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ره کجا میگذرم جلوه مستاهن اوست
این حسین کیست هک عالم همه دیواهن اوست

فرا رسیدن اربعین سید و ساالر شهیدا ن تسلیت

اما واگرهای
طرح نهضت ملی مسکن

2

نماینده ولی فقیه در هرمزگان :

صنایع اعتماد الزم
را به دانشگاههای
هرمزگان ندارند

2

« مائده غریب نواز » برگزیده جشنواره های
کانون پرورش فکری :

بچه های کانونی
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 650هکتار اراضی پارسیان
آماده واگذاری به سرمایه گذاران
 18سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری در این منطقه جذب شده اند

گروه خبر  //مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان گفت  650 :هکتار ازاراضی این منطقه آماده
واگذاری به سرمایه گذاران صنایع معدنی از جمله فوالد و آلومینیوم است .

به گزارش خبرنگار دریا ؛ سید علی اصغر عالمه در وبینار معرفی پتانسیل های مناطق ویژه اقتصادی
ایمیدرو بیان داشت :منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در غرب هرمزگان و همجواری با دو استان بوشهر
و فارس قرار دارد .نزدیکی به فرودگاه بین المللی خیلج فارس و ذخایر گازی و نفتی جهان در پارس
جنوبی از مزیت های اســتقرار این منطقه ویژه است.وی خاطرنشــان کرد :درافق توسعه منطقه ویژه

اقتصادی پارسیان خبر داد
مدیرعامل منطقه ویژه
وزیر کشور:

650هکتار اراضی پارسیان ،آماده واگذاری به سرمایه گذاران
در این منطقه جذب شده اند ،ابرازداشت :تا کنون زمین
به پنج سرمایه گذار حوزه پتروشیمی واگذار شده است
و  9موافقت اصولی جدید در حوزه پتروشیمی از سوی
صنایع پتروشیمی ایران صادر شده است .که  3موافقت
اصولی مربــوط به احداث مجتمع های پتروشــیمی
باال دســتی و شــش موافقت اصولی هم در صنایع
پاییــن دســتی جهــت ارزآوری بیشــتر و تبدیل
فرآورده های پتروشیمی به محصول نهایی است و این
سرمایه گذاری ها در مرحله واگذاری زمین قرار دارند.

صنایع فوالدی و آلومینیومی در مرکز و شــمال کشور
جهت صادرات اســت .وی روند احداث و توســعه
زیرساختهای منطقه ویژه پارسیان را مثبت ارزیابی کرد
و ادامه داد :از ســال  18 1400پروژه زیرســاختی با
هدف توسعه خدمات به سرمایه گذاران در منطقه ویژه
اقتصادی پارسیان آغاز شده است .در سال  1401هم
اعتباری بالغ بر  15هزار میلیارد ریال جهت ساخت و
اتمام پروژه های زیرساختی در این منطقه تعریف شده
است .ان شــاهلل تا پایان سال بسیاری از این پروژه ها
مورد بهره برداری قرار می گیرد.

تخصصی صنایع معدنی کشور در منطقه ویژه اقتصادی
پارسیان بیان داشت :بندر تخصصی منطقه ویژه پارسیان
با هدف وارد مواد اولیه و تبدیل به محصول نهایی در
مناطق ویژه اقتصادی راه اندازی شد .اولین اسکله در
ســال  1399به بهره برداری رسید و دو اسکله دیگر
این بندر آماده بهره برداری اســت .اسکله چهار هم تا
پایان آبان ماه ســال جاری آماده پذیرش کشتی های
 100هزار تنی خواهد بود.عالمه خاطرنشان کرد :بندر
منطقه ویژه پارسیان با سرمایه گذاری سازمان باالدستی
« ایمیدرو » با  19پست اسکله در حال احداث است.
از این رو با توجه به اینکه ایمیدرو متولی صنایع معدنی
کشور است ،این بندر آماده پذیرش محصوالت نهایی

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان عنوان کرد:
با توجه به اینکه سازمان ایمیدرو متولی صنایع معدنی
کشور اســت این آمادگی را داریم تا سرمایه گذاران
حوزه فوالد ،آلومینیوم و صنایع پایین دســتی در این
منطقه سرمایه گذاری کنند 650 .هکتار جهت صنایع
معدنی در این منطقه پیش بینی شده است.وی افزود :با
تکمیل خطوط ریلی در بوشهرو استان فارس تا المرد
و عســلویه فرصت مناسبی برای مجتمع های تولیدی
فوالد و آلومینیوم کشــور همچون فوالد مبارکه ،ذوب
آهن و سایر صنایع فوالدی جهت واردات مواد اولیه و
صادرات محصوالت نهایی از بندر منطقه ویژه اقتصادی
پارسیان را فراهم می کند .

* بنــدر منطقــه ویژه پارســیان فرصــت صادرات
ادامه از تیتر یک //
محصوالت نهایی صنایع فوالدی کشور
*  650هکتار آماده واگذاری به ســرمایه گذاران صنایع
* منطقــه ویــژه اقتصادی پارســیان آمــاده جذب
وی بــا تشــریح ظرفیت منحصر به فــرد تنها بندر معدنی
سرمایه گذاران حوزه گردشگری

وی زون گردشگری در منطقه ویژه پارسیان را یکی از
فرصت های سرمایه گذاری ویژه نسبت به سایر مناطق
ویژه کشور برشمرد و اظهارداشت :در هیچ منطقه ویژه
اقتصادی کشور زون گردشگری وجود ندارد در حالی
که  300هکتار از اراضی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان
به زون گردشگری اختصاص یافته و پذیرای سرمایه
گذاران در این حوزه خواهد بود و می تواند همزمان به
پرسنل شاغل در این منطقه ،ساکنان شهرستان پارسیان
و حتی شهروندان استانهای همجوار خدمات گردشگری
ارائه کند.مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارســیان با
تاکید بر اینکه  18سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری

«آگهی مزایده عمومی اجاره» (نوبت اول -شماره )3

بنیاد تعاون زندانیان هرمزگان در نظر دارد که باغ مرکبات واقع در مجتمع کشاورزی رودان را از طریق برگزاری مزایده
عمومی به باالترین قیمت پیشنهادی و به مدت یک سال به صورت اجاره یا مشارکت واگذار نماید :
آدرس  :اســتان هرمزگان  ،شهرستان بندر عباس  ،بلوار علی بن ابیطالب  ،غرب هنرستان شهید رجایی ،روبروی زندان
مرکزی  ،ساختمان بنیاد تعاون زندانیان هرمزگان طبقه دوم .
اجاره پایه :برابر اساس قیمت کارشناس رسمی دادگستری تعیین شده است .
شرایط شرکت در مزایده :
 -1فیش واریزی خرید اسناد مزایده به مبلغ یک میلیون ریال به حساب جاری شماره  4730602001بانک ملت شعبه
گلشهر  -۲.تکمیل فرم شرکت در مزایده و تحویل آن در موعد مقرر به انضمام اصل فیش واریزی خرید اسناد مزایده از
طریق پست ارسال گردد  -3.هزینه آگهی ،کارشناسی و برگزاری مزایده بر عهده برنده می باشد .
 -4مهلت دریافت پاکت های اسناد مزایده و بازدید از ملک مورد نظر و ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ چاپ آگهی به مدت
دو هفته می باشد  -5 .این نمایندگی بنابر تشخیص خود در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
 -6به پیشــنهاد مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد  -7 .متقاضیان جهت دریافت و تحویل اسناد مزایده
میتوانند در مهلت تعیین شده به استثنای روزهای تعطیل از ساعت  ۸صبح لغایت  ۱۴به نشانی فوق مراجعه و یا جهت
کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  09132966473تماس حاصل فرمایند .

اقتصادی ظرفیت تولید  4هزار مگاوات برق پیش بینی شــده اســت که مجوز احداث هزار مگاوات
آن توســط ایمیدرو صادر شد و تا پایان سال احداث فاز اول این نیروگاه به ظرفیت  500مگاوات با
سرمایه گذاری ایمیدرو آغاز خواهد شد .عالمه با بیان اینکه بزرگترین آب شیرین کن غرب هرمزگان
در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان قرار دارد ،افزود :ظرفیت شیرین سازی آب دریا در این منطقه روزانه
 750هزار مترمکعب خواهد بود که پس از اتمام نهایی این طرح امکان تامین آب صنایع مستقر در منطقه
ویژه پارسیان و آب مورد نیاز شهرستان پارسیان فراهم خواهد شد.
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استاندار هرمزگان خبر داد

تامین اعتبار جهت تکمیل
کتابخانه مرکزی بندرعباس

2

معاون مدیر امور دام جهاد کشاورزی هرمزگان :

آتشسوزی کشتارگاه میناب
تاثیری بر بازار مرغ هرمزگان ندارد

2

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان :

طرح جداسازی کتابخانههای کانون
ضعف کارشناسی دارد
4

 6کیلومتر از راه سیاهو
به سرگز احمدی به بهرهبرداری رسید

2

ادامه در همین صفحه

میز خدمت امورمالیاتی هرمزگان در مصالی نماز جمعه پارسیان دایر شد

گــروه خبــر  //میز خدمــت اداره کل
امورمالیاتــی هرمــزگان جهت تکریم
ارباب رجوع و پاسخگویی به سئواالت و
مشکالت مودیان مالیاتی در مصالی نماز
جمعه شهرستان پارسیان ،در کنار دیگر

حضور یافته و سپس در محل میز خدمت
که در مصال برپاشــده بود حاضر و بدون
واسطه پاسخگوی مراجعین در زمینه های
مختلف مالیاتی شــدند.رضا آخوندزاده،
در رابطه با برپایــی میز خدمت اداره کل
امورمالیاتی درشهرستان پارسیان گفت :
در اجرای پویش پاسخگویی تحول آفرین؛
بمنظور تکریم ارباب رجوع ،دیدار چهره
به چهره با مردم و پاسخگویی به سئواالت
مالیاتی مردم شــریف پارسیان و پیگیری
ادارات هرمزگان دایر شد.
مشکالت این عزیزان ،میز خدمت اداره کل
مدیرکل،
؛
دریا
به گزارش خبرنــگار
مالیاتی استان در پارسیان استقرار یافت.
لیاتی
ا
امورم
کل
اداره
معاونین و مسئولین
گفتنی است حضور در نماز جمعه ،تجدید
شهرســتان
این
نمازجمعه
هرمزگان در
میثاق با شهدای گمنام؛ دیدار با فرماندار

و امام جمعه شهرستان پارسیان و بازدید
سرزده از اداره امورمالیاتی پارسیان نیز از
دیگر برنامه های یک روزه سفر مدیرکل
و مسئوالن اداره کل امورمالیاتی هرمزگان
به پارسیان بود .در حاشیه برپایی این میز
خدمت نیز ،فرماندار و امام جمعه شهرستان
پارسیان از نحوه پاســخگویی اداره کل
امورمالیاتی استان به سئواالت و مشکالت
مالیاتی مردم عزیز پارســیان بازدید و از
زحمات مدیرکل ،مسئوالن و کارکنان اداره
کل امور مالیاتی هرمزگان و امورمالیاتی
پارسیان ،جهت پاســخگویی به موقع به
مردم هرمزگان بویژه مردم پارسیان تقدیر
و تشکر کردند .

رئیس کل دادگستری هرمزگان مطرح کرد

اعطای مجوز بانکرینگ قانونی سوخت به مرزنشینان
گروه خبر  //رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر
اینکه هرکسی از قاچاق سوخت به بهانه اشتغالزایی
دفاع کند به مــردم و جوانان هرمزگان خیانت کرده
است ،پیشنهاد اعطای مجوز بانکرینگ قانونی سوخت
به مرزنشینان را مطرح نمود.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ رئیس کل دادگســتری
هرمزگان در نشســت هم اندیشی با صاحب نظران،
خبرنگاران و اصحاب رســانه قاچاق ســوخت را
بزرگترین معضل هرمزگان اعالم کرد .وی تأکید کرد:
هرکسی از قاچاق سوخت به بهانه اشتغالزایی دفاع کند
به مردم و جوانان هرمزگان خیانت کرده است .قهرمانی
یادآور شد :درگذشته عدهای با انتقاد از دستگاه های
متولی مقابله با قاچاق به ویژه قاچاق ســوخت ،این
موضوع را به معیشت و ارتزاق مردم وصل و از قاچاق
دفاع میکردند.این مقام قضایی تصریح کرد :این افراد با
این نگرش ،بدترین ظلم را در حق مردم هرمزگان روا
داشتند ،چرا عده ای مردم بیگناه استان بدون داشتن
تأمین اجتماعی و کرامت باید با سوختن و کشته شدن
در تصادفات خودروهای قاچاق سوخت ارتزاق کنند.
این مقام مسئول در ادامه از مبارزه و پیگیری جدی در
امر مبارزه با قاچاق سوخت سخن گفت و افزود :در
خصوص قاچاق ســوخت زیاد صحبت شده است و
مسئولین استان بهخصوص استاندار با دیدگاه منطقی،
قانونی و مقتدرانه برای مقابله با قاچاق سوخت پایکار
آمــده اند و در کنار دســتگاه قضایی پیگیر حل این
معضل هســتند .قهرمانی اضافه کرد :راه پیشگیری و
مبارزه با قاچاق صرف ًا قضایی و انتظامی نیست بلکه
باید برای این موضوع و چالش جدی اســتان عالوه
بر پیشگیری و مقابله قضایی و انتظامی ،تدبیر اجرایی

هم اندیشیده شود و به گونه ای برنامه ریزی شود که از
طریق سوخت درآمد خوبی نصیب مردم استان شود.
وی افزود :اعطای مجوز بانکرینگ قانونی سوخت به
مرزنشینان( تأمین سوخت کشتیها در خلیج فارس)
یکی از این تدابیر مورد قبولی اســت که از طریق آن
می تــوان بهجای اینکه میلیاردهــا تومان از قاچاق
سوخت خسارت داشــته باشیم به همین میزان سود
و درآمد ناشی از بانکرینگ سوخت به دست آوریم.
رئیس کل دادگســتری اســتان هرمزگان گفت :اگر
بگوییم قاچاق جزو معیشــت مردم است تنبلی ما را
میرساند که نمیخواهیم در امر مبارزه با این معضل
جوابگو باشــیم .قهرمانی افزود :ظاهر این کار شاید
پسندیده به نظر برسد و عده ای بگویند چه فرد خوبی
اســت که به فکر ایجاد شغل است اما عمق کار از هر
جهتی ایجادکننده آسیب و بحران است .وی ادامه داد:
دادگستری اســتان هرمزگان با قاطعیت تمام در این
راه قدم برداشــته و حتی دادستان بندرعباس یکی از
معاونان خود را مســئول ویــژه پیگیری پروندههای
قاچاق ســوخت کرده است.قهرمانی از لزوم توجه به
نگاه هوشــمندانه در امر مقابله با قاچاق سوخت نیز
سخن گفت و اظهار داشــت :پرونده های زیادی در
خصوص قاچاقچیان سوخت داشتیم که با نکتهبینی
دریافتیم مث ً
ال  ۵۰بار فقط از یک ایستگاه پمپبنزین
ســوختگیری شده و بر این اســاس مجازات های
سنگینی هم برای جایگاه داران سوخت متخلف به جرم
مشارکت در قاچاق سوخت در نظر گرفته شد .قهرمانی
بابیان اینکه قاچاق سوخت چالش جدی استان است
گفت :حجم قاچاق ســوخت در استان روزانه حدود
 ۲تا  ۵میلیون لیتر است که حدود  ۵۰میلیارد تومان

برآورد میشود.رئیس کل دادگستری هرمزگان میانگین
درآمــد و گردش مالی روزانــه قاچاقچیان را حدود
 ۵۰میلیون تومان در اســتان اعالم کرد و افزود :یک
قاچاقچی که با نیســان گازوییل جابه جا می کند در
هر سرویس بین  ۲۰تا  ۲۵میلیون تومان درآمد دارد
که در هر روز فقط با ۲ســرویس قاچاق ،حدود ۵۰
میلیون تومان به دست می آورد که چند برابر حقوق
ماهانه یک مدیر عالی رتبه است.قهرمانی اضافه کرد:
لنجهای متخلف نیز روزانه یک و نیم میلیارد تومان
از قاچاق ســوخت درآمد دارنــد .وی گفت :امروزه
همین افراد با این درآمد ،شغلشان را با شهردار شدن
و مدیرعاملی شرکتهای نفتی و پاالیشگاههای بزرگ
کشور هم عوض نمیکنند.رئیس کل دادگستری استان
هرمزگان در خصوص ورود دستگاه قضایی به موضوع
محیطزیست دریایی نیز گفت :محیطزیست از جمله
مهمترین مصادیق حقوق عامه است که دستگاه قضایی
بهصراحت با آسیبزدگان به آن برخورد خواهد کرد.
قهرمانــی در ادامه افزود :اولین روزی که ابالغ رئیس
کلی دادگستری استان هرمزگان را دریافت کردم دستور
ممنوعیت صید ترال که باعث از بین رفتن محیطزیست
دریایی میشــود را صادر کردم .وی افزود :همچنین
بــا قاطعیت به پرونده فاضــاب بندرعباس و دیگر
موارد مشابه که موجب آلودگی دریا و محیطزیست
می شدند ورود کردیم.

خبری
نماینده ولی فقیه در هرمزگان :
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صنایع اعتماد الزم را به دانشگاههای هرمزگان ندارند

 18صفر 1444
سال بیست و یکم شماره 3980

سرمقاله

اما واگرهای طرح نهضت ملی مسکن
درحالیکه اعالم شــده بود کادر بهداشت و درمان و بخصوص پرستاران
که در دو و نیم ســال اخیر و با شــیوع کرونا ازجان گذشتگی زیادی داشتند
و تعدادی از کادر ســامت اســتان هرمزگان نیز در این مسیر آسمانی شدند
و به شــهادت رســیدند ،از حمایت های ویژه ای در حوزه های مختلف از
جمله مســکن برخوردار می شــوند ،اما برخی از پرستاران برای ثبت نام و
خانه دار شدن با مشکالتی مواجهند .به کادر بهداشت ودرمان استان اعالم شده
بود در گام نخست بایستی در سامانه ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن ثبت
نام کنند وسپس از طرف شرکت تعاونی دانشگاه علوم پزشکی امورات مربوط
به خانه دار شدن شان انجام می شود که متاسفانه درخواست برخی از آنها در
سامانه ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن مورد موافقت قرار نگرفته است و آنها
نمی توانند خانه دار شوند .این درحالیست که تا پیش از این اعالم شده بود با
در نظرگرفتن امتیازات ویژه ای ،این قشر خانه دار می شوند که با این شرایط
برخی از آنها از خانه دار شــدن محروم می شــوند و ضرورت دارد متولیان
مسکن استان برای رفع این مشکل و خانه دار شدن پرستاران و کادر بهداشت
ودرمان تدبیری بیندیشند .استاندار هرمزگان هم بارها تاکید داشتند دستگاه های
مختلف اجرایی وادارات وســازمانها هم تعاونی های تخصصی مسکن برای
کارکنان شان تشکیل دهند تا راحت تر و زودتر بتوانند از طریق طرح نهضت
ملی مسکن خانه دار شوند .از یک طرف بایستی زمینه خانه دار شدن همه این
متقاضیان فراهم شود واز طرفی دیگر موانع موجود برطرف شود .متاسفانه بدلیل
عدم اجرای هیچ طرح مسکنی در هشت سال دولت قبلی ،مردم با مشکالت
زیادی مواجه شدند و قیمت مســکن افزایش چندبرابر یافت وحبابی شد و
مســکن به رویای دست نایافتنی برای مردم تبدیل شد .در دولت سیزدهم که
قرار شده است ساالنه یک میلیون واحد مسکن در کشور ساخته شود وسهمیه
اســتان ها نیز مشخص شده است ،بایستی شرایط ثبت نام ها سهل تر شود و
مردم و متقاضیان به بهانه های مختلف از دریافت مسکن محروم نشوند و رد
درخواست نخورند تا تمامی افراد فاقد مسکن و یا کسانی که تاکنون از زمین
وتسهیالت دولتی استفاده نکرده اند ،بتوانند در سامانه ،ثبت نام نموده و از این
مسکن بهره مند شوند .اینکه در شرایط ثبت نام آمده است»:متقاضی و افراد
تحت سرپرستی ،فاقد زمين مسكوني يا واحد مسكوني (از 84/1/1به بعد) بوده
و از تاريــخ 1357/11/22از هیچیک از امكانات نهادهاي عمومي غيردولتي
مربوط به تأمين مســكن شامل زمين ،واحد مسكوني و يا تسهيالت يارانهاي
خريد و يا ساخت واحد مسكوني استفاده نكرده باشد .به عبارتی سبز بودن فرم
‹‹ج›› در استعالم از سامانه مربوطه (موضوع ماده یک آییننامه اجرایی قانون
ساماندهی عرضه و تأمین مسکن)» ،عادالنه بنظر نمی رسد .اگر کسی بعد از سال
 84یک خانه کوچک هم داشته باشد و تاکنون از خانه و تسهیالت دولتی استفاده
نکرده باشد ،نمی تواند در این طرح شرکت کند ،ولی اگر کسی قبل از سال 84
حتی دارای چندین خانه هم باشد ،می تواند در این طرح نهضت ملی مسکن ثبت
نام کند که عادالنه نیست وبایستی شرایطی فراهم شود تا همه بتوانند برای یک
مرتبه در زندگی شان از مسکن وتسهیالت دولتی استفاده کند.
علی زارعی

خبر

گروه خبر  //نماینده ولــی فقیه در هرمزگان
گفت :صنایع هرمزگان باید چالشهای خود را به
جامعه دانشگاهی و نخبگانی ارائه کنند.

حجتاالسالم محمد عبادیزاده در دیدار رئیس
بنیاد نخبگان استان هرمزگان که در دفتر امام جمعه
بندرعباس برگزار شــد ،با اشاره به حمایت مقام
معظم رهبــری (مدظل هالعالی) از جامعه نخبگانی
کشور ،اظهارداشــت :یکی از چالشها و مسائل
مهمی که همواره با آن روبرو بودهام ،ارتباط صنعت
با جامعه دانشــگاهی و نخبگانی است.وی ،عدم
ت و چالشهای
اشراف صنعت و دانشگاه به ظرفی 
یکدیگر را از جمله مهمترین چالشهای ارتباط با

صنعت دانست و عنوان کرد :صنایع اعتماد الزم را
به دانشگاههای استان برای حل چالشها ندارند در
حالیکه اگر حتی دانشگاههای مستقر در هرمزگان
نتواند مســئله صنعت را حل کننــد ،میتوانند از
طریق ارتباط با دانشگاههای برتر کشور و جهان
برای حــل این چالش اقدام کند.نماینده ولی فقیه
در استان هرمزگان ،ضمن تاکید بر استقرار صنایع
در دانشگاهها در قالب یک دفتر نمایندگی ،ابراز
کــرد :صنایع هرمزگان باید چالشها و مســائل
خــود را به جامعه دانشــگاهی و نخبگانی ارائه
دهند تا اقدامات الزم برای حل آن انجام شــود.
حجتاالسالم عبادیزاده خاطرنشان کرد :رشد
و علم کشــور در گروی ارتباط با صنعت است
و رشد صنعت نیز وابسته به ارتباط با دانشگاه و
نخبگان است.وی ،با اشــاره به اهمیت ارتباط با
مجموعههای دانشبنیان و پارک علم و فناوری،

عنوان کرد :باید بستری را فراهم کرد که ایدههای
خــاق و مبتکرانه مجموعههــای دانشبنیان به
مرحله اجرا برسند چراکه نخبگان تاثیرگذاری از
دل همین اقدامات بیرون خواهد آمد.نماینده ولی
فقیه در اســتان هرمزگان ،با ذکر این نکته که در
استان هرمزگان با یکسری نقیضهها روبرو هستیم،
ابراز کرد :شبههای در میان جوانان وجود دارد که
میگویند ما با غرب یک فاصله تاریخی داریم و
هیچگاه نمیتوان این فاصله را جبران کرد چراکه
اگر ما یک گام به ســمت پیشرفت حرکت کنیم،
غرب نیز با همین سرعت یا حتی بیشتر گام خواهد
برداشت و باعث میشود این فاصله توسعهای میان
ایران و کشورهای غرب حفظ شود.وی ادامه داد:
در حوزه تولید علم در کشور باید با یک حرکت
جهشی به منشاء تولید قدرت غرب هجوم ببریم تا
بتوانیم مراحل موفقیت و پیشــرفت را گام به گام

جلو ببریم .به همین جهت در دانشهایی مهم مانند
دانش هستهای ،سلولهای بنیادین ،فناوری نظامی
و  ...در حال پیشرفت و توسعه هستیم و دشمن را
بســیار حساس کرده است .از طرفی دشمن برای
تحقیر جامعه ما ،روی نقاط ضعف کشــور دست
میگذارد و سعی میکنند موج خود تحقیری را در
جامعه ایجاد کند که باید با آن مقابله کرد و در برابر
آن روحیه خودبــاوری را در جامعه تقویت کرد.
حجتاالسالم عبادیزاده خاطرنشان کرد :اگر سهم
اندکی از مسئولیتهای اجتماعی به سمت جامعه
نخبگانی سوق پیدا کند ،بســیاری از مشکالت
جامعه نخبگانی حل خواهد شد و اتفاقات بزرگی
رقم خواهد خورد.به گزارش مهر ،وی عنوان کرد:
باید مشخص شود که سهم مسئولیتهای اجتماعی
صنایع در پیشرفت و توسعه علم در استان هرمزگان
و حمایت از نخبگان و جامعه دانشگاهی چیست.

در راستای حفظ  ،تامین و ارتقاء سالمت جامعه هدف بهزیستی ؛

تفاهم نامه همکاری بین بهزیستی و سازمان نظام پزشکی هرمزگان منعقد گردید

گروه خبر  //با هدف انجام همکاری ها و استفاده از ظرفیت های
تخصصی فی مابین در راســتای حفظ  ،تامین و ارتقاء سالمت
جامعه هدف بهزیســتی  ،تفاهم نامه همــکاری بین مدیران
بهزیستی و سازمان نظام پزشکی استان منعقد گردید.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ با هدف انجام همکاری ها و استفاده از

ظرفیت های تخصصی فی مابین در راستای حفظ  ،تامین و ارتقاء
سالمت جامعه هدف بهزیستی  ،تفاهم نامه همکاری بین مدیران
بهزیستی و سازمان نظام پزشکی استان منعقد گردید .براساس این
تفاهم نامه که به امضای سامیه جهانشاهی مدیر کل بهزیستی استان
هرمزگان و دکتر حســین کرم پور رئیس سازمان نظام پزشکی

استان رسید  ،با مشارکت  ۱۴۳پزشک عمومی  ،متخصص  ،فوق
تخصص  ،دندانپزشک  ،آزمایشگاه  ،داروخانه  ،درمانگاه  ،مراکز
رادیولوژی  ،موسسات تصویربرداری  ،موسسات مامائی و مراکز
فیزیوتراپی به مددجویان معرفی شده از سوی بهزیستی  ،بصورت
رایگان و یا حداقل هزینه خدمات درمانی ارائه خواهد شد.

نمایشگاه عکس «شور و شین» در بندرعباس

گروه خبــر  //مراســم افتتاح
نمایشــگاه عکس «شور و شین»،
منتخب آثار جمعی از عکاســان
هرمزگان با موضوع عاشــورا ،با
حضور احمد مرادی ،نماینده مردم
هرمزگان در مجلس ،معاون هنری
و ســینمایی ارشاد ،رئیس انجمن
سینمای جوانان هرمزگان ،مدیر
روابط عمومی استانداری هرمزگان
و جمعی از عکاسان و عالقهمندان
در نگارخانــه زندهیــاد کورش
گرمساری بندرعباس برگزار شد.

این نمایشــگاه توســط انجمن

سینمای جوان هرمزگان با همکاری
ادارهکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی
استان با موضوع محرم و تحت عنوان
«شور و شــین» برپا شد .نمایشگاه
عکس شــور و شین از  ۲۱شهریور
آغاز به کار کرده و تا  ۲۶شهریورماه،
مصادف با روز اربعین حسینی ادامه
خواهد داشت.هدف از برگزاری این
نمایشگاه ترویج فرهنگ و آیینهای
عاشــورایی بوده و فرصتی اســت
برای عالقهمندان به هنر عکاسی تا
به کســب تجربه و تبادل اندیشه و

اطالعات تخصصی بپردازند.در این
نمایشگاه  ۳۰عکس از  ۱۷عکاس
هرمزگانی با محوریت محرم ،عاشورا
و اربعین حسینی به نمایش گذاشته
شدهاســت .بعد از اتمام نمایشگاه،
عالقهمندانــی که موفق بــه بازدید
نشــدهاند میتوانند از طریق صفحه
اینســتاگرام انجمن سینمای جوان
بندرعباس عکسها را مشاهده کنند.
به گزارش ایســنا ؛ مهدی ناظری،
مهرزاد محمدپور ،اصغر بشــارتی،
امیرحسین خور گویی ،آرش زارعی،

حسن نوروزی ،حسین مشعری ،رضا
فتحی مقــدم ،روحاهلل معصومعلی،
فاطمه دهقانی ،ســجاد جمالیزاده،
علیرضا شیبانی ،غالمرضا رحیمی،

مریم حاج حسینی ،محدثه بشیریان
زاده ،محمد بشیریان زاده ،محمدعلی
دریایی از عکاسان شرکتکننده در
این نمایشگاه هستند.

رئیس جمهور با اشــاره به این که امنیت در منطقه قفقاز برای جمهوری
اسالمی ایران بســیار حائز اهمیت است ،تصریح کرد :مرزهای تاریخی
ایران و ارمنستان بستر رفاه ،همگرایی و امنیت منطقه محسوب میشود
و تهــران مصمم به ادامه همکاری در همــه زمینهها به نفع رفاه و ثبات
منطقه است.آیتا ...سید ابراهیم رئیسی در پاسخ به تماس تلفنی «نیکول
پاشینیان» نخست وزیر ارمنستان ،با ابراز نگرانی از تداوم تنش در منطقه
گفت :منطقه قفقاز شرایط خاصی را طی میکند و متاسفانه هنوز آرامش
به این منطقه بازنگشته است .رئیس شورایعالی امنیت ملی همچنین با
اشاره به نفوذ رژیم صهیونیستی در منطقه ،حضور آن ها را ضد امنیت و
تهدیدی برای کل منطقه از جمله میزبانانشان معرفی کرد .رئیسی با بیان این
که پیوسته اوضاع و تحوالت را در منطقه قفقاز رصد میکنیم ،خاطرنشان
کرد :منطقه تحمل جنگ دیگری را ندارد.رئیس جمهور با اشــاره به این
که امنیت در منطقه قفقاز برای جمهوری اسالمی ایران بسیار حائز اهمیت
اســت ،تصریح کرد :امضا کنندگان بیانیه سه جانبه آتشبس به مفاد آن
پایبند باشند و از هرگونه اقدامی با هدف ایجاد تنش در منطقه دوری کنند.
رئیسی افزود :مرزهای تاریخی ایران و ارمنستان بستر رفاه ،همگرایی و
امنیت منطقه محسوب میشود و تهران مصمم به ادامه همکاری در همه
زمینهها به نفع رفاه و ثبات منطقه است« .نیکول پاشینیان» نخست وزیر
ارمنســتان نیز در این تماس تلفنی با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت
تحوالت در منطقه قفقاز گفت :جمهوری اســامی ایران همواره در رفع
تنشها و بحرانهای منطقه نقشی سازنده و تاثیرگذار داشته است«.نیکول
پاشینیان» همچنین با ابراز خرســندی از روابط رو به گسترش تهران و
ایروان ،تاکید کرد :ارمنســتان به دنبال تعمیق روابط با جمهوری اسالمی
ایران در تمامی زمینههاست .همزمان ،ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور
خارجه با ابراز نگرانی از تشدید تنش و درگیری های مرزی بین جمهوری
آذربایجان و جمهوری ارمنستان ،خواستار خویشتنداری و حل و فصل
اختالفات از طریق مسالمت آمیز و بر اساس حقوق بینالملل دو کشورشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه بار دیگر بر غیر قابل پذیرش بودن هرگونه
تغییرات در مرزهای جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان از سوی
جمهوری اســامی ایران تاکید کرد .کنعانی با تاکید بر این که جمهوری
اســامی ایران به دقت تحوالت مرتبط با این موضوع را تحت نظر دارد،
بر لزوم رعایت تمامیت ارضی دو کشور جمهوری آذربایجان و جمهوری
ارمنستان تصریح و آمادگی کشورمان برای هرگونه مساعدت در حل و
فصل اختالفات بین دو کشور همسایه را اعالم کرد.

معاون مدیر امور دام جهاد کشاورزی هرمزگان :

آتشسوزی کشتارگاه میناب تاثیری
بر بازار مرغ هرمزگان ندارد
گــروه خبر  //معاون مدیر امور دام جهاد کشــاورزی
هرمزگان با بیان اینکه با حادثه آتشســوزی کشــتارگاه
آنامیس میناب ،کشــتارگاههای بندرعبــاس برای جبران
ظرفیت در نظر گرفته شد ،گفت که این حادثه موجب کمبود
مرغ در بازار استان نخواهد شد .شهرام کریم زادگان افزود:
کشتار مرغهای میناب طبق روال عادی در کشتارگاههای
«درتوجان» و «بندرطیور» که هر دو در بندرعباس اســت
انجام میشــود و این حادثه موجب اختالل در عرضه مرغ
به بازار نخواهد شد.وی درباره علت و میزان خسارت این
حادثه اظهار داشت :بررسیهای کارشناسی همچنان ادامه
دارد و میزان خسارت مالی نیز سنگین است اما رقم دقیق
آن هنوز مشخص نشده است.به گزارش ایرنا ؛ کریم زادگان
یادآور شــد :در حال حاضر مهمترین مسئله ،بیکار شدن
حدود  ۷۴نفر از کارگران و کارکنان کشتارگاه مرغ آنامیس
میناب است که امیدواریم هرچه سریعتر از طریق برقراری
ِ
اشــتغال آنها در محــل دیگر ،نگرانیهای
بیمهبیکاری یا
معیشتی این افراد و خانوادههایشان برطرف شود.

استاندار هرمزگان خبر داد

پشت پرده سیاست
رئیسی :مرزهای تاریخی ایران و ارمنستان امنیت منطقه محسوب میشود

 6کیلومتر از راه سیاهو به سرگز احمدی
به بهرهبرداری رسید
گروه خبر  //استاندار هرمزگان گفت :تعریض و بهسازی
این محور از خواسته های به حق و چندین ساله مردم بود
که امروز فاز اول آن به طول  ۶کیلومتر به بهره برداری رسید.
مهدی دوستی استاندار هرمزگان در مراسم افتتاح  6کیلومتر
از راه سیاهو به سرگز احمدی ،اظهار کرد :تحقق مطالبههای
مردمی و تکمیل پروژههای نیمه تمام را بخشی از اولویتهای
برنامه توسعه استان عنوان کرد و گفت :حفظ ایمنی ،توجه
به زیرســاختهای راه و جادهای استان را مهم برشمرد و
افزود :با توجه به موقعیتهای ترانزیتی ،کشاورزی و صنعتی
هرمزگان همچنین کارکردهای محورهای مواصالتی استان
چه در سطح محلی چه در سطح ملی ،زیرساخت راه و جاده
در برنامه توســعه توام با عدالت دولت مردم دارای اهمیت
بســزایی است.اســتاندار هرمزگان تحقق مطالبات مردم و
تمرکز بر تکمیل پروژههای نیمه تمام را از اولویتهای برنامه
توسعه هرمزگان دانســت و اظهار داشت :بر همین اساس
پروژه تعریض و بهسازی محور سیاهو به طول  ۱۴کیلومتر
در اولویت کاری اداره کل راه و شهرسازی استان قرارگرفت
که با تامین اعتبار بــه موقع ،امروز بهره برداری فاز اول آن
انجام و تا دهه فجر نیز تکمیل شــده محور به مردم شریف
منطقه و استان تقدیم می شود.به گزارش فارس  ،اعتبار این
پروژه به طول  ۱۴کیلومتر  ۱۲۷میلیارد تومان است که برای
بهره برداری فاز  ۶کیلومتری مبلغ  ۴۵میلیارد تومان هزینه
شده است .این پروژه توسط شرکت گوربندراه بندر در حال
ساخت است.

رمزگشایی از بیانیه ای نابهنگام

همزمان با این که کمالوندی تاکید کرد ایران پاســخ سواالت آژانس را داده
اســت ،بلینکن گفت :چشــم انداز توافق در وین در کوتاه مدت غیرمحتمل
اســت .در حالی که در روزهای اخیر و به ویژه در آستانه نشست شورای
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ،رافائل گروســی مدیرکل آژانس و سه
کشــور اروپایی در اظهاراتی ،ایران را به جواب ندادن به ســواالت آژانس
درباره ســه مکان ادعایی متهم می کنند ،بهروز کمالوندی ،سخنگو و معاون
نالملل سازمان انرژی اتمی ایران در پاسخ به برخی گفتههای مدیرکل
امور بی 
آژانس و درخواست پاسخ جمهوری اسالمی ایران به سواالت آژانس ،تاکید
کرد ایران کمال همکاری را داشــته و بارها پاســخ آژانس را داده است .به
گزارش خراســان ،کمالوندی اظهار کرد :بیان وجود خالء نظارتی و این که
این خالء هر روز بزرگتر میشــود ،مبنای حقوقی ندارد زیرا آن چه امروز
انجام نمیشود ،مربوط به توافق  5 + 1با جمهوری اسالمی ایران است که در
قالب سند برجام تعریفشده و همچنین برقراری مج ّدد آن مطابق قانون اقدام
راهبردی مجلس ،مستلزم رفع تحریم ها و اجرای تعهدات طرفین متعاهد است.
وی درباره موضوع سه مکان ادعایی آژانس تصریح کرد :ایران در خصوص
ســه مکان ادعایی آژانس ،کمال همکاری را داشته است ،اطالعات و پاسخ
به ســؤاالت آژانس را ارسال و جلســات گفت و گویی هم برای رفع ابهام
برگزار کرده است .اکنون نیز به نظر می رسد سه کشور اروپایی در هماهنگی
با آمریکا برنامه دارند تا در نشســت شورای حکام یک بیانیه هشدارگونه به
ایران بدهند تا مقداری فشار را بر ایران افزایش دهند اما وارد مرحله تصویب
یک قطعنامه علیه ایران نخواهند شد چون می دانند این اتفاق حصول توافق
را خیلی دشــوار می کند .در واقع آن ها مســیر مذاکره را باز نگه می دارند
ولی در عین حال فشــار می آورند تا ایران در حد امکان از خواسته هایش
عقب نشــینی کند .علت طراحی غرب برای اعمال فشارهای تازه بر ایران
این اســت که در آمریــکا ،انتخابات میان دوره ای کنگره نزدیک اســت و
دموکرات ها وضعیت شکننده ای دارند .حزب دموکرات میکوشد با استفاده
از موضوع «کشــف اســناد محرمانه در خانه ترامپ» موقعیت خود را نزد
افکارعمومــی درباره حزب جمهوری خواه ارتقا بخشــد یا حداقل در یک
وضعیت برابر قرار دهد .از این رو دولت بایدن نمیخواهد در موضوع توافق با
ایران خطر کند ،به گونه ای که جمهوری خواهان به این بهانه زمین بازی را تغییر
دهند و معادالت انتخاباتی را به نفع خود تنظیم کنند .به عبارت دیگر بایدن دنبال
توافقی با ایران است که نه تنها هیچ بهانه ای به دست جمهوری خواهان ندهد
بلکه برگ برنده ای در دست دموکرات ها باشد؛ البته بایدن پلن  Bهم دارد و آن
این که اگر ایران بر خواسته منطقی خود اصرار ورزید و تحت تأثیر فشارهای
غرب قرار نگرفت ،زمان توافق به بعد از انتخابات کنگره آمریکا موکول شود.

هر چند اروپایی ها برای توافق لحظه شماری می کنند چون زمستان سردی
را در پیــش دارند و نمی خواهند برای حل آن چالش ،منتظر وقایع دقیقه 90
بمانند اما ناگزیر مجبورند در پــازل بایدن بازی کنند تا ببینند در نهایت چه
زمانی شــرایط برای حصول این توافق مهیا خواهد شد.شاید بدین دلیل است
کــه آنتونی بلینکن ،وزیر امور خارجه آمریکا در ســفر به مکزیک در یک
کنفرانس خبری ،با تالش برای مقصر جلــوه دادن ایران ،درباره روند احیای
توافق هســتهای گفت :آنچه در مدت اخیر در پاســخ ایران به پیشنهاد ارائه
شده از سوی اتحادیه اروپا[برای توافق در مذاکرات وین] دیده ایم ،به وضوح
پسرفت است و چشمانداز توافق در بازهای کوتاهمدت را غیرمحتمل میسازد.
بلینکن به ادعاهایش افزود :به نظر میرســد ایران یا نمیخواهد یا نمیتواند
کاری را که برای رسیدن به یک توافق الزم است ،انجام دهد و آنها همچنان
به مطرح کردن مسائل خارج از چارچوب ادامه میدهند که انجام شدن توافق
را غیرمحتملتر میکند.
تازه های مطبوعات

وطن امروز  -چگونه میتوان پادشاهی بریتانیا را ذیل تعریف سیاسی مشروطه
دســتهبندی کرد وقتی مقام سلطنت بر اســاس هیچ گونه انتخابات ریاستی،
پارلمانی ،غیرمستقیم ،رای یک مجمع منتخب دموکراتیک یا هر نوع گزینش
دیگری که ردپای شهروندان عادی تحت حکومتش در آن باشد ،گزینش نشده
است.
سازندگی  -سخنان مســعود نیلی ای ن روزها ،اهمیت اصالحات اقتصادی و
چگونگی تعامل آن با اصالحات سیاســی است .او موج جدیدی را نمایندگی
میکند که بــر اهمیت اصالحات اقتصــادی تاکید دارد .از نظــر دکتر نیلی،
سیاستمداران ما در شرایط فعلی عالقهای به اصالحات اقتصادی عمیق و صحیح
ندارند و کسانی که پا در این وادی میگذارند تنها هستند اما موضوع این است
که اگر اصالحات اقتصادی انجام نشود ،بحران پشت بحران خواهیم داشت.
جمهوری اســامی -جریانهای پردافعه در داخل کشــور که متأسفانه از
امکانات زیادی نیز برخوردارند با همراهی شبکههای برنامهریز ،هدفدار و البته
پرجاذبه خارجی ،به شدت مشغول فعالیت برای خالی کردن ایران از نیروهای
بااستعداد کشور هستند.
کیهان  -مدعیان اصالحات روحیه دیکتاتوری دارند و خود را پیروز انتخابات
جا میزنند ،اگر در انتخابات پیروز نشوند ،مدعی تقلب در انتخابات میشوند و
میگویند رأی مردم را باطل کنید.
اعتمــاد  -در منصفانهترین داوری ،نمره تدبیر دولت در تدارک اربعین خیلی
پایین و نزدیک به صفر اســت .اینبار دولت ،با کسانی بد کرد که پایگاه رای
آقای رئیسی در انتخابات  ١۴٠٠بودند.

اربعین حسینی بر همه شیعیان جهان تسلیت

تامین اعتبار جهت تکمیل
کتابخانه مرکزی بندرعباس

گروه خبر //مهدی دوستی استاندار
هرمزگان در اولین جلســه انجمن
کتابخانه های عمومی استان ،آشنایی
فرزندان هرمزگان بــا معارف قرآن ؛
فرهنگ ایثار و شهادت؛ تاریخ و ادبیات
ایران و جهان را مورد تاکید قرارداد.

به گزارش خبرنگار دریا ،مهدی دوستی
استاندار هرمزگان در اولین جلسه انجمن
کتابخانه های عمومی استان که با حضور
معاونان ،مدیــر کل امور کتابخانه های
عمومی استان و سایر اعضا تشکیل شد،
بر نهادینــه کردن کتابخوانی تاکیدکرد و
گفت:مهمترین بخش کار تمرکز بر محتوا
در حوزه نرمافزاری توســعه است که با
تعریف رویدادهای متنوع امکانپذیراست.
مهندس دوســتی آشنایی فرزندانمان با
معارف و داستان های قرآنی و فرهنگ
ایثار و شهادت را بسیار مهم برشمرد و
افزود :در کنار آن الزم اســت بزرگان
ادبیات و تاریخ ایران و جهان را بشناسند
چراکه شــناخت اسطوره ها و قهرمانان
و شــهیدان موجب ایجاد شور و غرور
در جوانان می شــود و ایران در تاریخ
پرافتخار خود حماسه آفرینان بسیاری
دارد کــه هویت و اصل ماندگاری ملت
ما هستند.اســتاندار هرمزگان مســیر
سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی

را مشخص دانست و ادامه داد :گام دوم
نقشــه راه ماست چراکه هم انقالب ،هم
جامعه و تمدن نیازمنــد همراهی ما با
دانش و کتاب است .نماینده عالی دولت
در اســتان خالقیت را پایه و اســاس
تمام برنامه ها دانســت و اظهارداشت:
برنامه هــای خالقانه فرهنگی و ترویج
مطالعه تنهــا ابزار رویارویی درســت
با چالش اطالعات ســطحی منتشــره
در فضای مجازی اســت تا تهدید نیم
دانســتگی در این محیــط به فرصت
بهره جســتن از این فضا تبدیل شــود
وی بر تشــویق و تقویــت اعتماد به
نفس کودکان ،نوجوانان و جوانان فعال
در حوزه های فرهنگــی و کتابخوانی
تاکید داشت و گفت :آثار و محتواهای
تولیدی شان را به بهترین نحو و زیباترین
شکل باحضور بزرگان معرفی کنید ،مورد
حمایت و تقدیر قراردهید تا برای فردای
روشن هرمزگان آینده سازان قوی تربیت
کرده باشــید .نماینده عالــی دولت در
هرمزگان دربخش سختافزاری توسعه
کتابخانه ها از تامین اعتبار جهت تکمیل
کتابخانه مرکزی بندرعباس تا پایان سال
خبرداد و آغاز تکمیل فاز اول کتابخانه
هشتبندی و توسعه فضای کتابخانه ی
سیریک را مصوب کرد .

مفقودی
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 _۱۳۶۱ق _ _ ۲۲ب _۱۵به مالکیت علی چهوئ
مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

آرزو توکلی سرویس استان ها  //استاندار
کرمان ،رصــد توانمندی هــای مدیران و
تشویق نقاط قوت آنها را از نکات کلیدی در
مجموعه حراست دستگاه ها دانست و گفت:
باید با علت های بروز تخلف برخورد کرد و
در ابتدای مشاهده تخلف ،تذکرات الزم داده
شود تا از انحراف های بیشتر جلوگیری شود.

بــه گــزارش خبرنــگار دریــا ؛ دکتر

محمدمهدی فداکار در آیین تکریم و معارفه
مدیرکل حراســت استانداری کرمان عنوان
کرد :اســاس کار در حراست بر پیشگیری
است و بنایی بر مچگیری افراد نیست .وی
بیان کرد :حراســت حجم کاری باالیی نیز
دارد ،ضمن اینکه هماهنگی بین بخشی در
دستگاه ها نیز به عهده این مجموعه است.
استاندار کرمان ،رصد توانمندی های مدیران

جنوب کشور

مســئوالنه حبیب اهلل خنجری در اداره کل
استاندار کرمان :
حراست استانداری کرمان تقدیر کرد و خاطر
نشان کرد :مسئولیتها در جمهوری اسالمی،
امانتی بر گردن ما هستند که در قبال آنها باید
پاسخگوی عملکردمان باشیم .طی حکمی
و تشویق نقاط قوت آنها را از نکات کلیدی کرد و در ابتدای مشــاهده تخلف ،تذکرات از ســوی دکتر محمدمهدی فداکار استاندار
در مجموعه حراســت دستگاه ها دانست و الزم داده شــود تا از انحراف های بیشــتر کرمان ،علی بلندنظر به سمت سرپرست اداره
گفت :باید با علت های بروز تخلف برخورد جلوگیری شــود .فداکار از  ۲۰ماه حضور کل حراست استانداری کرمان منصوب شد.

رئیس مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری یزد خبر داد

تولید خودروی بومی در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

آرزو توکلی سرویس استان ها //مدیرعامل
صنایع خودروسازی کرمان گفت :امسال
در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم ۱۰۰
هزار خودرو تولید خواهد شد.

به گــزارش خبرنگار دریا ؛ محمدرضا
شه بخش در مراســم معارفه مدیرعامل
منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم گفت:
افق آینده منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید
بم تا سال  ۲۰۲۵تولید  ۳۵۰هزار خودرو
است تا بتوانیم حداقل  ۲۵درصد خودروی
کشور را در این منطقه تولید کنیم.مدیرعامل
صنایع خودروسازی کرمان از بومی سازی
خــودرو در منطقه ویــژه اقتصادی ارگ
جدید خبــر داد و افزود :هــم اکنون در
حال ساخت قطعات خودرو و طراحی و
بومی کردن خودرو در منطقه ویژه اقتصادی
هستیم.شه بخش بیان کرد :تا پایان سال
 ۱۴۰۵خودروی کامال بومی با ســطح
ساخت داخل باالی  ۸۵درصد در حوزه
کرمان خودرو تولیــد خواهیم کرد.وی
بیان کرد :منطقه ویژه اقتصادی توســط
سرمایه گذاران راه اندازی شده و بزرگترین
کاری که انجام داده پشــتیبانی از فعالین
اقتصادی بوده اســت .مدیرعامل صنایع
خودروسازی کرمان با اشاره به حمایت
و پشــتیبانی دولــت از فعالین اقتصادی

زیرا اگر صنعت توســعه یابد با فاصله
کوتاهی بیشترین اشــتغال را در منطقه
ویژه اقتصادی ارگ جدید خواهد داشت.
در ادامه هادی شهســوارپور مدیرعامل
جدید منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم
گفت :دولت اگر تنها نقش حمایتی برای
ســرمایه گذار و بخش خصوصی داشته
باشد بســیاری از مشکالت حل خواهد
شد و در صورت حمایت از سرمایه گذار،
کار تولیدی صورت میگیرد و در نهایت
خروجی کار ،تولید ثروت و اشتغال است
.وی افزود :یکی از سیاســتهای دولت
تسهیلگری است تا سرمایه گذار بتواند
در این مسیر به درستی حرکت کند و به
جایگاه خودش برســد اما گاهی اوقات
در کشور ما این اتفاق به درستی صورت
نمیگیرد و راه هموار نمیشود.مدیرعامل
منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم بیان
کرد :یکی از اهداف و سیاســت های ما
حل مشکالت منطقه اقتصادی و شهرک
ارگ جدید برای افراد ساکن در این منطقه
است .شهسوارپور اضافه کرد :امکانات
و زیرســاختهای الزم بــرای ورود
سرمایه گذار بومی و غیربومی وجود دارد
زیرا مشکالتی که شاید سرمایه گذار در
بیرون از این منطقه با آن مواجه شود ،در
این منطقــه وجود ندارد .وی همچنین از
الحاق  ۲۰۰۰هکتار اراضی به منطقه ویژه
اقتصادی ارگ جدید بم خبر داد و افزود:
این الحاق مصوبه هیئت دولت را دارد که
پیگیریهای الزم را انجام خواهیم داد.
بنابراین گزارش ،مسعود فاضل مدیرعامل
پیشین منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید
بم  ۲۹ســال این مســئولیت را برعهده
داشت.

کمبود فضا در مرکز ناباروری یزد
علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //
رئیس مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری
یزد از کمبود فضای مناسب برای فعالیت
این مرکز خبر داد و از خیران خواست در
تکمیل ساختمان جدید ،به منظور ایجاد
شرایط مناســب برای ارائه خدمات به
شهروندان این مرکز را یاری کنند.

بــه گــزارش خبرنگار دریــا ؛ دکتر
عباس افالطونیان افزود :در مرکز فعلی
ناباروری استان یزد که  ۳۳سال از ایجاد
آن می گذرد ،با محدودیت هایی در فضا
و از جمله در بخش درمانگاه ،اتاق عمل،
کتابخانه و محل آموزش دانشــجویان
روبرو هستیم که این مسئله باعث شده
چندین مرکــز تحقیقاتی در زیرزمین یا
ســولههای کوچک ایجاد شود و کار بر
محققان و کارشناسان در چنین شرایطی
سخت است.وی تکمیل مرکز ناباروری
در دست ساخت در محوطه بیمارستان
شهید صدوقی یزد را راه برون رفت از این
معضل اعالم کرد و با بیان اینکه تکمیل
این مرکز  ۲۰۰میلیارد تومان نیاز دارد
و مشــارکت خیران تکمیل این طرح را
شتاب بیشتری می بخشد.این متخصص
زنان و زایمان ،فضای مرکز جدید را ۱۸
هزار متر مربع ذکر کرد و یادآور شــد:
کار ساخت مرکز جدید از سال ۱۳۹۵
به همت یک خیر آغاز شــد اما بنا بر
دالیل نامعلومی پس هزینه یک میلیارد
تومان در این پروژه از ادامه کار انصرف
داد و اکنون این بنا در مرحله ابتدایی کار
قرار دارد و تا کنون بیش از  ۵۰میلیارد
تومان نیز توسط دانشگاه علوم پزشکی
استان تامین و در این پروژه هزینه شده
اســت.دکتر افالطونیــان همچنین از
مســتهلک شدن برخی دســتگاههای
پزشــکی مهم در مرکز ناباروری استان
خبر داد و اضافه کرد :خرید این دستگاهها

آگهي دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاوني مصرف کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان
هرمزگان راس ساعت  ۱۰روز دوشنبه مورخ  140۱/۰۷/۰۴در محل  :بندرعباس  ،بندر شهید رجایی  ،اداره کل بنادر و دریانوردی ،
طبقه هم کف  ،سالن اجتماعات  ،تشکيل ميگردد  .لذا از کليه اعضاء دعوت ميشود با در دست داشتن کارت و يا دفترچه عضويت راس
ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانيد و يا وکيل /نماينده خود را کتباً معرفي نماييد .
ضمناً به اطالع می رساند که به موجب ماده  19آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر3رأی
و هرشخص غیرعضوتنها یک رأی خواهد بود  .و اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي  ،ميبايست بههمراه نماينده خود حداكثر تا
تاريخ140۱/۰۷/۰۲در محل دفتر شركت به آدرس  :بندر عباس – شهرک شهید باهنرحاضر تا پس از احراز هويت و تأييدوكالت،
برگه ورود به مجمع را دريافت دارند .
دستور جلسه :
 -طرح و تصویب تغییر موضوع فعالیت

پنجشنبه  24شهریور 1401

بنایی بر مچگیری افراد نیست

مدیرعامل صنایع خودروسازی کرمان خبر داد

ادامهداد :به پشتوانه حمایت دولت ،حجم
ســرمایه گذاری که در منطقه ایجاد شده
در مقایسه با سرمایه گذاریهای سنگینی
که دولت در پروژههای دولتی انجام داده
رقم بسیار باالیی اســت.وی تاکیدکرد:
پروســه صنعت برای توسعه و پیشرفت
زمانبر اســت و طرح بعدی ما صادرات
و عرضه حداقل  ۱۵درصد تولیدات این
منطقــه به بازارهای همجوار است.شــه
بخش اظهار کرد :گام سوم ما رسیدن به
تولید ساالنه  ۵۰۰هزار خودرو است که
این امر به معنای ایجاد حداقل  ۵۰هزار
اشتغال است.به گفته وی با تولید ساالنه
 ۵۰۰هزار خودرو درآمد ناخالص منطقه
با فــرض ثبات در قیمتها ،بالغ بر ۲۵۰
هزار میلیارد تومــان خواهد بود که اگر
یک درصد آن هم داخل منطقه ســرریز
شــود افق خوب و مناسبی برای فعالیت
و زندگــی در منطقه ویژه اقتصادی ارگ
جدید خواهد بود.شه بخش بیان کرد :در
مرحله حساسی قرار داریم و اگر همگی
کمک کنیم افق روشنی برای بم خواهیم
داشــت اما اگر به دنبال تفرقــه و ایراد
غیرمعقول از همدیگر باشــیم فرصتها
را از دســت خواهیم داد.وی با اشاره به
اینکه امســال در این منطقه  ۱۰۰هزار
خودرو تولید خواهد شــد افزود :یکی از
شاخصههای فعالیتهای اقتصادی درآمد
ناخالص آنهاست و در ارگ جدید اگر
درســال جاری  ۱۰۰هزار خودرو تولید
کنیــم درآمد ناخالص منطقه بیش از ۵۰
هزار میلیارد تومان خواهد بود .مدیرعامل
صنایع خودروسازی کرمان اضافه کرد:
یکی از راههای توسعه اقتصادی بسیاری
از نقاط ،توسعه فعالیتهای صنعتی است
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رئيس هیات مدیره

تاريخ انتشارآگهي 140۱/۰۶/۲۴ :

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000491599شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره . 140140390001409376شاکی  :ستاد اجرائی
فرمان حضرت امام (ره) به نشانی استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد -اسالمبولی -کوچه 17 -ستاد  -اجرایی فرمان امام (ره) با نمایندگی آقای
احسان کشاورز فرزند احمد .اتهام  :شکایت برخالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی  .گردشکار :بتاریخ سیزدهم شهریورماه یکهزارو چهارصد ویک در
وقت فوق العاده دادگاه اصل  49قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه  140140920000491599تحت نظر است .دادگاه
با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه احدیت متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
قوه قضائیه
(رای دادگاه ) :
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک  ،شهر لیردف  ،لیردف شمالی  ،قطعه  ، 11به مساحت2500مترمربع از طرف ستاد اجرائی
فرمان حضرت امام (ره) به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 140140390001067253مورخه  1401/05/03مستندا ً
به تبصره ماده  10اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی  ،مبادرت به صدور قرار سرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق
مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقب ًا با عنایت به انقضاء وکیل مالک و توجه ًا به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی حضرت امام (ره) و اینکه
ملک موضوع پرونده از مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی و فتوای
حضرت امام (ره) درتحریر الوسیله (کتاب لقطه)حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان
مدعی یا معترض ،ستاد اجرایی طی نامه شماره /181/182032ن مورخه  1401/06/07درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است .النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه
شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یاقائم مقام قانونی ویا وکیل مالک و توجه ًا به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و اینکه ملک موضوع پرونده
ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک یا وارثه یا نمایندگی قانونی وی بدست نیامده  ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی و فتوای حضرت امام (ره)
در تحریر الوسیله ( کتاب لقطه) حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) درملک مزبور صادر واعالم میدارد .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی
در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران (ویژه دادگاه های اصل  49قانون اساسی) می باشد .

مختارصادقی  -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

هزینه ســنگینی دارد کــه از دولت و
همچنین خیرین انتظار داریم در خرید و
وارد کردن آنها از خارج کشور مشارکت
کنند.رئیس پژوهشکده علوم تولید مثل
استان یزد در ادامه با بیان اینکه روزانه
بیش از  ۱۰۰نفر برای فرزنددار شــدن
بــه این مرکز مراجعه مــی کنند گفت:
 ۹۰درصد این افراد غیربومی هســتند
و  ۲تا پنج درصد هم از خارج کشــور
برای اســتفاده از خدمات به این مرکز
مراجعه می کنند.وی  ۴۰درصد مشکل
ناباروری را مربوط به مردان ۴۵ ،درصد
مربوط به زنان و سهمی را هم مشترک
میان هر دوی آنها دانست و تاکید کرد:
 ۳۰درصد مراجعه کنندگان به این مرکز،
صاحب فرزند می شوند ،هزینه هر نفر با
احتساب بیمه آنها ۱.۵ ،تا  ۲میلیون تومان
می شــود و مدت زمان درمان آنها هم
بستگی به نوع مشکل و شرایط زوجین
دارد .دکتــر افالطونیان تعداد نیروهای
فعــال در این مرکــز را  ۱۶۰نفر اعالم
کرد و اظهار داشــت :یکی از مشکالت
فعلی مرکز وضعیت جذب اســتاد در
هیات علمی اســت که با کندی پیش
می رود و باید شتاب گیرد.افالطونیان با
قدردانی از تعامل سازمان بیمه سالمت
با موسســات درمانی در حوزه درمان
ناباروری گفت :بیمه ســامت ایران در
زمینه پوشش خدمات ناباروری اقدامات
موثری داشته و امیدواریم سازمان های
بیمه گر دیگر نیز در این مســیر حرکت
کنند.موسس پژوهشکده علوم تولید مثل
یزد تاکید کرد :از دیماه ســال گذشته تا
اواخر مردادماه امســال حدود  ۵۳۰نفر
در ایــن مرکز دانشــگاهی از خدمات
درمــان نازایی اســتفاده کردند ،ضمن
اینکه در بیمارستان مادر به عنوان بخش
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خبری

خصوصی نیز  ۴۰۷مورد مراجعه برای
درمان ناباروری ثبت شــده است و هم
اکنون بیمــه در بخش دولتی  ۹۰درصد
هزینه های بستری و  ۷۰درصد هزینه
سرپایی را پرداخت می کند و هیچ گونه
مشــکلی در این زمینه وجــود ندارد.
افالطونیان ادامه داد :حمایت های بیمه
ســامت در حوزه درمــان ناباروری
بی سابقه اســت و برای زوجینی که به
لحاظ مالی مشــکالتی دارند ،از آنان
حمایت می کند و ایــن بیمه به عنوان
یک ســازمان بیمه گر دولتی برای ارایه
خدمــات بهتر به افراد زیرپوشــش در
تمامی صندوق ها نیازمند حمایت دولت
است و انتظار می رود که سیاستگذاران
و تصمیم گیران پشــتیبان این سازمان
باشند .افالطونیان با انتقاد از رویه سایر
صندوق های بیمه گر گفت :برخی از این
بیمهها از فروردین ماه امسال تاکنون سهم
مرکز ناباروری اســتان یزد را پرداخت
نکرده اند که انتظــار داریم برای جبران
بخشی از مشکالت مالی مرکز ناباروری،
بدهی خــود را به ایــن مرکز پرداخت
کند تا وســایل وتجهیــزات مورد نیاز
مراجعه کنندگان تامین شود .وی همچنین
از برپایی جشنواره بین المللی دانشجویی
علوم تولید مثل در استان در اردیبهشت
ماه ســال آینده خبرداد و گفت :در این
جشنواره سه روزه که هر  ۲سال یکبار
برگزار میشود از  ۱۰دانشجوی برتر این
حوزه تجلیل و در کنار آن کنگرهای نیز
با ارائه مقاالت برگزار خواهد شــد.وی
هــدف از برپایی این جشــنواره را که
با حضور شــرکت کنندگانی از ایران و
کشــورهای مختلف جهان برپا میشود
را تبادل اطالعات میان اســاتید داخلی
و خارجــی بیــان کرد .اســتان یزد از
قطب هــای مهم درمان نابــاروری در
کشور است و مرکز تحقیقاتی و درمانی
ناباروری یزد  ۳۳سال قبل فعالیت خود
را در این زمینه آغاز کرده است.

استانداریزد خبر داد

تدوین بسته تشویقی جهت جلب رضایت رانندگان
سرویس مدارس در یزد
علیرضا حائری زاده سرویس استان ها  //استاندار یزد با اشاره به
تدوین بسته تشویقی جهت استقبال و جلب رضایت رانندگان سرویس
مدارس ،از پرداخت دو فقره وام  ۵۰میلیون تومانی قرض الحسنه بدون
کارمزد به رانندگان سرویس مدارس خبر داد .به گزارش خبرنگار دریا ؛
مهران فاطمی یکی از دغدغههای والدین دانش آموزان به ویژه در شهر
یزد را ســرویس مدارس دانست و با اشاره به افزایش نامتعارف نرخ
آنها در همه استانها ،گفت :خروجی جلسات متعدد اعضای شورای
اسالمی شــهر یزد با اتحادیه ،اصناف ،اداره کل آموزش و پرورش و
ذی نفعان این حوزه ،تصویب نرخی بر اساس آنالیزهای صورت گرفته
از متغیرهای موثر و متاثر در نرخ نهایی کرایه سرویس بود.وی با بیان این
که نرخ مصوب مذکور ،به نسبت نرخ سایر استانها ارزانتر و متعارفتر
است ،اظهار کرد :با توجه به دغدغه جدی ما به کاهش فشارهای وارده
بر خانواده دانشآموزان و نیز استقبال آژانسها و سرویسهای شخصی
از نرخ مصوب ،تصمیم جهادی با تدوین بسته تشویقی در این خصوص
اخذ شد.استاندار ادامه داد :به منظور استقبال رانندگان ،به سرویسهایی
که وارد مدار سرویس مدارس شوند ،در دو نوبت  ۵۰میلیون تومان وام
ضالحسنه بدون کارمزد پرداخت میشود.وی خاطرنشان کرد :بر این
قر 
اســاس در شش ماه اول سال یک فقره وام  ۵۰میلیون تومانی و برای
ماههای باقی مانده از ســال تحصیلی نیز  ۵۰میلیون تومان دوم تقدیم
میشود.فاطمی در ادامه با بیان اینکه فرآیند اجرایی آن با همکاری ما
بین شورای شهر و فرمانداری یزد و اداره کل آموزش و پرورش استان
اطالع رسانی می شود ،گفت :امید است محصول تصمیم گیری انجام
شــده ،کاهش نگرانی خانواده ها و فشار هزینه های تحصیل فرزندان
آن ها در حوزه سرویس مدارس شود.
جزئیات حق مناطق جنگی کارکنان بوشهر
سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها  //رئیس سازمان مدیریت
و برنامه ریزی اســتان بوشهر گفت :مزایای مناطق جنگی حذف نشده
است بلکه دامنه شمولیت آن به استناد رای دیوان عدالت تغییر کرده است.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ محسن پاپری زارعی در پی انتشار خبری در
فضای مجازی مبنی بر حذف مزایای مناطق جنگی اظهار کرد :مزایای
مناطق جنگی و عملیاتی حذف نشده بلکه به استناد رای شماره ۱۵۷۳
دیوان عدالت اداری دامنه شمولیت آن تغییر کرده است.وی اضافه کرد:
بر اســاس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که اجرای آن برای
دستگاههای اجرایی الزم االتباع است ،کارکنانی مشمول امتیازات مندرج
در بند ث و ج ماده  ۱۱۲قانون برنامه ششم توسعه میشوند (امتیازات
مناطــق عملیاتی ،جنگی) که در دوران دفاع مقدس در مناطق مذکور
مشــغول به خدمت بوده باشند .وی افزود :مزایای قانون مذکور حذف
نشده بلکه دامنه شمولیت آن به استناد رای موصوف تغییر کرده است.

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000491768شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره . 140140390001409523
شــاکی  :ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به نشانی استان تهران  -شهرستان تهران  -شــهر تهران  -خالد -اسالمبولی -کوچه 17 -ستاد  -اجرایی
فرمان امام (ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .اتهام  :شکایت برخالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی  .گردشکار :بتاریخ سیزدهم
شــهریورماه یکهزارو چهارصد ویک در وقت فوق العاده دادگاه اصل  49قانون اساســی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه
 140140920000491768تحت نظر است .دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه احدیت متعال
قوه قضائیه
بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
(رای دادگاه ) :
در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک  ،شهر لیردف  ،لیردف شمالی  ،قطعه  ، 15به مساحت  2478/09مترمربع از طرف ستاد
اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 140140390001067679مورخه 1401/05/03
مستندا ً به تبصره ماده  10اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی  ،مبادرت به صدور قرار سرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ
حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقب ًا با عنایت به انقضاء وکیل مالک و توجه ًا به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی حضرت امام (ره)
و اینکه ملک موضوع پرونده از مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون
مدنی و فتوای حضرت امام (ره) درتحریر الوسیله (کتاب لقطه)حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا
اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض ،ستاد اجرایی طی نامه شماره /181/182049ن مورخه  1401/06/07درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است .النهایه این دادگاه
با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یاقائم مقام قانونی ویا وکیل مالک و توجه ًا به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و
اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک یا وارثه یا نمایندگی قانونی وی بدست نیامده  ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی
و فتوای حضرت امام (ره) در تحریر الوسیله ( کتاب لقطه) حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) درملک مزبور صادر واعالم میدارد .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز
پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران (ویژه دادگاه های اصل  49قانون اساسی) می باشد .
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دادانهم

پرونده کالسه  140140920000491353شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره . 140140390001409220
شاکی  :ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به نشانی استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد -اسالمبولی -کوچه 17 -ستاد  -اجرایی فرمان امام
(ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .اتهام  :شکایت برخالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی  .گردشکار :بتاریخ سیزدهم شهریورماه یکهزارو
چهارصد ویک در وقت فوق العاده دادگاه اصل  49قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه  140140920000491353تحت
نظر است .دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه احدیت متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
گس جمقوه قضائیه
(رای دادگاه ) :
داد تری هور ی اسالمی اریان
در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک  ،شهر لیردف  ،لیردف شمالی  ،قطعه  ، 10به مساحت2500مترمربع از طرف ستاد اجرائی
فرمان حضرت امام (ره) به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 140140390001067141مورخه  1401/05/03مستندا ً
به تبصره ماده  10اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی  ،مبادرت به صدور قرار سرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق
مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقب ًا با عنایت به انقضاء وکیل مالک و توجه ًا به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی حضرت امام (ره) و اینکه
ملک موضوع پرونده از مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی و فتوای
حضرت امام (ره) درتحریر الوسیله (کتاب لقطه)حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به
عنوان مدعی یا معترض ،ستاد اجرایی طی نامه شماره /181/181959ن مورخه  1401/06/07درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است .النهایه این دادگاه با عنایت به عدم
مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یاقائم مقام قانونی ویا وکیل مالک و توجه ًا به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و اینکه ملک موضوع
پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک یا وارثه یا نمایندگی قانونی وی بدست نیامده  ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی و فتوای حضرت
امام (ره) در تحریر الوسیله ( کتاب لقطه) حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) درملک مزبور صادر واعالم میدارد .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل
واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران (ویژه دادگاه های اصل  49قانون اساسی) می باشد .
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روابط عمومی
فرا رسيدن اربعين حضرت سيد الشهداء امام حسین (ع) بر همه شیعیان جهان تسلیت
ش
م
ی
الت ره زگان
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مصاحبه اختصاصی  //کودکان و نوجوانانی که با کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان آشــنا می شوند و
کودکی و نوجوانی شان را در کانون می گذرانند ،والدین،
مربیان ،معلمان مدارس و حتی دوســت و آشنا ،آنها
را متفاوت از کودکان و نوجوانان همســن وسال شان
می بینند .

واقعیت هم همین اســت که کودکان و نوجوانان کانونی،
آینده شــان را با حضــور در مراکز کانون و اســتفاده از
کتاب ها و کارگاه های مختلف تضمین می کنند و به همین
دلیل نیاز اســت والدین و مدیران و مسئوالن مدارس ،این
قشــر را با کانون آشنا نموده و زمینه ارتباط شان را با این
نهاد فرهنگی آینده ســاز فراهم نمایند .در ادامه سلســله
گــزارش ها و گفتگوها با اعضای موفــق و برگزیده در
جشــنوارههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
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که با حکم دادگاه مشخص می شود ،خودداری کند.
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در ســال  ۹۶در جشــنواره کتابخوانی رضوی
بنده برگزیده شــدم،بنده در سال  ۱۴۰۰در
جشــنواره قصه گویی کانون برگزیده شدم و
در ســال  ۱۴۰۰مهرواره جادوی عروسک ها
کانون و در سال  ۱۴۰۱جشنواره قصه گویی
سیمرغ ســخن نفر اول قصه گویی در کشور
و حائز ســیمرغ سخن شــدم و البته در سال
 ۱۴۰۰بــه عنوان جوان ترین مــروج کتاب و
تسهیلگرباشگاهکتابخوانیشناختهشدم
هرمزگان ،با مائده غریب نواز یکی از دیگر از برگزیدگان
و نخبــگان کانونی گفتگــو کردیم .در ایــن گزارش نیز
همراهی مان کنید.

امام حسین (ع)  :در برابر نامالیمات شکیبا باش
و به حقوق دیگران دست درازی مکن ( روضه بحار ج س 2ص )13

بچه های کانونی  ،خاطرات خوب شان را از کانون دارند
حدود  ۲سال هست که مجری برنامه های مختلف هستم و قصه گویی میکنم

برای شرکت در جشنواره ها من را همراهی کردن و به لطف
رو گذارندم ،اما باز هم هدفم رو پیدا نکردم .آن روز ها فقط این ها در درس ما تاثیر بسیاری داره.
بــه فکر بازیگری بودم ،اما آن روز ها کالس های زیادی دریا:باتوجه به مطالعه کتــاب های کانون پرورش خدا حائز رتبه شدم .
در این حوزه برگزار نمیشد .در فعالیت های کانون شرکت فکــری ،بنظرتان وجــه تمایز کتاب هــای کانون با دریا:چه توصیه هایــی را به والدیــن و کودکان و
میکردم و به برنامه های کانون دعوت میشدم و همین شد غیرکانونی چیست و چه چیزهایی را از این کتاب ها نوجوانان برای استفاده وبهره مندی از برنامه های
که کم کم استعداد خودم را در گویندگی کشف کردم .مدتی آموزش دیده اید؟
کانون دارید؟
گویندگی میکردم .بعد از مدتی شــروع کردم به نقالی ،اما کتاب های کانون هدف مشخصی دارن و من در کودکی به مربیان کانونی اعتماد کنید و اجازه دهید که کودکان و
پس از آن به صورت حرفه ای به فعالیت پرداختم و االن که کتاب های کانون را مطالعه میکردم ،نمیدونســتم که نوجوانان خودشان هدف خود را مشخص کنند و فعالیت
حدود  ۲سال هست که مجری برنامه های مختلف هستم خوانــدن این کتاب ها چه تاثیری روی رفتار من داره ،اما کنند .در تصمیم گیری به فرزندانشان را مانند یک تسهیلگر
و قصه گویی میکنم ،از مربیان دلسوز کانون سپاسگزارم .االن که سنم باالتر رفته و در کارگاه های نویسندگی کودک
دریا :بیشــتر در چه دوره هــا وکارگاه های کانون و نوجوان حضور داشــتم متوجه شدم که هر یک از این
شــرکت کرده اید و ارزیابی تــان از این کارگاه ها و داستان ها که مطالعه کردم پند آموز بوده و نکته ای به من
دوره ها چیست ؟ شرکت کنندگان با چه مهارت هایی آموخته که در نوجوانی،جوانی و بزرگسالی دچار مشکل وقتی ۶سال داشتم یکی از مربیان کانون
آشنا می شوند؟ بین بچههای کانونی وغیرکانونی نشــم و از نویســندگانی که برای کانون کتاب مینویسند استعداد مرا کشف کرد و این موضوع را
چه تفاوتی فکر می کنی وجود دارد؟ مربیان کانونی با سپاسگزارم که غیر مستقیم به ما نکاتی آموختند که امروزه با والدینم در میان گذاشت و من پس از
آن در کارگاه های نویسندگی،نقاشــی و
غیرکانونی بنظرتان چه تفاوتی باهم دارند؟
در نوجوانی از آنها بهره میبریم،
هم
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خالقیت آموزش ها رو در اختیار بچه ها قرار
در کانون کشف شــد و در حال حاضر در
خالقیت باعث رشــد و پرورش بچه ها میشه و این یکی چه ساعاتی را اجرا می کنید؟
صدا و سیما به فعالیت در زمینه عروسک
از فرق های مهم مدرســان کانونی و غیر کانونی هست و وقتی  ۶سال داشتم یکی از مربیان کانون استعداد مرا کشف
قطعا بچه های کانونی اکثر خاطرات خوبشون رو در کانون کرد و این موضوع را با والدینم در میان گذاشت و من پس گردانی و صدا پیشگی میپردازم
دارن ،چون امکانات کانون و نکات جدیدی که کودکان و از آن در کارگاه های نویسندگی،نقاشــی و سفال ثبت نام
نوجوانان میتونن یاد بگیرن اینقدر زیاده که من با اینکه  ۶کردم تا ببینم عالیق من هنری هست یا ادبی و استعداد ادبی راهنمایی کنند ،اما اجازه دهند تصمیم گیری با خودشان
ساله که عضو کانون هستم اما هنوز هر بار در هر بخشی از من در کانون کشف شد و در حال حاضر در صدا و سیما به باشد و قطعا مشــاهده گر نتایج باور نکردنی از کودک یا
فعالیت در زمینه عروسک گردانی و صدا پیشگی میپردازم .نوجوان خود خواهند بود و به این باور خواهند رســید که
کانون میرم سرگرم میشم و متوجه گذر زمان نمیشم.
دریا :با توجه به اینکه شــما دانش آموز هســتید ،قبل از عید  ۱۴۰۱برنامه بچه هــا کارتون روز های فرد کانون بی نظیر است.
حضور در کانــون چه اثری بــر روی تحصیل تان ساعت  ۳و  ۳۰دقیقه از شبکه خلیج فارس پخش میشد .دریا :بنظرتان خانواده ها ومســئوالن چه میزان با
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مائده غریب نواز هستم عضو کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان ،متولد سال  ۱۳۸۹و از  ۶سالگی به واسطه اردو
کالس اول با کانون آشنا و عضوی از خانواده کانون شدم .از
کودکی انتخاب هدف برام کار سختی بود،تصمیم گرفتم در
کارگاه های مختلف شرکت کنم تا هدف خودم رو پیدا کنم.
من در  ۶سالگی کارگاه های نقاشی،نویسندگی و سفالگری

خودم رو گسترش میدم و گاهی توی امتحان ادبیات اگر
کلمه ای باشه که من ندونم چه جوری نوشته میشه یادم میاد
به کلمه ای که توی کتاب ها خوندم که به عنوان مثال با س
نوشــته میشه یا ص یا ث و حتی کانون روی خوانش من
هم تاثیر بسیاری داشته چون در کانون کارگاه های کتاب
بسیاری برگزار میشه و ما کتاب رو روخوانی میکنیم و همه

کادر ،مربیان ،نخبگان و تولیدکنندگان آثار فرهنگی
هنری و والدین عزیز برای اعتالی کانون ،به صورت
شــبانهروزی تالش خواهیم کرد.وی در این زمینه با
بیان این که مدیرعامل و دیگر مدیران کانون ،فرزندان
این مجموعه هستند و خاطرات نسلهای مختلف در
کتابخانههای کانون رقم خورده اســت تصریح کرد:
آشــیانه مرغک کانون ،کتابخانههای کانون است و
پرنده ،هرگز از آشــیانه جدا نخواهد شد.مدیرعامل
کانون در ادامه با اشــاره به یکــی از اهداف طرح
واگذاری مبنی بر زیانده بودن کانون ،خاطرنشــان
کرد :بیتردید همهی سیاســتگذاران ،برنامهریزان و
متولیان فرهنگی نیز اذعان دارند که نگاه سودآور و
زیانده به مقوله کار تربیتی و فرهنگی اساسا دیدگاه
خردمندانهای نیست .سودآوری یک مرکز فرهنگی
تربیتی نظیر کتابخانه ،هیچوقــت قابل اندازهگیری
با معیارها و زاویه دید بازرگانی نیســت .برای کار
فرهنگی و کتابخانه باید هزینه کرد و ســوددهی آن،
خودش را در ارتقای نســل آینده نشان خواهد داد.
عالمتی وظیفه همهی نهادهای مسئول در حمایت از
کانون را یادآور شد و گفت :این نهادها باید از کانون
و کتابخانههای این مجموعه ،به عنوان مرکز خبرگی
فعالیتهــای مرتبط با تربیت کودکان و نوجوانان و
بخشی اساسی از هویت و ماموریت کانون حمایت
کنند .وی با تاکید بر ایــن که کتابخانههای کانون
تقویت خواهند شد در عین حال افزود :ما در کانون
از همه ظرفیت نهادهای مسئول در این زمینه کمک
خواهیم گرفت و سیاســت نظــام مقدس جمهوری
اسالمی ســرمایهگذاری فرهنگی تربیتی برای نسل
آینده انقالب خواهد بود و به این ترتیب با همراهی
و حمایت وزیر آموزش و پرورش ،وزیر فرهنگ و

ارشاد اسالمی و سایر مسئوالن خدوم و بزرگوار ،امید
آن می رود در دولت محبوب و مردمی سیزدهم مراکز
فرهنگی هنری کانون بتواند چتر خدمات ارزشــمند
و بی بدیل خود را بر سراســر ایران اسالمی عزیز و
فرزندان این مرز و بوم بگستراند.مدیرعامل کانون در
پایان تاکید کرد :با لطــف و عنایت الهی و همراهی
عالقهمندان بــه کانون ،نویســندگان ،تصویرگران،
مربیان ،همکاران و فعاالن فرهنگی و مسئوالن ،رشد
و تعالی روز افزون کانون را پیگیری خواهیم کرد و
به فردا و آیندهسازان ایران اسالمی سالم خواهیم کرد.
کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان در حال
حاضــر دارای  ۱۰۳۳مرکز فرهنگی و هنری ثابت،
سیار روســتایی و شهری و پستی است که خدمات
آن در بســیاری از شــهرها و روستاها به کودکان و
نوجوانان ایرانی ارایه میشود.دامنه فعالیتهای کانون
فراتر از مراکز فرهنگی و هنری است و تولیدات کانون
در حوزههای فیلم ،کتاب ،تئاتر ،سرگرمیهای سازنده
و بازیهای رایانهای و موسیقی از جمله شاخصترین
نالمللی این مجموعه با ۵۷
دستاوردهای داخلی و بی 
سال فعالیت بهشمار میرود.

رئیس سازمان بسیج ورزشکاران هرمزگان با رهبر معظم انقالب دیدار کردند

به گزارش خبرنــگار دریا ؛ دیدار
اعضای کنگره ملی شــهدای ورزش
کشور با رهبر انقالب در روز یکشنبه
 ۲۰شهریور ماه با حضور وزیر ورزش،
معاونین محترم وزارت ورزش  ،رئیس

کمیته ملی المپیک و پارالمپیک ،روسای
محترم فدراســیون های ورزشــی،
روسای محترم ســازمان های بسیج
ورزشکاران استان ها ،قهرمانان ملی و
بین المللی و خانواده های معظم شهداء
ورزشکار در حسینیه امام خمینی(ره)
برگزار شــد .اجالســیه وکنگره ملی
شهدای ورزشکار کشور ماه آینده در
نیمه دوم مهرماه با حضور وزیر محترم
ورزش ،رئیــس محتــرم کمیته ملی
المپیک و پارالمپیک ،روسای محترم

سال  ۱۴۰۰در جشنواره قصه گویی کانون برگزیده شدم
و در ســال  ۱۴۰۰مهرواره جادوی عروسک ها کانون و
در سال  ۱۴۰۱جشنواره قصه گویی سیمرغ سخن نفر اول
قصه گویی در کشور و حائز سیمرغ سخن شدم و البته در
سال  ۱۴۰۰به عنوان جوان ترین مروج کتاب و تسهیلگر
باشگاه کتابخوانی شناخته شدم و ممنونم از مربیان کانون که

فدراســیون های ورزشــی  ،مدیران
محترم کل ورزش استان ها  ،روسای
محترم سازمان های بسیج ورزشکاران
استان ها ،خانواده های معظم و معزز
شــهداء و تعدادی از ورزشــکاران و
قهرمانان ملی و بین المللی قرار است
برگزار شود.
رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت
آیــت اهلل امــام خامنــه ای مطالب ورزش کشــور و اهمیــت و جایگاه
ارزشــمندی در دو حوزه جایگاه و ورزش همگانی و قهرمانی در کشور
مقام شامخ شهداء به خصوص شهدای مطالب ارزشمندی را بیان فرمودند .

کانون هنرجویانش را حمایت میکند و اجازه میدهد که
آنها نویسنده،شاعر،گوینده،مجری،قصه گو،نقاش و حتی اگر
غیر از فعالیت های هنری و ادبی بود آنها را همراهی میکنند
که فرهنگی باشــند اگر مهندس هستند مهندس فرهنگی
باشند ،اگر دکتر هستند دکتر فرهنگی باشند و این فرهنگی
بودن هســت که به رشــد جامعه کمک می کند و جامعه

همه چیز کامل اســت برای بیان همراهی های مربیان
دلسوز کانون و دیگر این والدین هستند که باید انتخاب کنند.
فرزندانشان در مکان فرهنگی رشد و پرورش پیدا کنند یا
خیر و در آخر یکی از خواسته های من این است که کانون
را اجباری کنند ،کانون آموزش هایی فراتر از مدرسه دارد.
کاش کانون اجباری بود...

مرغک کانون پرورش فکری پرپرشدنی نیست!
رضا معصومی

حوزه فرهنگ که در دو دهه گذشــته
شــاهد تالطمات و نامالیمات بسیار
بوده ،این روزها هم عجیب دستخوش
تالطمات و نامالیمات تازهای شده است؛
بهگونهای که بهجــرات میتوان گفت
این بخش از نامالیمات نهتنها تازه ،که
بیسابقه هم است.

به نیابت و نمایندگی از جامعه ورزش هرمزگان ؛

گروه خبــر  //ســرهنگ مهدی
لطفی زاده رئیس ســازمان بسیج
ورزشکاران استان هرمزگان به نیابت
و نمایندگی از جامعه ورزش استان
با رهبــر معظم انقالب اســامی
حضرت آیت اهلل امام خامنه ای دیدار
کردند .

دریا:به نظر خودتان اگه با کانون آشــنا نمی شدید
مسیر زندگی تان چه تغییری می کرد؟

* در  ۶ســالگی کارگاه هــای نقاشی،نویســندگی
و سفالگری را گذارندم .
دریا:خودتــان را بطور کامل معرفــی کنید واز چند
ســالگی و چگونه با کانون پــرورش فکری کودکان
و نوجوانان آشنا شــدید؟ والدین تان چه نقشی در تاثیری داشته است؟
هستید و چه کار باید کرد تا آنها بیشتر آشنا شوند و
به چه مقام هایی دست یافته اید؟
دریا  :سوال آخر اگرمطلبی در این گفتگو مطرح نشد
آشنایی واســتفاده از کتابخانه وبرنامه های کانون وقتی به کانون میرفتم و کتاب میخوندم ،خبر نداشتم که به لطف خدا توفیق رفیق راهم شــد و در ســال  ۹۶در چه حمایتهایی فکر می کنید از کانون و هنرجویانش
وتمایل دارید در مورد آن صحبت کنید بفرمایید .
دارم اطالعــات عمومی خودم رو باال میبرم و دایره لغات جشــنواره کتابخوانی رضوی بنده برگزیده شدم،بنده در بایستی صورت گیرد؟
داشتند؟

طرح جداسازی کتابخانههای کانون  ،ضعف کارشناسی دارد

نالملل
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بی 
کانون ،حامد عالمتی با انتشار پیامی خطاب به یاران،
همــکاران عزیز و پرتالش ،مربیــان ارجمند مراکز
فرهنگی هنری و کتابخانه های کانون ،والدین گرانقدر
و همه دوستداران این درخت پرثمر و ارزشمند ،تاکید
کرد :در روزهای اخیر انتشار خبری مبنی بر گردش
کار یک پیشــنهاد اداری باعث نگرانی عالقمندان به
کانون عزیز شــد .الزم اســت به همه عالقمندان به
کانون اطمینان بدهم که طرح و پیشنهاد این موضوع،
با ضعف بررسیهای دقیق و کارشناسی همراه بوده
است و در حال پیگیری جهت منتفیشدن این پیشنهاد
هســتیم.در روزهای گذشته انتشار خبری در پایگاه
خبری دفتر هیات دولت مبنی بر درخواســت وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی برای صدور مجوز واگذاری
کتابخانههای کانون به نهاد کتابخانههای عمومی
کشــور واکنشهای فراوان بســیاری از چهرههای
شاخص عرصه هنر و ادبیات کودک و نوجوان کشور
را برانگیخــت و آنان با بیــان دیدگاههای خود در
رسانههای جمعی و شبکههای اجتماعی از استقالل
کانــون دفاع کردند.عالمتی از همــه عالقهمندان به
کانون ،نویســندگان ،تصویرگران ،مربیان ،همکاران
و فعاالن فرهنگی که خودجــوش و دغدغهمند در
حمایــت از کانون به میدان آمدنــد ،قدردانی کرد و
گفت :قدر و عظمت عالقهمنــدان کانون را میدانیم
و آن را پــاس میداریم و به یــاری خدا و حمایت

فرهنگیتشکیلمیشود.

انتخاب شغل برایم سخت میشد و شاید شغلی را انتخاب
نمی کردم و هیچ هدفی نداشــتم و در حسرت شغل مورد
عالقه ام که مجــری گری،قصه گویــی و بازیگری بود
میماندم .اما حاال خوشــحالم که در این حوزه و فراتر از
آن به فعالیت می پردازم و همینطور که در چند سوال قبل
بیان کردم حائز رتبه های بسیاری در عرصه هنر،ادبیات و
داشته است؟ در روند تحصیل و درس خواندن و ...چه دریا :در چه جشنواره هایی تاکنون شرکت کرده اید و کانون پرورش فکــری کودکان و نوجوانان آشــنا
فرهنگ شدم

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان :

گروه خبر  //مدیرعامل کانــون پرورش فکری
کــودکان و نوجوانــان با انتشــار پیامی از همه
عالقهمنــدان به کانون و حامیــان این مجموعه
فرهنگی قدردانی کرد و از ادامه پیگیریها جهت
منتفیشدن این پیشنهاد خبر داد.
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در حالی که بر اســاس اسناد باالدستی
و برنامههای توسعه مقرر است همهساله
تصدیگری و تولیت دولت بر بخشهای
مختلف فرهنگــی و هنری کاهش یابد و
در پایان هر برنامه توســعه شاهد کاهش
قابلتوجهی از تصدیگری بخش دولتی
باشــیم ،دولت درزمینه امور فرهنگی و
هنری هــر روز درازدامانتــر از پیش،
دســتهای بلندش را بهسمت بخشی از
حوزه فرهنگ و هنر میکشــاند و سهم
بیشــتری از این ســفره هر روز خالیتر
میجوید.برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی برای جداســازی کتابخانههای
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
و الحاق آن به نهاد کتابخانههای عمومی
تازهترین دستاندازی دولت برای مصادره
و افزودن سهم خود در این حوزه کلیدی
است که متأســفانه با چراغ خاموش هم
دنبال شده و تنها دفتر هیات دولت با انتشار
یک خبر کام ً
ال مبهم و گنگ ،نســبت به
این تصمیم اطالعرسانی نارسایی صورت
داده اســت.بهانه وزارت فرهنگ و ارشاد
اســامی که وزیر محترم این وزارتخانه
هم از جمله اعضــای هیات امنای کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان است
و هم رئیس هیات امنای نهاد کتابخانههای
عمومی ،کمبود بودجه و اصالح ساختاری
این مجموعه اعالم شــده اســت ،امری
که خود هم ناقض اهــداف و برنامههای
نهاد کتابخانههــای عمومی و هم ناقض
برنامههای کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان اســت.بر اساس قانون نحوه
اداره کتابخانههای عمومی کشــور که در
ســال  ۱۳۸۲به تصویب مجلس شورای
اسالمی رسید و نهاد کتابخانههای عمومی
از مجموعــه وزارت فرهنگ و ارشــاد
اســامی منفک و بهعنوان نهاد عمومی
غیردولتی شناخته و به کار خود ادامه داد،
مجموعه فعالیتهای کتابخانههای عمومی
در کشــور از جمله کتابخانههای مساجد
و شــهرداریها هم در حوزه نظارتی نهاد

کتابخانهها تعریف شدهاند.البته این تعریف
بهمعنای الحاق این کتابخانهها به مجموعه
نهاد نبوده و نهاد نقش نظارتی و حاکمیتی
درباره آنهــا دارد و درباره کتابخانههای
کودکان و نوجوانان کانون پرورش فکری
هم سخنی به میان نیامده است .چه آنکه
در طول همه ســالهای پس از تصویب
قانون نهاد کتابخانههای عمومی کشور ،در
دولتهای نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم
هم هیچ مقام مســئولی در نهاد و وزارت
فرهنگ و ارشاد اســامی ،ادعای الحاق
کتابخانههای مذکور را هم نداشته و دراین
باره حتی سخنی هم بر زبان نیاوردهاند ،چه
رسد به عملی کردن این امر ،آنهم درباره
مجموعهای دیگر که زیر مجموعه دستگاه
دیگری اســت.وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی البته در این زمینه نه ذیحق است
و نه تولیت و وظیفهای در قبال کتابخانههای
عمومی دارد که حاال بخواهد داعیه دفاع از
این نهاد را داشته باشد و برای افزایش سهم
نهاد کتابخانهها از مجموعه کتابخانههای
کودک و نوجوان تالشــی صورت دهد و
دولت را مجاب کند که دســت به چنین
کار ناصوابی بزند.اگر هم تالش و کوششی
در این زمینه ضرورت داشــته باشد ،باید
مصروف کتابخانههای مساجد شود که هم
در زمره زیرمجموعههای وزارت فرهنگ
و ارشــاد اسالمی اســت و هم شانیت و
مناسبتی با فعالیتهای نهاد کتابخانههای
عمومی کشور داشته باشــد ،تا هم سهم
درخوری به نهــاد کتابخانههای عمومی
رســیده باشــد و هم از فعالیت موازی با
نهاد کتابخانهها جلوگیری شــده باشــد.
مجموعه کتابخانههــای کودک و نوجوان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
که شامل دو بخش ثابت و سیار میشود،
مجموعهای کام ً
ال تخصصی است و حاصل
سالها تالش و کوشش و آزمونوخطای
مربیان و مدیرانی اســت کــه پس از ۵۵
سال ،حاال دیگر اینقدر حرفهای و توانمند
شــدهاند که میتوانند بار کتابخوانی و
کتابخوان شــدن کــودکان و نوجوانان
این مرزوبوم را بهدوش بکشــند و بهنظر
میرسد که چنین توانی در مجموعه نهاد
کتابخانههای عمومی ،نهتنها موجود نیست
که در کوتاهمدت و درازمدت بهعنوان مانع
بزرگی در مسیر تحقق اهداف و برنامههای
این نهاد تخصصی عمل خواهد کرد.

از ســوی دیگر ،مجموعــه بودجه نهاد
کتابخانههــای عمومی هــم در اندازهای
نیست که هم بتواند به تأمین نیازهای بیش
از  ۳هزار کتابخانــه عمومی و حدود ۳
هزار کتابخانه ثابت و سیار کانون پرورش
فکری بپردازد ،امری که از قضا مورد استناد
مقامات دولت سیزدهم هم قرار گرفته است
و کمبود بودجه را یکی از دالیل این اقدام
عنــوان کردهاند.بودجه نهاد کتابخانههای
عمومی در همه سالهای پس از استقالل
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،هیچگاه
کفاف مخارج و هزینههای این نهاد را نداده
و دبیران کل نهاد همواره از کمبود بودجه
گالیه داشتهاند و حتی در برخی از موارد
از کمکهای نهادهای فرهنگی و از جمله
وزارت ارشاد و برخی از دیگر از نهادهای
حاکمیتی برای پرداخت حقوق کارکنان و
کتابداران استفاده کردهاند .از سوی دیگر
کمبود بودجه نهاد ،در همه نوزده ســال
گذشته باعث شده است تا هم کتابداران و
فعاالن حوزه کتابخوانی نهاد از دستمزد و
حقوق و مزایای خود گالیه داشته باشند و
هم در مجموعه نهاد ،توان و یارایی برای
افزایش تعداد کمی کتابخانههای عمومی ،بر
اساس سرانه جمعیتی وجود نداشته باشد.
تعداد کتابخانههای عمومی کشور در زمان
اســتقالل نهاد از وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،بیش از دو هزار باب کتابخانه بود
که در طول بیش از یک دهه به عدد ۲۸۰۰
باب رســید و در حال حاضر به بالغ بر ۳
هزار و  ۶۰۰باب کتابخانه رســیده است.
از ایــن میزان تنهــا  ۲۷۰۰باب کتابخانه
نهادی بوده و مابقی مشارکتی و یا مستقل
به فعالیت ادامه میدهند.این میزان با توجه
به جمعیت کشور رقمی قابلتوجهی نیست،
چرا که برای رسیدن به سرانه استاندارد
باید این میزان حداقل  ۵برابر شــود تا
بتوانیم بگوییم امکانات ســختافزاری
ما مهیای کتابخوانی اســت تا نهضت
نرمافزاری کتابخوانی شــکل بگیرد.
براین اســاس و با توجه به کاستیها و
مشکالتی که در عرصه فعالیتهای نهاد
کتابخانههای عمومی کشور وجود دارد،
مشخص نیست بر اساس کدامین استدالل
و توجیه منطقــی ،برنامهریــزی برای
جداسازی کتابخانههای کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان آغاز شده و به
کمیسیونهای تخصصی دولت هم ارسال

شده است تا به تصویب رسیده و عملیاتی
شود.از سوی دیگر ،کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان با گذشــت بیش از
 ۵دهه فعالیت تخصصی در این عرصه،
حاال دیگر درخت تناوری شده است و
از جمله نهادهای اثرگذار و برجسته در
عرصههای داخلی و خارجی است .قدر
مسلم کتابخانههای کانون یکی از مهمترین
شهبالهای کانون هستند و کانون یکی از
مهمترین برگهای موفقیتش مرهون و
مدیون کتابخانههای خود اســت .حاال
اگر شــهپرهای کانــون را بچینیم و آن
را ابتر و الکن کنیم ،مســلم ًا از این نهاد
باقدمت چیزی نخواهد ماند که بخواهیم
در عرصههای جهانــی و داخلی به آن
ببالیم .اال برنامه دیگری در دســتور کار
قرار داشته باشد که انحالل این نهاد مهم
و اثرگذار حوزه کودک و نوجوان باشد
که جداسازی کتابخانهها گام نخست این
اقدام تلقی میشود و برنامه بعدی انحالل
یکی از مهمترین برندهای ایرانی حوزه
کودک و نوجوان در عرصههای جهانی
خواهد بود.به نظر میرســد که وزارت
آموزشوپرورش بهعنوان نهاد حاکمیتی
باالدستی کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوان ،الزم است به میدان بیاید و از
بروز یک اتفاق دردناک در حوزه فرهنگ
و هنر کودک و نوجوان جلوگیری کند،
هر چند که از حاال همه دستاندرکاران
حوزه فرهنگ و هنر دســت بهکار شده
و با راهاندازی کمپینها و انتشار نظرات
مخالف خود ،تــاش دارند تا به دولت
نسبت به اتخاذ یک خطای راهبردی در
این حوزه هشدار دهند.بههر حال کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،چه
مقامات ارشد دولتی درصدد اجرای نقشه
بدبینانه انحالل باشــند و یا صرف ًا قصد
جدا کردن پارهای از تن آن باشند ،نهادی
نیست که بتوان راحت آن را حذف و یا
تکهپاره کرد و الزم است مدیران دولتی
هم به این نکته توجه کافی و وافی داشته
باشند و دست به کاری نزنند که پایانش
برای آنها ،قطع ًا خوشایند نخواهد بود.

