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مزیت نسبی بزرگ ترین بانک قرض الحسنه کشور افزایش یافت

بانک قرض الحسنه مهر ایران به کارکنان 
سازمان های دولتی وام می دهد

گروه خبر // سازمان ها و دستگاه های دولتی می توانند در صورت پرداخت حقوق کارکنان خود 
از طریق بانک قرض الحسنه مهر ایران، به آن ها امتیاز وام تخصیص دهند .

   به گزارش خبرنگار دریا ، با عنایت به مجوز خزانه داری کل کشــور )با شــماره 55136560 به 
تاریخ 1401/07/11( به شرکت ها و سازمان های دولتی برای پرداخت حقوق پرسنل خود از طریق 
بانک های قرض الحسنه، بانک قرض الحسنه طرحی با عنوان »مهریار« را ارائه کرده است.در طرح 

 مهریــار، اعتباری معادل ماهانه 3 تا 5 درصد مجموع حقوق واریزی به صورت وام قرض الحســنه 
4 درصد با اقساط 18 ماهه به کارکنان آن سازمان تعلق خواهد گرفت. 

  افزون بر این، همه پرسنل به صورت رایگان بیمه عمر خواهند شد .همچنین کارکنان آن سازمان 
می توانند از سایر مزایای این طرح نظیر طرح اندوخته اجتماعی، کاالکارت )بدون نیاز به ایجاد معدل 

حساب( و پرداخت اقساطی بیمه ها نیز بهره مند شوند .

در طرح مهریار، اعتباری معادل ماهانه 3 تا 5 درصد مجموع حقوق واریزی
 به صورت وام قرض الحسنه 4 درصد با اقساط 18 ماهه به کارکنان آن سازمان تعلق خواهد گرفت

شناسه آگهی : 1394477
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 لزوم تامین ویلچر، سمعک ، ارتز 
و پروتز معلوالن

گروه خبــر // سرپرســت اداره کل اموراجتماعی 
 اســتانداری هرمزگان تاکید کرد : حل مســائل و 
آسیب های اجتماعی در گرو توجه همه دستگاه های 

اجتماعی، فرهنگی وامنیتی است. 
    حمیدرضــا زارعــی در گفتگو بــا خبرنگار دریا 
افــزود: فرمانداران هر شهرســتان طــرح های جامع 
کنتــرل و کاهش آســیب های اجتماعی را بایســتی 
تدوین و ارائه کنند. زارعی اظهارداشــت: برای تحقق 
ایــن موضوع نیازمند بانــک اطالعاتی قوی و اطلس 
آســیب های اجتماعی در تمام شهرستان های استان 
هستیم و بایســتی کارگروه های فرهنگی واجتماعی 
بطور مرتب تشکیل شده ودر این حوزه تصمیم گیری 
 واقدام شــود. وی گفت: با تدویــن این طرح، وظایف 
دســتگاه ها مشخص شــده و توســط باالترین مقام 
 اجرایی در شهرستان ها نظارت شده و همچنین باید از 
 ظرفیت های فرهنگی، اجتماعی، علمی و دانشگاهی، سمن ها، 
گروه های دانش بنیان و...  نیز در تدوین این طرح استفاده 
 شــود. زارعی اظهار داشت : نقاط بحران خیز در حوزه 
 آســیب هــای اجتماعی هم بایســتی شناســایی و 
دستگاه های اجرایی با پرهیز از موازی کاری و جزیره ای 
عمل کردن و بصورت منسجم بایستی برای رفع آسیب های 
اجتماعی اقدام نمایند و از ظرفیت های مردمی، جهادی، 
ســمن ها و مساجد نیز برای رفع چالش ها ومشکالت 
 اجتماعی این مناطق استفاده شود. وی خاطرنشان کرد : 
قــرارگاه هــای تحول محــالت با محوریــت امام 
جماعت مســاجد در شناســایی، پیشــگیری و رفع 
 آسیب های اجتماعی بســیاراثرگذارند و برخی از این 
 قرارگاه ها، شناسنامه محالت و ظرفیت ها و چالش ها و 
آسیب های محالت را نیز شناسایی نموده و به مسئوالن 
ارائه داده اندوبایستی ســهم زیرساخت های محالت 
افزایش یابد تا کاهش آســیب هــای اجتماعی را به 
همراه داشته باشد. سرپرســت اداره کل اموراجتماعی 
 اســتانداری هرمزگان گفت: مقام معظــم رهبری در 
جلســه ای که چندســال قبل در حوزه آسیب های 
اجتماعی با مسئوالن و متولیان ارشد این حوزه داشتند، 

با بیان اینکه 20 ســال در حوزه آسیب های اجتماعی 
عقب هستیم، به بیان پنج آسیب اجتماعی اولویت دار 
اعتیاد، حاشیه نشــینی، طالق، مفاسد اخالقی و نقاط 
بحران خیز  پرداختند که بایستی مسئوالن کشور برای 
برون رفت از آن آسیب ها و پیشگیری و کنترل و درمان 
این آسیب ها برنامه ریزی واقدام نمایند. زارعی اظهار 
داشــت : طرح جامع کاهش آسیب های اجتماعی و 
طرح گام به گام کاهش آســیب های اجتماعی نیز در 
استان بایستی تدوین واجرایی شود. وی خاطرنشان کرد: 
برای پیشــگیری، کنترل ودرمان آسیب های اجتماعی 
بایستی اقدامات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی در گام 
نخست اجرایی شود و ســپس اقدام قضایی و... انجام 
گردد. سرپرســت اداره کل اموراجتماعی اســتانداری 
 هرمزگان گفت: وظیفه مان سیاستگذاری، تعیین راهبرد، 
چشم انداز و نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی در 
حوزه آسیب های اجتماعی است. زارعی اظهار داشت: 
 بایستی بصورت جهادی در استانداری، فرمانداری ها، 
دستگاه های اجرایی و... در حوزه آسیب های اجتماعی 
 اقدام کنیم تــا عقب ماندگی های گذشــته را بتوانیم 
 جبــران کنیم. وی خاطرنشــان کرد : رفع بخشــی از 
آســیب های اجتماعی متضمن اصالح برخی قوانین 
یا دســتورالعمل ها و بخشــنامه هاســت و نســخه 
واحــدی نباید برای کل کشــور پیچیــد و مدیران در 
اســتان ها بایســتی اختیاراتی هم داشــته باشند و 
تعامــالت مدیران با وزارتخانه ها بایســتی بگونه ای 
 باشــد که بتوانند وزارتخانــه را متقاعد کنند تا برخی 
طرح ها بصورت بومی در اســتان اجرا شده تا به نتایج 
مناسبی رســید. سرپرســت اداره کل اموراجتماعی 
اســتانداری هرمزگان گفت: صدور ســند امالک در 
محالت، رفع مشکالت اقتصادی، اشتغالزایی و قرارگرفتن 
بومیان در اولویت استخدام ها و کاهش بیکاری، افزایش 
آموزش های فنی و حرفه ای در مراکز دولتی و بصورت 
رایگان و... در کاهش آســیب های اجتماعی اثرگذار 
اســت و اداره کل آموزش فنی وحرفه ای اســتان نیز 
بایستی از واگذاری مراکز و کارگاه های دولتی به بخش 

 خصوصــی و تحمیل هزینه به متقاضیان محروم جهت 
مهارت آموزی خودداری کند وبایستی متناسب با نیاز 
 استان آموزش های مهارتی داده شود. وی گفت: استان در 
حوزه های مختلف از جمله گازکشــی نیاز به تربیت 
 نیــروی ماهــر دارد کــه اداره کل آمــوزش فنی و 
حرفــه ای بایســتی در این حوزه مهــارت آموزی و 
 اشتغالزایی داشته باشد. زارعی اظهار داشت : اعتبارات 
آسیب های اجتماعی مستقیم به حساب دستگاه های 
متولی این حوزه واریز می شــود ودســتگاه بایستی 
گزارش عملکردشــان را عالوه به وزارتحاته متبوع، به 
 استانداری نیز ارائه دهند که با تاکید استاندار هرمزگان، 
نظــارت ها بر این بخش نیــز افزایش می یابد و ترک 
فعل ها در حوزه آســیب هــای اجتماعی هم به مقام 
 عالی اجرایی استان نیز گزارش می شود. وی با تاکید بر
 لزوم مشــارکت صنایــع و بنگاه هــای اقتصادی در 
راستای مســئولیت های اجتماعی شان برای کاهش 
آســیب های اجتماعی در استان؛ خاطرنشان کرد :این 
 صنایع بایســتی از طرح های تحقیقاتی و پژوهشــی 
 و اجــرای طــرح های عمرانــی و... کــه در کاهش 
 آســیب هــای اجتماعی موثر اســت، مشــارکت 
گسترده ای داشته باشند. سرپرست اداره کل اموراجتماعی 
استانداری هرمزگان گفت: کانون پرورش فکری کودکان 
 و نوجوانــان هرمــزگان در تربیت و پرورش نســل 
 آینده ساز استان نقش بسیار مهمی را دارد و بایستی میزان 
حمایت های کشوری و استانی از کانون افزایش یافته 
و نهادهــای فرهنگی با برنامه های کانون برای کودکان  
ونوجوانان استان همراهی بیشتری داشته باشند. زارعی 
تاکید کرد :پیشــگیری، کنترل و درمان آســیب های 
اجتماعی بایستی با هم افزایی و هماهنگی دستگاه های 
مختلف محقق می شود ویک دستگاه یا نهاد فرهنگی، 
اجتماعــی، اقتصادی و... به تنهایــی نمی تواند در این 
حوزه موفقیت کامل را بدســت آورد. وی خاطرنشان 
کرد: رسانه ها نیز با انعکاس مشکالت این حوزه و ارائه 
 راهکار و پیشنهاد و...، یاریگر دستگاه های متولی بخش 

آسیب های اجتماعی در استان باشند .

سرپرست اداره کل اموراجتماعی استانداری هرمزگان تاکید کرد 

حل آسیب های اجتماعی
 در گرو مشارکت  دستگاه های اجتماعی ، فرهنگی وامنیتی

 

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان خبرداد

صفحه 2 را بخوانیدحمایت سازمان بنادر از تقویت گردشگری دریایی هرمزگان

روابط عمومی اداره کل بیمه سالمت استان هرمزگان



تعمیر همزمان 4 کشتی بزرگ در ایزوایکو 
  گروه خبر // چهار شناور بزرگ برای تعمیرات اساسی و دوره ای 
به مجتمع کشتی سازی و صنایع فراســاحل ایران در بندرعباس 
 منتقل شــده اند. علیرضا مروج معاون اجرایی و پشتیبانی مجتمع 
کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران اظهار کرد : اکنون دو نفتکش 
و یک شــناور  کانتینربر و یک کشــتی بزرگ مسافربری در این 
مجتمع به صورت همزمان در حال تعمیر هستند.به گفته وی، تعمیر 
دو نفتکش و کانتینربر تا دو ماه آینده و شــناور مسافربری تا یک 
هفته دیگر به پایان خواهد رسید.مروج به توان ایزوایکو در انجام 
تعمیرات اساسی شناورها در دو حوض خشک این مجتمع اشاره 
و گفت: یکی از شناورهایی که اکنون در حوض خشک ایزوایکو 
در دســت تعمیرات است 180 متر طول، 32 متر عرض و 21 متر 
 ارتفاع دارد.به گزارش فارس ؛ معاون اجرایی و پشــتیبانی مجتمع 
کشتی ســازی و صنایع فراساحل ایران همچنین عنوان کرد: برای 
تعمیر هر شناور بزرگ حداقل به 100 نیروی متخصص نیاز است 
که اشــتغال باالیی را به دنبال دارد. این نیروها تعمیرات مشخصی 
 را از جمله ســند بالست، رنگ بدنه، شافت پروانه، تعویض ورق، 

لوله کشی و شیرآالت، ژنراتور ها و موتور را انجام می دهند .
فروش محصوالت دخانی 

در فروشگاه های زنجیره ای ؛ ممنوع 
   گروه خبر // معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت سازمان 
صمــت هرمــزگان از ممنوعیت فروش محصــوالت دخانی در 
فروشگاه های زنجیره ای و اینترنتی خبر داد. محمد عباسی گفت: در 
راستای اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، فروش 
محصوالت دخانی در فروشــگاه های زنجیره ای ممنوع است.وی  
گفت: با توجه به نبود نظارت بر فروش محصوالت دخانی به افراد 
زیر 18 سال در فروشگاه های اینترنتی، هرگونه فروش محصوالت 
دخانی توسط فروشگاه های اینترنتی )فضای مجازی و بازاریابی 
شبکه ای(  نیز ممنوع است.معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت 
ســازمان صمت هرمزگان گفت: فروش محصوالت دخانی تنها 
توسط رسته های خوار و بار فروش و سوپرمارکت ها مجاز است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛ عباسی گفت: رعایت قوانین 
فروش الزامی است و با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد .

اطالعیه سازمان حج و زیارت
 درباره دارندگان قبوض ودیعه حج تمتع 

  گروه خبر // سازمان حج و زیارت در اطالعیه ای درباره تکمیل 
اطالعات ودیعه گــذاران حج تمتع توضیحاتی ارائه کرد.به گزارش 
خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ در این اطالعیه آمده است: 
»با توجه به ضروت برنامه ریزی سازمان حج و زیارت درخصوص 
اعزام ودیعه گذاران حج تمتع و همچنین ایجاد پل ارتباطی میان این 
سازمان و ودیعه گذاران و اطالع رسانی های مختلف، ایجاب می نماید 
همه سپرده گذاران حج تمتع در اسرع وقت و بدون توجه به اینکه در 
چه سالی قصد تشرف به حج را دارند و یا نوبت آنان باشد، با مراجعه 
به سامانه تکمیل اطالعات ودیعه گذاران حج تمتع به نشانی اینترنتی 
ReseRve.haj.iR نسبت به درج و ویرایش اطالعات شناسنامه ای 

و تکمیلی خود اقدام و در پایان کد رهگیری دریافت کنند .

خبر

خبری

شنبه  30 مهر 1401

25 ربیع االول 1444

سال بیست و یکم شماره 4007

     
سرمقاله

  مددجویان بهزیســتی عالوه بر مشــکالت اقتصادی، دارای 
معلولیت های مختلفی هســتند که نیاز به توجه بیشــتر دارند. 
صدهــا نفر از معلوالن بهزیســتی در هرمزگان نیــاز به ویلچر، 
ســمعک، ارتز وپروتز، پوشــینه و پمپرس بزرگســال، وسایل 
منزل، کولر ویخچال و... دارند و تعدادی هم  نتوانســته اند ســهم 
 آورده مســکن شان را از سال های گذشــته تاکنون تامین کنند 
 که نیاز اســت خیریــن و صنایــع از آنها حمایــت کنندتا این 
نیازهای شان برطرف شود.مدیرکل بهزیستی هرمزگان نیز ازصنایع 
وخیرین خواســت یاریگر مددجویان بهزیستی باشند تا این قشر 
بتوانند بر مشــکالت شان فائق آیند. جهانشاهی همچنین گفت : 
ضرورت دارد آموزش های فنی وحرفه ای برای مددجویان بهزیستی 
بروزرسانی شوند. جهانشاهی با اشاره به تفاهم نامه دوسازمان فنی 
 و حرفه ای و بهزیستی کشــور برای آموزش های رایگان فنی و

حرفه ای به مددجویان اظهار داشت: مددجویان بهزیستی این گالیه 
را دارند که بیشــتر رشته های فنی وحرفه ای به روز نشده اند و یا 
 در مراکز خصوصی برگزار می شوند که مددجویان توان پرداخت 
هزینه اش را ندارند ودر برخی شهرســتان های اســتان هم مرکز 
آمــوزش فنی و حرفه ای وجــود ندارد. وی گفت: ناشــنوایان 
در اســتان نیاز به مترجم دارند و صداوســیما بر اســاس بند21 
 قانون جامع حمایت مکلف از معلوالن، حداقل پنج ســاعت از 
برنامه های خود را در هفته بصورت رایگان به برنامه های سازمان 
وتشکل  های مردم نهاد حامی معلوالن با حضور رابط و مترجم 
ناشــنوایان وزیرنویس اختصاص دهد وانتظار می رود این قانون 
در استان اجرا شود و ناشنوایان هم بتوانند از برنامه های مختلف 
اســتفاده کنند.برخی از مددجویان ناشنوای مان که در دوره های 
مهارتی فنی و حرفه ای شرکت می کنند، به دلیل نداشتن مترجم، 
نمی توانند در آزمون غیرعملی موفق شــوند. جهانشاهی میزان 
خدمت گیرنده های بهزیستی هرمزگان را 138هزار نفر اعالم کرد 
و گفت: درحال حاضر بیش از 3400 مددجوی متقاضی مسکن 
در اســتان داریم و 30 نفر از خانواده های با دو عضو معلول نیز 
 از گذشته برای تامین مسکن شان نتوانســته سهم آورده شان را 
تامین کنند که از اســتاندار هرمزگان مــی خواهیم از محل انجام 
مسئولیت های اجتماعی صنایع، این دغدغه مددجویان را برطرف 
نمایند. وی با بیان اینکه نسبت به گذشته برخی ادارات به مبحث 
مناسب ســازی محیط برای اســتفاده معلوالن در ادارات توجه 
بیشــتری دارند؛ تصریح کرد: اما در محیط شهری توجه کمتری 
به مناســب سازی محیط برای استفاده معلوالن شده است. وی به 
مشــکل مددجویان در پرداخت قبوض آب وبرق شان اشاره کرد 
 وگفت: بایســتی الگوی مصرف برای اســتان گرمسیر هرمزگان

 بگونه ای باشد که مددجویان بهزیستی هم قبوض شان صفر باشد و 
برای پرداخت قبض آب وبرق مشکلی نداشته باشند.  جامعه هدف 
بهزیستی هم نیازمند و محروم هستند و هم معلولیت های مختلفی 

دارند که نیاز به حمایت و توجه بیشتری دارند .
  علی زارعی

لزوم تامین ویلچر، سمعک ، ارتز و پروتز معلوالن

  

پشت پرده سیاست 

تازه های مطبوعات  
کیهان - حسین شریعتمداری مدیر مسئول این روزنامه   در یادداشتی با عنوان 
»خنجر شمر ُگم نشود« نوشت: در حالی که مشتی آشوبگر قاتل و مزدور، دست 
تعرض به جان و مال و ناموس مردم گشوده اند و غیر از تخریب و آتش سوزی و 
کشتار و جنایت در قاموسشان نیست، سخن از گفت و گو به میان آوردن، دقیقًا 
مانند آن است که در هنگامه غروب عاشورا و فاجعه ای که حرامیان با قتل عام 

آل ا... پدید آورده اند، کسانی نگران ُگم شدن خنجر شمر ملعون باشند.
جمهوری اســالمی - کاش زبان مردمی داشته باشیم و نگاه مردمی. آن وقت 
کسی فریب زبان چرب دشمن را نمی خورد و کسی دست چدنی اش را مخملی 
نمی پندارد. ما باید با مردم درســت تعامل کنیم. این نه تنها خیابان ها را خلوت 

می کند که توان آنان را برای حراست از سرحدات ایران عزیز، متراکم می کند.
سازندگی- حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفت: انتظار 
می رفت حداقل نقش مجلس در روزهای اخیر، نقش واسط می بود. مجلس 
 حتی نقش یــک آرام بخش را در روزهای اخیر بازی نکرد.به راســتی چرا 
ارگان ها و نهادها این چنین کم عمق و هزینه ساز در عرصه سیاسی و اجتماعی 
رفتــار می کنند؟ مجلس و دولت و ائمه جمعه و صاحبان تریبون و ســاکنان 
نهادهای قدرت باید جوابگوی این وضع باشند. از ما گفتن و از آن ها نشنیدن.

 اعتماد - ارتباط بین نسلی یا از طریق حضور در مراکز و نهادهای آموزشی و 
سیاســی است یا از طریق رسانه های فراگیر که هر دو از دسترس نسل پیشین 
دور مانده است.در حقیقت آن نوع سیاستی که راه حضور اهل فکر و اندیشه در 
مدارس و دانشگاه ها را مسدود و این افراد را از حضور در رسانه های فراگیر نیز 
محروم کرد، مقصر اصلی گسست نسلی است که عوارض آن هویدا شده است.

 دنیای اقتصاد - از تابســتان سال گذشته تا تابستان امسال حدود 50 درصد 
از زنان بیکار به غیرفعال تبدیل شــده اند.این جریان می تواند بیانگر آن باشد 
که تعداد قابل توجهی از زنانی که در جست وجوی شغل بوده اند، از یافتن شغل 

مدنظر خود ناامید شده اند .
انعکاس

دیده بان ایران مدعی شد: دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین با اشاره به این که 
تا 10 سال گذشته امید به خانه دار شدن برای مردم 25 ساله بوده ولی امروز این 
رقم برای طبقه متوسط کشور به 74 سال رسیده است، گفت: مشکل مسکن در 
کشور ما فراتر از آن است که آن را محدود در کمبود عرضه بدانیم. باهنر افزود: 

کشور با 20 درصد کارمندان فعلی هم اداره می شود.
 اقتصادنیوز مدعی شــد : فرمانده انتظامی سیســتان و بلوچستان در تشریح 
جزئیات حوادث جمعه ســیاه زاهدان گفت: افراد مسلحی در جمعیت حضور 
داشتند که موجب ایجاد درگیری شدند و ما هم انکار نمی کنیم که در خیابان های 

منتهی به محل نماز افرادی تیر خوردند.
خبرآنالین مدعی شد : سیدکاظم موسوی نماینده اردبیل اظهار کرد: علی دایی 
اسطوره است و بنده در مجلس هشتم وی را به عنوان وزیر ورزش معرفی کرده 
بودم و هیچ گاه به دنبال اســائه ادب به وی نیستم.حرف بنده آن است کسانی 
که صاحب نظر هســتند و در اجتماع قابل اعتمادند به انقالب کمک کنند. .. در 
رسانه ها جمله ای از بنده نقل کردند که درست نبود.موسوی گفت: کریم بنزما چند 
شب پیش توپ طال گرفت و از وی درباره اغتشاشات ایران سوال کردند که وی 
گفت: حجاب اصل و اساس اسالم است. بنابراین همه ما باید در اظهارات خود 
دقت کافی کنیم.در عین حال خبر آنالین مدعی شد: نقل قول مطرح شده از بنزما 
نادرست است و او هیچ صحبتی درباره اعتراضات ایران و حجاب نکرده است .

خط قرمزی در سوال کردن نداریم 
حضور دولتمردان در مجموعه های مردمی به خصوص دانشگاه ها از تکالیف 
آن هاست .وضعیت چند هفته اخیر برخی دانشگاه های کشور نیاز به توضیح و 
تفصیل ندارد. از ابتدای آغاز سال تحصیلی، دانشگاه های بزرگ کشور جسته 
و گریخته محل برگزاری تجمعات اعتراضی بود که در برخی از آن ها اگرچه 
بــا جمعیت محدود اما هنوز هم ا دامه دارد. برخی از این تجمعات هم آهنگ 
تندی به خود گرفت و شــعارها و رفتار عده ای از حاضران، خارج از شکل 
معمول دانشگاه توهین آمیز شد. با این تفاسیر از دانشگاه ها، حضور سخنگوی 
دولت که به دانشــگاه رفته قابل تحسین بود .علی بهادری جهرمی در حاشیه 
نشست هیئت دولت با حضور در حیاط پاستور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
حضور دولتمردان در مجموعه های مردمی به خصوص دانشگاه ها از تکالیف 
آن ها و مورد تاکید مستمر رئیس جمهور بوده است. این رویه ثابت دولت و 
یکی از شعارهای دولت مبنی بر برداشتن دیوارهای میان دولت و مردم است.
به گزارش ایرنا، بهادری جهرمی با اشاره به حضور خود در جمع دانشجویان 
دانشــگاه عالمه طباطبایی  گفت: این نشست حدود سه ساعت طول کشید و 
نگاه ها و سالیق مختلف، سواالت خود را مطرح کردند. در آغاز جلسه اعالم 
کردند برخی از دانشجویان گفت وگو را نپسندیده و خواسته اند تجمع کوچکی 
داشــته باشــند و اصرار کردم حتمًا این افراد را ببینــم. وی ادامه داد: برخی 
دانشجویان سواالت خود را مطرح کردند و پاسخ هایی در حد توان داده شد. 
ما هیچ خط قرمزی در سوال کردن نداریم و اگر چیزی بلد نباشیم، می گوییم و 
آن چه را هم بلد باشیم، بیان خواهیم کرد اما رسانه ها به اعالم اخبار دروغین 
عادت کرده اند. سخنگوی دولت ابراز امیدواری کرد که این روند )حضور در 
مجامع عمومی و دانشــگاه ها( با قدرت ادامه  یابد. همزمان امیرحسین ثابتی 
فعال رســانه ای اصولگرا نوشت: در خبرها دیدم که علی بهادری سخنگوی 
دولت به دانشگاه عالمه رفته و عالوه بر سخنرانی در سالن، در تجمع اعتراضی 
 دانشــجویان بیرون ســالن هم حاضر شده، صحبت هایشــان را شنیده و با 
آن هــا گفت و گو کرده اســت. آفرین بر این فهم، شــجاعت و جســارت. 
 کاش این روحیه در ســایر مســئوالن دولتــی، مجلس، قضایی و ســایر 
 دستگاه های حاکمیتی هم وجود داشت تا در بزنگاه هایی که حضور مسئوالن در 
دانشــگاه ها گاه »ریســک« باالیی دارد، این هزینه را می پرداختند و حتی 
اهانت های اقلیت خشــونت طلب را به جان می خریدند تا سایر دانشجویان 
را »اقناع« کنند؛ البته هنوز هم دیر نیســت و امیدوارم سایر مسئوالن به جای 
پشت میزنشینی، به دانشــگاه ها بروند و با دانشجویان حرف بزنند. همزمان 
فرهیختگان نیز نوشت: نمی توان از اصل اعتراض گذر کرد. دانشجویان حاضر 
در دانشگاه ها درباره مسائل مختلف کشور، سواالت و ابهامات و اعتراضاتی 
دارند که در فضای پرتنش اخیر، جدی تر هم شــده اســت. اگرچه حاضر به  
برهم زدن نظم دانشگاه نیستند و نمی خواهند شأن خود را با طرح شعارهای 
آهنگیــن و کم محتوا پایین آورند امــا مطالبه های جدی خود را هم فراموش 
نمی کنند. ســواالت آن ها نیازمند پاسخ صریح و توضیحات روشنی است. نه 
این که این مسئله، اتفاق تازه ای باشد؛ مطالبه پرتکرار رهبری است که در طول 
سال های اخیر در دیدارهای دانشجویی خطاب به مدیران و کارگزاران مطرح 
 شده است. جای خالی حضور مسئوالن در اتفاقات یک ماه اخیر دانشگاه به
  شــدت احســاس می شــود. آن ها که امروز از تریبون رســانه ها درباره 
ضرورت تعامل بــا جوانان صحبت می کنند، به جــای مصاحبه تلفنی، باید 
دانشــجو و دانشگاه  را دریابند. دانشگاه تشنه شنیدن است، با دانشگاه حرف 

بزنیم . 

چندثانیه مدعی شد: کامران نجف زاده نماینده خبری ایران در سازمان ملل، 
به رغم گذشت سه ماه از پایان دوران ماموریتش در سازمان ملل و با گذشت 
یک ماه از حضور جانشینش در نیویورک، هنوز فعالیتی در معاونت سیاسی 
صدا و ســیما ندارد. موضوع اعزام خبرنــگاران به ماموریت های بلندمدت 
خارجی در سال های اخیر یکی از چالش های بزرگ تلویزیون شده است.

 بایــد دید نجف زاده در تلویزیون می ماند و مثل دالوری به معاونت ســیما 
می رود یا مثل نوباوه، بیرون از تلویزیون فعالیتش را دنبال می کند یا سرنوشت 

دیگری در انتظارش است .
منتظری : برخی  مســئوالن در ایجاد زمینه هایی که موجب بهانه می شود 

مقصرند 
حجت االسالم منتظری دادستان کل کشور با تاکید بر این که دستگاه قضایی 
مصمم اســت با عناصر و عامالن اصلی حوادث اخیر قاطعانه برخورد کند، 
گفت: با افرادی که به دام افتاده و معلوم شود که فریب خورده اند و دستشان 
به خون و جنایت آلوده نیســت، با رافت اسالمی برخورد می شود و اکنون 
هم تعداد زیادی از این افراد متناســب با وضعیتی که داشتند، آزاد شده اند.

دادستان کل کشور ادامه داد: باید برای عده قلیلی که نادانسته و با غفلت و با 
محاسبات غلط ممکن است فریب بخورند بر اساس جهاد تبیین روشنگری 
و مسائل را برای آن ها روشن کرد. منتظری تاکید کرد: برخی از ما مسئوالن 
در ایجاد زمینه هایی که موجب بهانه شــود هم مقصر هستیم، آن فردی که 
اختالس می کند، آن کــه در مراجعه مردمی با مردم بد برخورد می کند، آن 
فردی که حقوق عامه مردم را زیر پا می گذارد یا آن فردی که در هر جایی 
که وابسته به نظام است، به گونه ای برخورد می کند که موجب آزرده شدن 
خاطر یک شهروند عزیز می شود، در این گناه شریک است. وی افزود: از 
افرادی که کار خطیر دستگاه قضایی را دارند، می خواهیم دین خود به شهدا 
را در قالب صداقت با مردم، صدور احکام عادالنه و اجرای عدالت به منصه 

ظهور و بروز برسانند. /تسنیم
عزیزی:شورش در زندان اوین با هدف ُکشته سازی انبوه طراحی شده بود

نایب رئیس کمیســیون امنیت ملی مجلس با اشاره به بازدید هیئتی از این 
کمیسیون از زندان اوین، گفت: شورش در زندان اوین با هدف ُکشته سازی 
انبوه انجام شد اما با مدیریت بهنگام مأموران انتظامی و حفاظتی این هدف 
محقق نشد.ابراهیم عزیزی همچنین اظهار کرد: خساراتی هم به بخش اعظمی 
از تاسیسات زندان اوین وارد شده است. در واقع بیش از 50 میلیارد تومان 
خسارت به زندان اوین در پی حادثه اخیر وارد شده است. وی اطفای سریع 
آتش، خنثی ســازی تحرکات، جلوگیری از سرایت حادثه به سایر بندهای 
زندان، مداوای ســریع مصدومان و انتقال زندانیان به مکان مناسب و امن را 
از اقدامات خوب برشمرد و در توضیح خبر مین گذاری اطراف زندان اوین، 
گفت: اساســا هیچ خروج و فرار از زندانی صورت نگرفته است. نیروهای 
انتظامی برای مقابله با اغتشاشگران از نارنجک های صوتی و گازهای اشک 
آور اســتفاده کردند لذا صدای انفجار، ناشی از انفجار نارنجک های صوتی 
بوده اســت. عزیزی یادآور شد: از همان ساعت اولیه پس از حادثه امکان 
برقراری ارتباط زندانیان با خانواده هایشان فراهم شده است. نگرانی درباره 
ســایر بندهای زندان اوین هم وجود ندارد زیرا اتفاقی برای سایر زندانیان 
رخ نداده اســت. آن چه در این حادثه حائز اهمیت اســت، جو سازی و 
 غوغاســاالری قبل، حین و بعد از وقوع حادثه توســط رسانه های معاند 

است ./خانه ملت

 گروه خبر //  نماینده ولی فقیه درهرمزگان و 
امام جمعه بندرعباس  با اشاره به اینکه دانشجو 
معلمان درکنار علم انــدوزی باید معنویت گرا 
و بصیرت افزا باشــند، گفت: دانشــگاه جای 
دانش اندوزی و علم اندوزی است و علم در واقع 
ابزاری بوده که دانشجومعلمان به دنبال تحصیل 

آن هستند و چراغ راه آن ها است . 
  حجت االسالم محمد عبادی زاده در مراسم آغاز 
سال تحصیلی جدید دانشــگاه فرهنگیان ضمن 
تبریک به نو دانشــجو معلمان، خطاب به آن ها 
اظهار داشت: نخستین وظیفه شما دانشجومعلمان، 
همان دانش اندوزی اســت اما دانش باید همراه 
با نور باشــد نه ظلمت و اگر بخواهیم علم را که 
شرط الزم دانشجویی است، گسترش دهیم باید 
در مسیر ایمان و معنویت باشــد.وی با اشاره به 
تاکیــدات رهبر معظم انقــالب مبنی بر تحصیل 
 علم، تهذیب و ورزش بیان داشــت: علم توام با 
ایمــان و معنویــت می تواند مســیر را برای ما 
روشــن تر کند و دانشــجویان ما بایــد مجهز به 
این ســالح باشــند.امام جمعه بندرعباس ضمن 

حمایت از دانشــگاه فرهنگیان اظهار داشــت: 
توصیه بنده به دانشــجویان این است که از زمان 
خودتان عقب نمانید و واقعیت های زمان خود را 
درک کنید؛ چرا که دشــمنان از همین دانشگاه ها 
و حوزه علــم و دانِش ما ضربه های ســنگینی 
خورده اند.حجت االســالم  عبادی زاده ادامه داد: 
دشــمنان در حوادث اخیر فهمیدند که دستشان 
 خالی اســت و ما امروز برای حفــظ انقالب و 
آرمان های آن که با خون شهیدان مان آبیاری شده 
است، وظیفه و رســالت بزرگی داریم که آن را با 
صالبت و قدرت به پیش ببریم و به دست صاحب 

اصلی آن امام زمان )عج( بسپاریم.
* دانشگاه فرهنگیان فرصتی برای خودسازی و 

مقدمه ای برای دیگرسازی است
   رئیس دانشگاه فرهنگیان استان هرمزگان نیز 

در این مراسم گفت: دانشگاه فرهنگیان بهترین 
زمینه برای مهارت آموزی معلمان در امر تعلیم 
و تربیت و فرصتی برای خودسازی و مقدمه ای 

برای دیگرسازی است.
   علی بهرام شاهی افزود: رسالت خطیر دانشجو 
معلمان در مقایسه با افرادی که به نوعی در جامعه 
و دانشگاه های دیگر تحصیل می کنند، چندین 
برابر بیشتر اســت و هرگونه رشد و تکاملی که 
دراین دانشجویان دیده می شود، ظهور و بروز آن 
در نونهاالن و نوجوانان آینده کشور دیده خواهد 
شد.وی بیان داشت: دانشگاه فرهنگیان قرار است 
معلمانی را تربیت کند که آن ها نیز درآینده، دانش 
آموزانی را تربیت کنند که آینده ساز و آتیه ساز 

این مرز و بوم هستند.
   رئیس دانشگاه فرهنگیان استان هرمزگان اظهار 

داشــت: آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت در 
ابعاد و رشــد و تکامل انسانی نکته محوری و 
مرکزیت بوده و اهمیــت آموزش و پرورش که 
مسیری برای سعادت و رشد وکمال انسان است، 
در واقع برهیچ کس پوشــیده نیست.به گزارش 
ایرنا، بهرام شــاهی ادامه داد: دانشگاه فرهنگیان 
با حدود یکهزار و 500 دانشجومعلم که یکهزار 
و 300 نفر خوابگاهی هســتند؛ در مذیقه شدید 
 از نظر فضای آموزشی وفضای خوابگاهی قرار 
دارد که امیدواریم دستگاه های متولی به ما کمک 

کند .

نماینده ولی فقیه در هرمزگان خطاب به دانشجویان : 

از زمان خودتان عقب نمانید  

گروه خبر // برای نخستین بار بخش ویژه ای در کتابخانه اندیشه 
آیت اهلل خامنه ای برای افراد ناشنوا در هرمزگان راه اندازی شد . 

   مدیر کل کتابخانه های اســتان گفت: این بخــش از کتابخانه 15 متر 
مربع زیربنا و 212 نسخه کتاب دارد.امینه دریانورد گفت: در این کتابخانه 
کتاب ها با زبان بدن به ناشــنوایان تفهیم می شود و کتاب های تصویری 

مخصوص ناشنوایان موجود است.
   به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ، وی گفت: تولید محتوا، نمایش 
فیلم، کتاب های تصویری و چند رســانه ای و نشست کتابخوان از دیگر 
برنامه های این کتابخانه برای ناشنوایان است.هرمزگان بیش از چهار هزار 

نفر ناشنوا دارد .

راه اندازی نخستین کتابخانه 
بخش ویژه ناشنوایان
 در هرمزگان 

فرصت طرح پرسش از سوی 
دانش آموزان در مدارس فراهم شود 

گروه خبر // دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان 
گفت: فرصت طرح پرسش از سوی دانش آموزان در مدارس 
فراهم شــود و اولیای مدارس نیز با منطق دلنشین به سواالت 
دانش آموزان پاسخ دهند. حســین تاریخی دبیر کل اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانش آموزان در یک نشست خبری اظهار 
کرد: فرصت برای دانش آموزان فراهم شــود که پرسش های 
خود را بیان کنند و پذیرش با پاســخ های منطقی دلنشین و 
جذاب می شود.وی با بیان این که در تالش هستیم در روز های 
منتهی به 13 آبان برنامه تریبون آینده در حدود 7 هزار مدرسه 
برای مقاطع متوسطه گپ و گفت دانش آموزی را فراهم کنیم 
تا در محیطی بدون هیاهــوی نامتعارف، دانش آموزان بتوانند 
پیرامون دغدغه ها و مطالبات خود سخن بگویند، افزود: مراسم 
13 آبان امســال مقارن با روز جمعه است و لذا هماهنگی با 
شورای هماهنگی و ستاد نماز جمعه شده  که حضور پر رنگ 
دانش آموزان در ویژه برنامه و حضور در محیط نماز جمعه به 
خوبی صــورت گیرد.تاریخی ادامه داد: به نظر می آید که حال 
هوای 13 آبان امســال پرشــورتر از سال های گذشته باشد و 
دانش آموزان حماسه دیگری را رقم بزنند و امسال برنامه ریزی 
کرده ایم تا مواکب دانش آموزی نیز در کشــور فعال شوند و در 
مســیر و بافت نماز جمعه به اجرای سرودهای ملی و مذهبی 
بپردازند.دبیــرکل اتحادیه انجمن های اســالمی دانش آموزان 
 در پاسخ به ســوال خبرنگار فارس درباره دیدار دانش آموزان 
 با رهبر انقــالب نیز عنوان کرد: با پیگیــری هایی که کردیم 
ان شــا اهلل امسال دیدار دانش آموزان با مقام معظم رهبری در 
حال پیگیری هستیم و احتمال زیاد امسال انجام می شود.به گفته 
 تاریخی، انجمن اسالمی فقط در مقطع متوسطه فعالیت دارد و 
دانش آموزان می توانند جهت عضویت در انجمن به دفاتر مدارس 
مراجعه کنند و اگر در مدرسه ای نیز نیست به دفاتر شهرستانی و 
استانی مراجعه کنند.وی درباره اهداف سفرش به استان نیز گفت: 
اصلی ترین هدف، حضور و دیدن اعضای اصلی این ســازمان 
در برنامه طالیه داران بود و دوره آموزش تشکیالتی  و دیدار 
مستقیم بچه ها و شنیدن مطالباتشان، همواره دغدغه اصلی من 
بوده اســت.تاریخی ادامه داد: دیداری را با مسئولین آموزش 
پروش استان هرمزگان داشتیم و مذاکرات خوبی در خصوص 
حل مشــکالت و محدودیت های انجمن اسالمی  در استان 
داشتیم و دیدار با امام جمعه و بررسی وضعیت دانش آموزان از 
دیگر برنامه های این سفر بود.به گزارش فارس ، وی تأکید کرد: 
رتبه انجمن اسالمی کشور در دوسال اخیر  در بحث پوشش و 
کیفیت برنامه ها بســیار رشد چشمگیری داشته و دوستان در 
برنامه های ملی،  نمایشگاه مدرسه انقالب یکی از با کیفیت ترین 
آثار از استان هرمزگان بوده که مورد استقبال و الگوگیری دیگر 
استان ها نیز واقع شده است.تاریخی گفت: رویکرد اصلی انجمن 
اسالمی از بدو تاسیس، ورود به عرصه های فکری و فرهنگی 
اســت که به عنوان سنگر فکری و فرهنگی است و االن هم بر 
این رسالت بصورت جدی تأکید داریم تا دانش آموزان با روحیه 
مطالبه گرانه، بتوانند سواالت و پرسش های موجود در ذهن خود 
را به خوبی پرسیده و ما نیز در مدارس با روی گشاده و با منطق 

نسبت به پاسخ دهی به سواالت آنان اقدام کنیم .

 گــروه خبر // مدیــرکل بنادر و 
دریانوردی هرمزگان با بیان اینکه 
ایجاد مســیرهای جدید دریایی 
در بنادر غــرب با محوریت کیش 
سازمان  گفت:  است  شده  بررسی 
بنادر از تقویت گردشگری دریایی 

هرمزگان حمایت می کند .
   حســین عباس نژاد در حاشــیه 
نمایشــگاه  چهاردهمین  از  بازدید 
معرفی فرصت های ســرمایه گذاری 
کشــور و نهمین نمایشــگاه»کیش 
نمایندگان  بــا  اینوکــس 2022« 
مالکان  و  شرکت های کشــتیرانی 
و  تفریحی  مســافری،  شــناوری 
گردشگری دیدار و گفت و گو کرد.

در این نشســت کــه در محل اداره 
 بنادر و دریانوردی کیش برگزار شد، 

فرصت های بهبود شرایط ترددهای 
دریایی و ایجاد مســیرهای جدید 
دریایــی در بنادر غرب اســتان با 
محوریــت جزیره کیــش از جمله 
مسیر دریایی کیش به دبی،کیش به 
قطر، کیش به هندورابی و بندرعباس 
به کیش بررسی شــد.همچنین در 
این دیدار 2 ســاعته شرایط توسعه 
و بهسازی شــناورهای مسافری و 
ارتقای گردشگری دریایی از طریق 
اعطای تسهیالت از محل وجوه اداره 
دریانوردی  و  بنادر  شده ســازمان 
مورد بحث قرار گرفت.مدیرکل بنادر 
از  و دریانوردی هرمزگان همچنین 
رفع موانع ثبت شناورهای تفریحی 
کلوپ های دریایی که فاقد شــماره 

بنادر و دریانوردی  ثبت ســازمان 
در جزیــره کیش اســت، خبر داد 
و افزود: امیدواریم با اســتقرار تیم 
بازرسی و صدور گواهینامه ثبت در 
 جزیره کیش فرآیند این شناورها تا 
 نیمــه اول آبان ماه به اتمام برســد. 
عباس نژاد همچنین از الحاق جزایر 
جدید در فعالیت های گردشــگری 
با رویکرد توســعه حضور مردم در 
حوزه های گردشگری خبرداد و گفت: 
طبق مصوباتی که فروردین ماه امسال 
با حضور معاون اول رئیس جمهور 
داشتیم، قرار است از 14 جزیره در 
استان هرمزگان، 10 جزیره در فرآیند 
 گردشــگری فعالیت داشــته باشند 
که پیــش از این پنج جزیره فعالیت 

 داشتند.  به گزارش ایرنا، وی با اشاره 
 بــه اهمیت گردشــگری دریایی و 
افزوده شــدن این پنــج جزیره در 
 این طرح گردشگری اظهار داشت: 
فرصــت های ســرمایه گــذاری 

و مشــارکت بیشتر شــرکت های 
کشــتیرانی و همچنین مشــارکت 
 گروه هــای مختلــف مردمــی با 
طرح های بنــادر و دریانوردی در 

توسعه اشتغال نیز فراهم می شود .

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان خبرداد

حمایت سازمان بنادر از تقویت گردشگری دریایی هرمزگان
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سال بیست و یکم شماره 4007   ســید ابوالحســن جعفری سرویس 
استان ها // اســتاندار بوشهر گفت: 
تا پایان امســال ۱۰ هزار قطعه زمین 
با متراژ ۲۰۰ تا ۲۵۰ متــر مربع برای 
 ساخت مســکن ویالیی در شهرهای 
مختلف اســتان به متقاضیان واگذار 

می شود . 
   به گــزارش خبرنــگار دریا ؛ احمد 
محمدی زاده در مجمع ســالمت استان 
بوشهر شــناخت مشــکالت و عوامل 
تهدیدکننده آسیب های در حوزه سالمت 
استان بوشــهر را مورد تأکید قرار داد و 
اظهار کرد: تبیین شاخص های علمی و 
قابل ارزیابی برای برطرف شدن عوامل 

تهدید کننده سالمت نقش بسزایی دارد.
وی تولیــد محصوالت کشــاورزی و 
آبزیان را یک ظرفیت ویژه برای استان 
بوشهر دانســت و افزود: توسعه و رونق 
آن در گرو ســالمت چرخه تولید این 

محصوالت است.

اســتاندار بوشــهر با بیان اینکه آسیب 
صنایع به محیط زیســت و سالمت بر 
استان  نیســت گفت:  پوشیده  هیچ کس 
بوشــهر پایتخت انرژی کشــور است و 
صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در جنوب 
استان بوشهر آلودگی زیست محیطی را 

فراهم کرده است.
  محمدی زاده از اجرایی شــدن صنعت 
نفت، گاز و پتروشیمی در پارس شمالی 
خبر داد و بیان کــرد: باید از هم اکنون 
در راســتای مقابله با مشکالت زیست 
محیطی در تدوین و اجرا پیوســت های 

زیست محیطی تالش شود.
  وی بــا بیــان اینکه توســعه صنایع 
در اســتان بوشــهر باید با پیوست های 
زیست محیطی و ســالمت محور باشد 
گفت: عالوه بر صنایع پارس شمالی، 2 
رآکتور نیروگاه اتمی جدید در بوشهر با 
ظرفیت هر کدام تولید یک هزار مگاوات 
برق در حال اجرا است که پیوست های 

زیســت محیطی در اولویت قرار گرفته 
است.اســتاندار بوشهر نقاط ساحلی در 
اکوسیســتم ســالمتی را مهم دانست و 
تصریح کرد: ترکیب اکســیژن و رطوبت 
هوا آثار بسیار مثبتی در سالمتی انسان 
دارد که اســتان بوشــهر از این مزیت 

برخوردار است.
  محمــدی زاده وجود شــش میلیون 
اصله نخــل و تولید خرما را یکی دیگر 
از ظرفیت های اســتان بوشــهر دانست 
و خاطرنشــان کــرد: خرمــا یکی از 
محصوالت ارزشــمند غذایی و سالمتی 
و ضد سرطان محســوب می شود، ولی 
افزایش مصرف هم مشــکالتی در بروز 
بیمــاری دیابت فراهم می کند که باید از 
این ظرفیت در اســتان بوشهر در ارتقا 

سالمت مردم استفاده شود.
   وی خلیج  فارس در اســتان بوشهر را 
یکی از ظرفیت هــای مهم در تولید آب 
شیرین دانست و افزود به منظور اطمینان 

از وجود آب آشــامیدنی پایدار و سالم 
تا 2 ســال آینده 50 درصد مصرف آب 
استان بوشهر از طریق شیرین سازی آب 

دریا تأمین می شود.
   محمدی زاده با اشاره به اجرا طرح های 
آب شــیرین کن در نقاط مختلف استان 
گفت: با تکمیل طرح های شیرین سازی 
آب دریا تا 2 سال آینده 50 درصد آب 
شرب این اســتان به ظرفیت 200 هزار 

مترمکعب در شبانه روز تأمین می شود.
استاندار بوشهر ترکیب زندگی شهری و 
روســتایی را یکی دیگر از ظرفیت های 
استان دانست و خاطرنشان کرد: حمایت 
از ســاخت واحدهــای مســکونی در 
روستاها یکی از سیاست های مهم استان 

بوشهر است.
   وی واگــذاری زمین برای ســاخت 
مسکن ویالیی در شهرهای استان بوشهر 
را مورد اشــاره قرار داد و تصریح کرد: 
زمین به اندازه کافی در شهرهای استان 

بوشــهر برای واگذاری به 5 میلیون نفر 
وجود دارد و ساخت مسکن ویالیی در 
شهرها یکی از دســتور کار برنامه های 

استان است.
   استاندار بوشهر با بیان اینکه در حال 
حاضر واگــذاری زمین به جوانان برای 
ساخت مسکن ویالیی در شهرهای استان 
آغاز شده است ، خاطرنشان کرد: تا پایان 
امسال 10 هزار قطعه زمین با متراژ 200 
تا 250 متر مربع برای ســاخت مسکن 
ویالیی در شهرهای مختلف استان بوشهر 

به متقاضیان واگذار می شــود و این مهم 
در سال بعد ادامه دارد.

   محمدی زاده اصالح شــیوه زندگی در 
پیشــگیری از بروز بیماری ها را مورد 
تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: با توجه 
به آمارهای ارائه شــده توسط مسئوالن 
نادرست،  زندگی  استان، سبک  سالمت 
عدم استفاده از تغذیه سالم و کم تحرکی 
ســبب بروز برخی بیماری ها شده است 
که با اصالح شیوه زندگی قابل پیشگیری 

هستند .

استاندار بوشهر :

۱۰ هزار قطعه زمین در استان بوشهر واگذار می شود

  
مدیرکل اداره بنادر بوشهر:

پایانه دریایی بوشهر برای جام جهانی 
در آبان ماه بهره  برداری می شود

 ســید ابوالحســن جعفری ســرویس 
دریانوردی  و  بنادر  // مدیرکل  ها  استان 
بین المللی  مسافری  پایانه  گفت:  بوشهر 
دریایی بندر بوشــهر ه منظور پشتیبانی 
از جام جهانــی ۲۰۲۲ فوتبال تا ۲۵ آبان 

امسال، آماده بهره برداری خواهد بود . 
   بــه گــزارش خبرنگار دریــا ؛ محمد 
اقدامات  آخریــن  درباره  شکیبی نســب 
صورت گرفته در بندر بوشــهر به منظور 
پشتیبانی هرچه بهتر از جام جهانی 2022 
فوتبــال در قطــر و همکاری های دریایی 
و بندری با کشــور میزبــان، اظهار کرد: با 
تالش های صورت گرفته بخش تاسیسات 
دریایی پایانه مســافری بین المللی دریایی 
بندر بوشهر شامل اسکله و پل دسترسی به 
کشتی آماده و شرایط پهلوگیری کشتی ها 

فراهم شده است.
   وی ادامه داد: همچنین سالن پایانه مسافری 
پیشرفت خیلی خوبی داشته است و تا 25 
آبان امســال آماده بهره برداری خواهد بود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر با اشاره 
به اینکه تامیــن تجهیزات مورد نیاز داخل 
پایانه مسافری بین المللی دریایی بندر بوشهر 
نیز در حال پیگیری است، خاطرنشان کرد: 
با توجه به جمیــع اقدامات صورت گرفته 
با توجه به تالش های شبانه روزی، پایانه 
مســافری بین المللی دریایی شهید حق گو 
بندر بوشــهر تا 25 آبان آماده بهره برداری 

خواهد بود.
   شکیبی نســب در مورد آخرین وضعیت 
تامین و فعالیت شــناورهای مورد نیاز به 
منظور پشتیبانی از جام جهانی 2022 قطر 
در مســیر بوشــهر-دوحه، عنوان کرد: در 
حال حاضر فعالیت یک فروند کشتی باری 
مســافری در خط مسافری دریایی بوشهر 

دوحه قطعی است.

وی افــزود: از چندی پیــش یک فروند 
)باری-مسافری( در  شناور رورو-پسنجر 
بندر بوشهر مستقر شده است که از ظرفیت 
1350 صندلی، 581 تخــت، 250 کابین 
)اتاق(، امکان حمل 700 دستگاه خودروی 
ســواری یا حمل ترکیبی 142 دســتگاه 
خودروی ســواری و 42 دستگاه کانتینر 
یخچالدار برخوردار و در عین حال دارای 
ســالن ورزشی، سینما و 10 عرشه است و 
خدمات روی آن در 5 ســطح به مسافران 

ارائه می شود.
  مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر توضیح 
داد: همچنین یک فروند شناور مسافری نیز 
در حال کسب گواهینامه های فنی و ایمنی 
و تکمیل تجهیزات به منظور فعالیت در این 
مسیر دریایی است و طبق وعده داده شده 
نیمه دوم آبان ماه به مرحله عملیاتی می رسد 
و در صورت وجود تقاضا، به تعداد شناورها 

اضافه خواهد شد.
  شکیبی نسب با اشــاره به اقداماتی که از 
ابتدای امر به منظور پشــتیبانی هرچه بهتر 
از جــام جهانی 2022 فوتبــال در قطر و 
همکاری هــای دریایی با کشــور میزبان 
صورت گرفته است، بیان کرد: پیگیری انعقاد 
تفاهم نامه جستجو و نجات دریایی با قطر، 
شیوه نامه تخصیص ســوخت یارانه ای به 
شناورهای مسافری، ساماندهی شناورهای 
مسافری مناسب ارائه خدمت در جام جهانی، 
تهیه طرح ساماندهی ایمنی ترددهای دریایی 
جام جهانی )بوشهر و هرمزگان(، برگزاری 
مانورها و دوره تخصصی جستجو و نجات 
دریایی ویژه جام جهانی و تشــکیل کمیته 
مشــترک مدیریت اضطرار دریایی خاص 
جام جهانی از جمله اقدامات صورت گرفته 
از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در این 

زمینه است .

آگهی فراخوان عمومی نوبت اول
مؤسسه عمران صنعت در نظر دارد عملیات تولید و اجرای جداول بتنی بلواری از کیلومتر 000+00 الی 280+04 در پروژه بزرگراه جاده 

ساحل جنوبی قشم را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید : 
- تولید جداول بتنی تک لبه مطابق نقشه به تعداد 17120 عدد .

- اجرای جداول بتنی بلواری مطابق نقشه به متراژ 8560 متر  طول .
- مدت اجرای کار 2 ماه می باشد .

- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 500.000.000 ریال می باشد .
لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط که تمایل به حضور در فراخوان را دارند دعوت می شود حداکثر 3 روز از تاریخ چاپ آگهی از ساعت 8 

الی 15 با در دست داشتن معرفی نامه و رزومه مرتبط جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس های زیر مراجعه نمایند . 
الف( تهران - خیابان شهید کالهدوز )دولت( - جنب بلوار کاوه – روبروی کارگزاری بورس - کوچه طالکوب - موسسه عمران صنعت . 

شماره تماس : 02122762009-02122780387 
ب( استان هرمزگان - قشم - بعد از رستوران نعیم - اسکله بهمن ، شماره تماس : 09177427015 

هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه میباشد .

علی عسکر عطایی  رئیس کارگاه پروژه بزرگراه جاده ساحل جنوبی قشم
آگهی ابالغ اخطارهی ماده 101  

بدین وسیله به زینب نیک زاد آدرس : بندرعباس ، بدهکار پرونده اجرائی کالسه 140001898 ابالغ می شود طبق گزارش مورخ 1401/07/23 
کارشــناس رســمی دادگستری به شرح تصویر پیوست ،  پالک ثبتی 1- فرعی : 2814 از پالک اصلی 2 در بخش : بندرعباس . ناحیه 2 ناحیه 
: دو واقع در: دو مورد وثیقه ســند رهنی شــماره 35628 تنظیمی دفترخانه اســناد رسمی شماره 26 شهر بندرجاسک استان هرمزگان به مبلغ 
19/000/000/000 ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید ، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز 
ازتاریخ ازتاریخ انتشار این ابالغ به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ 47/880/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید .
 ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثرداده نخواهد شد و نسبت به ادامه عملیات 

اجرایی پرونده مزبوز اقدام خواهد گردید . 1401/311 م/الف - تاریخ انتشار : 1401/07/30
مریم چمنی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

اهتمام به اجرای سند ملی معماری ایرانی 
اسالمی در صنعت ساختمان 

  علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها //معاون 
عمرانی وزیر کشــور و رئیس ســازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور با تاکید بر اهتمام به سبک معماری 
ایرانی اســالمی در شهرســازی به ویژه اجرای طرح 
نهضت ملی مســکن، رعایت توازن و عدالت در اجرای 
 این طرح را خواستار شــد. به گزارش خبرنگار دریا ؛ 
مهدی جمالی نژاد در اجالس ملی ســازندگان حرفه ای 
مســکن و ساختمان ، اظهار کرد: برای داشتن شهری با 
آرامش و کیفیت نیازمند اجرای سبک معماری متناسب 
با شــرایط ایرانی اسالمی هســتیم و بدین منظور باید 
تمام ویژگی ها و قابلیتهای مورد نیاز یک شــهر ایرانی 
اســالمی مانند کرامت و تفکر، حیا و تواضع، احسان، 
عزت و امنیت، عبودیت، توازن و تعادل و بســیاری از 
واژگان دیگر در کالبد و روح آن مورد توجه قرار گیرد 
که این مهم به صورت کامل در ســبک معماری ایرانی 
اسالمی دیده شده اســت.وی با اشاره به تصویب سند 
ملی معماری ایرانی اســالمی در شورای عالی انقالب 
فرهنگی و شورای عالی معماری و شهرسازی، از ضعف 
عملکردی در حوزه اجرای این سند گالیه و بر اهتمام به 
آن با جدیت بیشتری در حوزه بازآفرینی شهری تاکید 
کرد.جمالی نژاد بر اجرای طرح نهضت ملی مســکن بر 
اســاس توازن و عدالت و در راستای پویایی شهرهای 
مختلف کشور تاکید کرد و گفت: نامتوازنی در این بخش 
آسیبهای متعدد دیگری مانند مهاجرت های گسترده را به 
دنبال خواهد داشت.وی در بخش دیگری از سخنانش با 
اشاره به نقش رونق صنعت ساختمان بر اقتصاد کشور با 
توجه به ارتباط این صنعت با قریب به 300 صنعت دیگر 
و اشــتغالزایی باالی حاصل از این بخش، عنوان کرد: 
البته در راستای رونق بخشی این حوزه باید مولفه های 
مختلفی را مورد توجه داشته باشیم که موضوع معماری 
ایرانی اسالمی از مهمترین آنهاست.وی به ایجاد افزون 
بر چهار میلیون واحد مســکونی در قالب اجرای طرح 
نهضت ملی مســکن در پهنه های مختلف، عنوان کرد: 
باید این پهنه ها کامال بر اساس معماری ایرانی اسالمی 
طراحی شود و عالوه بر برخورداری از توان ایستادگی 
باال در برابر حوادث، تــوازن و عدالت محوری نیز در 
مورد آن رعایت شود.جمالی نژاد در پایان نیز خاطرنشان 
کرد: این توازن باید به گونه ای باشــد که در شــهرها و 
روســتاهای کوچک هم مطابق نیازها ساختمان سازی 
شود و متناســب با سیاســت جوانی جمعیت، توزیع 
متوازن جمعیت و خدمات را شاهد باشیم.گفتنی است؛ 
اجالس ملی سازندگان حرفه ای مسکن و ساختمان با 
هدف بررسی معیارها و شاخص های سازنده ذیصالح 
از نگاه قانون ملی مقررات و کنترل ساختمان، معرفی و 
تشریح پروژه های با تکنولوژی صنعتی سازی، آشنایی 
ســازندگان ذیصالح با بیمه تضمین کیفیت ساختمان، 
 معرفــی و نمایش مصالح ســاختمانی اســتاندارد و
  فرهنگ سازی و ایجاد مطالبه گری در جامعه در راستای 
بهره گیری از سازندگان ذیصالح در ساخت و سازهای 
شهری به میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
یزد در حال برگزاریست.محورهای این اجالس دو روزه 
که همراه با کارگاه های آموزشی و پنل های تخصصی 
خواهد بود، شــامل ســازنده ذیصالح و مقررات ملی 
ساختمان، بهبود کیفت ســاختمان و مصالح استاندارد، 
بهره گیری از فناوری های نوین ساختمان، ایمنی پایدار 
ساختمان ها در بـــحران و تاثیر بیمه تضمـین کیفیـت 

ساختمان تعریف شده است .
نماینده اهواز عنوان کرد

 قول وزیر نیرو برای تخصیص اعتبار 
به طرح  های فاضالب اهواز و کارون

  حســن سیالوی سرویس استان ها // نماینده اهواز 
در مجلس شورای اســالمی از قول و وعده وزیر نیرو 
برای تخصیص اعتبارات بیشتر به منظور سرعت بخشی 
به اجرای و تکمیل طرح های فاضالب در شهرســتان 
اهــواز و کارون خبر داد. به گــزارش خبرنگار دریا ؛ 
سید کریم حســینی با گالیه از روند تکمیل طرح های 
نیمه تمام فاضالب در شهرســتان اهواز و کارون اظهار 
کرد: پروژه های فاضالب در شهرســتان اهواز و کارون 
با مشــکل بودجه مواجه شــده اند و امســال متاسفانه 
کمترین تخصیص را داشته اند.وی افزود: تخصیص پایین 
اعتبارات بــه پروژه های فاضالب اهواز و کارون باعث 
شده تا اجرای این طرح ها با کندی انجام شود و برخی 
از پیمانکاران پروژه ها از کار دســت بکشند و آنچه در 
این خصوص برای حل مشکالت وعده داده شده است 
عملی نشــود.نماینده اهواز در مجلس شورای اسالمی 
گفت: در دیداری در روزهای گذشته با وزیر نیرو، این 
گالیه به وزیر منتقل شــد که نقــاط زیادی در اهواز و 
شهرســتان کارون کنده کاری شده و حفاری ها اصالح 
نشده است و این مســاله نارضایتی مردم را در این دو 
شهر به دنبال داشته است.حسینی عنوان کرد: وزیر نیرو 
قول داده است تا از منابع نفت و همچنین سازمان برنامه 
بودجه تخصیص اعتبارات مناسبی برای سرعت بخشی 
به اجرای طرح هــای فاضالب در اهواز و کارون انجام 
شود.وی افزود: باید پس از آغاز فصل بارندگی در اهواز 
و کارون، نوارهای حفاری شده در خیابان ها اصالح شود 
و در بخش هایی که نیاز است کار لوله گذاری و تکمیل 
شبکه نیز انجام شود و باید عملیات اجرایی طرح ها به 
ســرعت اجرایی و نهایی شود.نماینده اهواز در مجلس 
شورای اسالمی گفت: امیدواریم با توجه به قول و وعده 
وزیر نیرو در خصوص تخصیص اعتبارات بیشتر برای 
 سرعت بخشــی به اجرای طرح های فاضالب در اهواز
 و کارون، شــاهد روند مطلوبی در اجرای این طرح ها 

باشیم .

خبر

 // ها  استان  زاده ســرویس  علیرضا حائری 
لیاقت  استاندار یزد گفت: یزد اســتحقاق و 
این را دارد که بــه عنوان مرکز تضارب افکار 
تبادل  در زمینه مطالعات صنعت ساختمان و 
تجربیات سازندگان حرفه ای ساختمان کشور 

معرفی گردد . 
   به گــزارش خبرنگار دریــا ، مهران فاطمی 
در اجالس ملی ســازندگان حرفه ای مسکن و 
ساختمان که با میزبانی نظام مهندسی ساختمان 
اســتان یزد برگزار شد، افزود: یزد سرزمین آثار 
معماری بســیار شگرفی اســت که در ترکیب 
تعویضه ها و ساباطها، هشتی خانه های قدیمی 
و ســقف چارسوقها و امتداد مناره ها و مأذنه ها، 

ُخنکای سرداب ها، داالن ها و پایاب آب انبارها 
و قدنمایی بادگیرها، خود را به چشم نظاره گران 

جلوه می دهد .
   وی ادامــه داد:  یزد هنــوز هم بعد از قرن ها  
بعنوان الگوی شهرسازی و معماری هوشمندانه  
مطرح است و  معماری آن در آمیزش با هنر و با 
در نظر داشتن نیاز روز مردم، سبب خلق بناهای 
ماندگار و مقاومی شده که هنوز بسیاری از آن ها 
در کشاکش روزگار و چرخاچرخ فلک، خم به 

ابرو نیاورده اند.
   اســتاندار یزد افزود: این موضوع با پشتوانه 
و نگرش عالمانه ای که بر مهندســان با تجربه و 
متعهد این اســتان حاکم است و ریشه در تربیت 
مومنانه شان دارد، شدنی  شده و البته موضوعی 
که خاص شهرهای تاریخی است و نباید از آن 
غافل شــد، ضرورت ترکیب هنرمندانه سنت و 
نوعی از مدرنیته به منظور بهره گیری از طرح های 
نو، بهره منــدی از مصالح نوین و نیز اســتفاده 
از تکنیک هــای صنعتی ســازی در هماهنگی 

 با داشــته های معماری و شهرســازی است که 
می تواند اتفاقــات نوآورانه خوبی را رقم بزند.

فاطمی ادامه داد:  دنیای مدرن با همه ُمَحسناتش، 
قطعًا آسیبهایی را به همراه داشته که صنعت ساخت 
و ســاز نیز از آن متأثر بوده است که بهره گیری 
 نامناســب از الگــوی معماری غیــر ایرانی - 
غیر اســالمی، قوانین و مقررات زائد و غیرمفید 
، همچنین دخالت افــراد فاقد صالحیت در امر 

ساختمان سازی از نمونه های آن است.
   استاندار یزد اظهار داشت : حوادث ساختمانی 
و تلخــی همانند پالســکو و متروپل که هر از 
گاهی در گوشه و کنار رخ می دهد، زنگ خطر 
جدی برای همه است تا تمام همت خود را برای 

افزایش کیفیت ساخت و سازها به کار بگیرند.
فاطمی تاکید کرد:  تنها راه برون رفت از معضالت 
جدی در این زمینه، هماهنگی و همکاری همه 
دستگاه های ذیربط و استفاده از توان متخصصان 

داخلی است.
   اســتاندار یزد ادامــه داد: تجربه نهضت ملی 

مسکن نشان داد با بهره گیری از توان تخصصی 
بیش از 6500 عضو ســازمان نظام مهندسی و 
240 سازنده ذی صالح سازمان می توان ضمن 
رعایت قوانین و مقررات ملی ساختمان، می توان 
گام های موثری در جهت ارتقاء کیفیت ساخت 
و ســاز اســتان و تحقق آرزوی خانه دار شدن 

بسیاری از مردم برداشت.
  فاطمی افزود: بــدون تردید در این راه کمک 
و همراهی مراجع تصمیم گیر و اجرایی می تواند 
ضمن حذف مقررات زاید و تســهیل در فرآیند 
صدور پروانه ســاخت و ســاز نقش مهمی در 
ارتقــاء ایمنی و حفظ جان و مال مردم داشــته 
باشد.استاندار یزد گفت: امیدوارم برگزاری نظیر 
این اجــالس و کارگاه های تخصصی آن بتواند 
به ارتقاء دانش فنی شرکت کنندگان کمک کرده 
و در نهایت آثار مشــهود آن را در ســاخت و 

سازهای شهری ببینیم .
اجــالس ملی ســازندگان حرفه ای مســکن 
 و ســاختمان با هــدف ارتقاء کمــی و کیفی 

ســاختمان سازی در کشــور به میزبانی استان 
یزد برگزار شد.آشــنایی بــا فناوری های نوین 
ساختمان، تبادل اطالعات، معرفی شاخص های 
سازنده ذیصالح و مقررات ملی ساختمان، تاثیر 
بیمه تضمـین کیفیـــت ساختمان، ایمنی پایدار 
ساختمان ها در بـحران و بهبود کیفت ساختمان و 
مصالح استاندارد از جمله محورهای تعیین شده 

برای این رویداد دو روزه در استان یزد است.
   برگــزاری کارگاه های آموزشــی و پنل های 
تخصصی از دیگر برنامه های تدوین شــده در 
این رویداد ملی است و این اجالس تخصصی با 
اهداف معرفی و تشریح پروژه های با تکنولوژی 
صنعتی ســازی،  فرهنگ سازی و ایجاد مطالبه 
گــری در جامعه در راســتای بهــره گیری از 
سازندگان ذیصالح در ساخت و سازهای شهری 

برگزار شده است.
   مدیریت شــهری و ســازمان هــای دولتی، 
سازندگان و مجریان ذیصالح ساختمان، معماران 
و طراحان ســاختمان، تولیدکننــدگان و ارائه 
دهندگان خدمات ساختمانی، جامعه دانشگاهی، 
جامعه مهندسی و انبوه ســازان و شرکت های 
ســاختمانی از جمله مخاطبین این رویداد ملی 

هستند .

استاندار یزد : 

یزد استحقاق تبدیل شدن به مرکز مطالعات صنعت ساختمان را دارد

استاندارخوزستان  :   

موانع اشتغال و تامین مسکن ایثارگران خوزستان پیگیری می شود

حسن سیالوی ســرویس استان ها // استاندار 
خوزســتان با بیان اینکه دستگاه های اجرایی 
زمینه  را در  قانونی خــود  موظفند وظایــف 
اشتغال و مسکن خانواده های شهدا و ایثارگران 
 دنبال کنند گفت: قرار شــد دستگاه هایی که 

 وظایف خــود را انجام داده اند مورد تشــویق 
قرار گیرند و دســتگاه هایی که تعلل داشته اند 
علت را توضیح دهند تا مورد پیگیری بیشــتر 

قرار گیرد . 
   به گــزارش خبرنگار دریا ، صادق خلیلیان در 
حاشیه نشست شــورای ترویج فرهنگ ایثار و 
شهادت استان که در استانداری خوزستان برگزار 
شــد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شورای 
ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت مسائل متنوعی 
درباره خانواده های ایثارگران و شهدا مطرح شد. 
بخشی از این مسایل به موضوع اشتغال و مسکن 
این خانواده ها مربوط می شد که بخش عمده ای از 
این عزیزان هنوز در این زمینه دچار مشــکالتی 

هستند .

   وی اظهــار کرد: دســتگاه های اجرایی موظف 
هســتند اقدامات و وظایف قانونی خود را در این 
زمینه دنبال کنند. قرار شد دستگاه هایی که وظایف 
خود را انجام داده اند، مورد تشویق قرار بگیرند و 
دستگاه هایی که تعللی داشته اند، علت را توضیح 

دهند تا مورد پیگیری بیشتر قرار گیرد.
   خلیلیان گفت: برای مناســبت هایی که در طول 
ســال وجود دارد برنامه هایی تصویب شــد که 
جزییات و نحوه برگزاری آن به کارگروه ها ارجاع 
داده شد. سلســله اقداماتی فرهنگی برای ترویج 
فرهنگ ایثار و شهادت مانند تهیه فیلم و سریال نیز 
باید انجام شود که قرار شد جلسه مجزا با حضور 
هنرمندان این حوزه تشکیل شود و یک کارگروه 

فنی را مامور پیگیری این برنامه قرار دادیم.
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فرهنگ و هنر

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان 
در بازدید از تاالر مرکزی و کتابخانه مرکزی :
 هرمزگان از لحاظ زیرساخت های فرهنگی 

و هنری با کمبود مواجه است
   گروه فرهنگی // مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان از پروژه 
تاالر مرکزی و کتابخانه مرکزی بندرعباس بازدید کرد و گفت: تالش برای 
گرفتن مساعدت های الزم از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام 
می گیرد. به گزارش خبرنگار دریا ؛  اسمعیل جهانگیری در حاشیه این بازدید 
گفت: از برکت سفر رئیس جمهور به استان و مصوبات آن  اقدام بسیار خوبی 
است و الزمه آن این است که  مصوبات پیگیری و اعتبارات در نظر گرفته 
شده محقق شود. .وی افزود: اعتبارات عمرانی سفر در استان رقم قابل توجهی 
اســت و مسئوالن استانی  ،پیگیرتر و هماهنگ تر می توانند بهره بیشتری 
ببرند. جهانگیری ادامه داد : در وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی اولویت 
بندی های الزم بر اساس رویکرد های دولت صورت گرفته و هرمزگان در 
این اولویت قرار گرفته و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز بر استان هرمزگان 
 تاکید داشــته اند.وی بیان کرد: هرمزگان شرایط ویژه ای  دارد و از لحاظ

 زیرســاخت های فرهنگی و هنری با کمبود مواجه اســت و رفع آن به 
هماهنگی درون استانی و در ادامه تعامل با دستگاه های باال دستی و رای 
زنی ها بستگی دارد.گفتنی است : پروژه کتابخانه مرکزی از سال 1387 با 
زیربنای 6800 متر مربع آغاز به کار نموده و تاکنون 55 درصد پیشــرفت 
فیزیکی داشــته و همچنین تاالر مرکزی شهر بندرعباس از سال 1390 با 
زیربنای 17500 متر مربع آغاز به کار نموده و تاکنون نیز 18 درصد پیشرفت 

فیزیکی داشته است .

دانش آموزان با فرهنگ سفر آشنا می شوند
   گــروه فرهنگی // با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی و وزارت آموزش و پرورش، پویش »یک کالسـ  یک تور« با 
هدف آشنایی دانش آموزان با فرهنگ سفر و ظرفیت های گردشگری کشور 
راه اندازی شد. طبق تعامل و همکاری صورت گرفته میان معاونت پرورشی 
وزارت آموزش و پرورش و معاونت گردشــگری وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی از این پس، پویش »یک کالسـ  یک تور« در 
مدارس کشور اجرا می شــود تا بر مبنای آن دانش آموزان بتوانند در اردوها 
و گشــت های رایج در مدارس با مشاغل حوزه گردشگری، آثار تاریخی و 
فرهنگی، جاذبه های گردشگری و در مجموع، فرهنگ سفر آشنا شوند.  در 
این پویش دانش آموزان می توانند حضور در تور گردشــگری را به صورت 
تخصصی با مشارکت راهنمایان تور، تجربه کنند و همانند گردشگران حرفه ای 
در سفرهای هدفمند، گروهی و استاندارد حضور داشته باشند.   پیش از این، 
تجربه همیار گردشگر در کارنامه همکاری دو وزارتخانه وجود دارد که پویش 
یک کالسـ  یک تور که ســفرهای تربیتی را در پی خواهد داشــت، وجه 
تکامل یافته این ارتباط دو سویه به شمار می آید.  معاونت گردشگری همچنین 
اعالم کرد: این پویش همزمان با آغاز سال تحصیلی در استان هایی از جمله 
زنجان، هرمزگان، کردســتان، خراسان جنوبی و ... با مشارکت دانش آموزان 
در تاسیسات گردشگری، موزه ها و مراکز تاریخی، فرهنگی و گردشگری با 

همراهی راهنمایان تخصصی گردشگری درحال اجرا است .

خبر

    *  

گروه فرهنگی // وزیر فرهنگ و ارشاد 
فرهنگ  اصحاب  برخی  درباره  اسالمی 
و هنر که در اتفاقات اخیر دچار غفلت 
شــده اند، تاکید کرد: آغــوش نظام 
جمهوری اسالمی و دولت مردمی برای 

همه اهالی فرهنگ و هنر باز است. 
  محمد مهدی اسماعیلی در حاشیه جلسه 
هیات دولــت در جمع خبرنگاران گفت: 
بنای ما بر رفع مشکل همه اهالی فرهنگ 
و هنر است مگر این که فردی به هر دلیل 
به این جمع بندی برســد که نخواهد در 
چهارچوب های تعریف شده فعالیت داشته 

باشد. 
*  هوشیاری اکثریت هنرمندان در وقایع 

اخیر کشور
  وی در بخش دیگری از ســخنان خود 
گفت: دشــمن در اتفاقــات اخیر، نهایت 
تالش خود را کرد کــه جامعه فرهنگی 
هنــری را درگیر ماجرا کنــد اما بخش 
اصلی و عمده اهالــی فرهنگ و هنر در 
این خصوص با هوشــیاری عمل کردند 
که این موضوع جای تقدیر دارد.وی ادامه 
داد: جریان رسانه ای مسموم و وابسته به 
ســرویس های خارجی با هتک حرمت، 
توهین و ایجاد فشــار سنگین رسانه ای 
تــالش کرد اهالی فرهنگ و هنر را تحت 
تاثیر قــرار دهد و وادار به واکنش کند؛ به 
همین دلیل شاید برخی از اهالی فرهنگ، 
هنــر و رســانه در این فضای مســموم 
 جنگ گسترده رســانه ای دشمن، دچار 
غفلت هایی شــدند اما اکثریت قریب به 

اتفاق هنرمندان با هوشیاری عمل کردند.
*  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، خانه 

همه اهالی فرهنگ و هنر
   عضو شورای های انقالب فرهنگی تاکید 
کرد: همواره اعالم کــرده ایم که وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، خانه همه اهالی 

فرهنگ و هنر است و قدم همه کسانی که 
در ذیل قوانین جمهوری اسالمی فعالیت 
کنند را بر دیده می گذاریم و در خدمتشان 

هستیم.
* راه بازگشــت افراد فرهنگی و هنری 

دچار خطا شده وقایع اخیر باز است
   اسماعیلی ادامه داد: اگر فردی از اهالی 
فرهنگ و هنر در خصوص اتفاقات اخیر 
دچار خطا شــده، راه برای بازگشت باز 
است و در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در خدمتشان هستیم و امیدواریم پس از 
این اتفاقات به همگان اثبات شده باشد که 
دشمن به دنبال انشقاق در وحدت ملی و 
برهم زدن آرامش کشــور است.وی ادامه 
داد: از ســوی دیگر دشمن به دنبال ایجاد 
فضای ناامیدی در جامعه است و هیچ کسی 
نباید، حس ناامیدی را به مردم تزریق کند و 
در نهایت امیدوارم با آرامشی که در کشور 
برقرار می شود و درس آموزی از اتفاقات 
اخیر، در آینده دچار چنین مسائلی نشویم.
*  تاکیــد بر پاســخگویی پلتفرم های 

داخلی به نیاز مردم
وزیــر فرهنگ همچنیــن در خصوص 
وضعیت پلتفرم های داخلی گفت: با توجه 
به اتفاقاتی که در کشور افتاد و تصمیماتی 
که از ســوی مراجع امنیتی گرفته شــد، 
معتقدیم سرویس های داخلی پلتفرم ها و 
شبکه های پیام رسان، باید نیازهای مردم 
را پاســخ دهند و می بایست پلتفرم قابل 
اعتماد که حس اعتماد عمومی را به همراه 

داشته باشد به مردم معرفی کنیم..
*  هر مقوله فرهنگی اقتضائات فرهنگی 

خاص خود را می طلبد
    وی دربــاره برنامــه وزارت فرهنگ

  و ارشــاد اســالمی بــرای تقویــت 
چارچــوب هــای فرهنگی در مســاله 

عفاف و حجاب گفت: معتقدیم هر مقوله 
 فرهنگی اقتضائات فرهنگی خاص خود را 
می طلبد. عفاف یک مساله فرهنگی است 
و بنابراین حوزه های فرهنگی باید پیشگام 
فعالیت در این عرصه باشــند. اسماعیلی 
افزود: به عنــوان وزیر فرهنگ، این نکته 
را در جلسات کمیسیون فرهنگی مجلس 
 و شــورای عالی انقالب فرهنگی مطرح 
کرده ام و معتقدم که بار اصلی مقوله عفاف 
و حجــاب باید بر دوش دســتگاه های 
فرهنگی باشد از سوی دیگر برنامه دولت 
و شورای عالی انقالب فرهنگی مبتنی بر 
اولویت نگاه فرهنگی و اقدامات ایجابی و 

گسترده در مساله عفاف و حجاب است.
*  مجوز ۱۰۰ فیلم صادر شد 

  وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره 
به تفاوت های جشنواره فیلم فجر امسال، 
گفت: این رویداد بزرگ سینمایی امسال 
نســبت به دوره های گذشته از بیشترین 
تنــوع از نظــر ژانر و گونه ســینمایی 
برخوردار خواهد بود.رئیس شورای هنر 
اضافه کــرد: وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی برای تولید حدود 100 فیلم در 
گونه های مختلف مجوز صادر کرده است 
و کارگردانان، تهیه کنندگان و بازیگران 
برجسته کشور مشغول تولید فیلم برای 

جشنواره فیلم فجر هستند .

وزیر ارشاد :

 اگر هنرمندی دچار خطا شده 
راه برای بازگشت باز است

آگهی مزایده نوبت اول   
 اجراي احکام حقوقی دادگستري رودان به موجب پرونده اجرایی شماره 140040920001400959 مال غیر منقول ذیل را از طریق مزایده به فروش مي رساند: شش دانگ عرصه و اعیان دو قطعه اراضي زراعي 
و باغي داراي پروانه چاه به کد اشتراک 106777 و کد کالسه 8/3603 ملکي مرحوم علي ساالر نسب فرزند اکبر واقع در جلگه کمیز شهرستان رودان *مشخصات ملک:در دو قطعه نزدیک به هم به مساحت 
مجموع 27925مترمربع که شامل موتور پمپ دیزلي، پمپ و لوله 4 اینچ واقع در مختصات جغرافیایي x = 3027856 y 521227= منطقه جلگه کمیز رودان، که قطعه اول به مساحت 21938 مترمربع و قطعه 
دوم که چاه و موتور پمپ در آن واقع شده است به مساحت 5987 مترمربع میباشد هر دو عرصه شامل نخیالت در پیرامون عرصه و اراضي کشاورزي محاط در آن مي باشد و در حال حاضر جهت کشاورزي 
صیفي در حال آماده سازي مي باشد. حدودات و مشخصات عرصه طبق نقشه پیوست عبارت است از:قطعه اول: شماال به رود خشک و جاده خاکي * شرقا به جاده خاکي که بعد از آن باغ مرکبات آقای گدالي 
واقع شده است.* جنوبا به اراضي صیفي کاري چراغي * غرباً به باغ مرکبات کمال سابقي. قطعه دوم: شماال به باغ مرکبات گدالي زاده* شرقاً به باغ مرکبات گدالي زاده* جنوبا به زمین کشاورزی احمد جاللي 

و باغ اوقافي* غرباً به اراضي صیفي کاري چراغي * اراضي منطقه مذکور دارای کیفیت آب و خاک مناسب جهت کشت صیفي و مرکبات بوده و سطح آب در چاه در عمق 20 متري مي  باشد. با توجه به وضعیت عرصه، حاصلخیزي، 
وضعیت دسترسي به بازار، بافت خاک و همچنین سایر عوامل ارزش ریالي به شرح جدول ذیل مي باشد. 1- ارزش عرصه با کاربري زراعي باغي به مساحت 27925 مترمربع از قرار هر متر650،000 ریال برابر 250،000، 18،151 ریال

 2- ارزش نخیالت مثمر 15 الي 20 ساله به تعداد 140 اصله از قرار هر اصله 20،000،000 ریال برابر2،800،000،000
 لذا ارزش کل ملک برابر 250،000، 20،951 ریال معادل دو میلیارد و نود و پنج میلیون و یکصد و بیست و پنج هزار تومان تعیین میگردد.که ملک مذکور هم اکنون به جهت محکومیت مالي اقاي عبدالصاحب ساالر نسب و فرزند علي ) 
محکوم علیه ( در حق محکوم له علي اخالص پور فرزند روح اهلل به مبلغ 15/000/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسي و هزینه واخواست سفته وخسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید برج بهمن ماه سال 1400 

لغایت زمان اجرای حکم در حق محکوم له علي اخالص پور و هزینه اجرایی در حق دولت توقیف مي باشد که با شرایط زیر وازطریق مزایده کتبي به فروش مي رسد .
متقاضیان مي توانند 5 روز قبل از موعد زمان مزایده اموالی که آگهي شده اند در محل مالحظه وازکم وکیف موضوع اطالع حاصل نمایند . 

 * کلیه هزینه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است . * پیشنهاد دهندگان باید قبال 10 درصد مبلغ ارزیابی را به حساب نسیم بانک مرکزي به شماره شبای ir 220100004062012907685962 وشناسه 
واریز 945108000100030040920001400959 واریز تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند . 3- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهادات مختار است  . 4- مزایده در ساعت 09 صبح دوشنبه مورخه 1401/08/16 بصورت 
حضوری بعمل مي یاید و برنده کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید . 5- در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضاي مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خوددداري نماید مسول کسر احتمالي قیمت و خساراتی 
که از تجدید مزایده حاصل می شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفاء مي شود و مانده سپرده وي به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد طالبین شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر مي توانند به اجرای احکام حقوقی 

دادگستري رودان مراجعه نمایند .
شعبه اجرای احکام مدنی دادگستري رودان

گروه فرهنگــی // بازیگر و کارگردان 
سینما و تلویزیون، برنامه »آدم حسابی« 
را اجرا می کند و کمدی آیتمی 9۰ شبی 

می سازد .
    در روزهای گذشــته اخبار مختلفی 
درباره تولیدات جدید شــبکه نســیم 
ویژه فصل پاییز و زمســتان منتشر شده 
است. در میان این خبرها، نام برنامه ای 
به اســم »آدم حسابی« و همچنین یک 
مجموعه آیتمی نود قسمتی دیده می شود 
که قرار اســت جواد رضویان آن ها را 
اجرا و کارگردانی کند. ســریال »صفر 
21«، ویژه برنامه »یه عید حســابی« 
و مجموعه »جادوگــر« آخرین آثاری 
هستند که جواد رضویان به واسطه آن ها 
در تلویزیــون و نمایــش خانگی دیده 
شده اســت. این دو سریال و برنامه »یه 
عید حســابی« موفقیتی برای رضویان 
به همراه نداشــتند و حاال او قرار است 
پس از ناکامی های اخیرش به تلویزیون 
بازگردد. آیا »آدم حســابی« و کمدی 
آیتمی نود قسمتی، دستاوردی برای جواد 

رضویان خواهند داشت؟
*  تجربه ناموفق«یه عید حسابی«

  شبکه نســیم، اردیبهشــت امسال به 
مناسبت عید فطر و در مدت تقریبا یک 
هفته، ویژه برنامه »یه عید حسابی« را با 
اجرای جواد رضویان روانه آنتن کرد. او 

این برنامه گفت وگومحور را به همراه الله 
صبوری اجرا می کرد و در آن با مهمانان 
مردمی کــه فعالیت های خیرخواهانه ای 
انجام می دادند، به گفت وگو می نشست. 
میزبانی از افراد نیکوکار ایده ای تکراری 
بود، اما »یه عید حســابی« قصد داشت 
با اســتفاده از ترفند دوربین مخفی، به 
مخاطبان نشان بدهد که وقتی مهمان ّخیر 
برنامه در موقعیت کمک به دیگران قرار 
می گیرد چه واکنشی دارد. همه افراد از 
این پیشنهاد استقبال می کردند و در این 
مخفی شــاهد چالش خاصی  دوربین 
نبودیم، در نتیجه اتفاق جذاب یا ویژه ای 

رخ نمی داد. 
   اکنون قرار اســت این ویژه برنامه به 
برنامه ثابتی با نام »آدم حسابی« تبدیل 
شــود. با توجه به آن چــه در »یه عید 
حسابی« دیدیم، »آدم حسابی« با دست 
فرمان قبلی نمی تواند برنامه ای جذاب و 
مفرح باشد، حاال باید دید پس از ایجاد 
تغییرات در ساختار آن، این برنامه چه 
سر و شکلی پیدا می کند و جواد رضویان 
چه فضایی برای اجرا در اختیار خواهد 

داشت.

*  شکست در »صفر 2۱«
   یکی دیگر از تولیدات جدید شــبکه 
نسیم ویژه پخش در فصل زمستان، یک 
کمدی آیتمی نود شبی است که در قالب 
سیتکام ساخته خواهد شد. هنوز نام این 
مجموعه، اسامی، عوامل و نویسندگان آن 
نیز اعالم نشده و کار در مرحله پیش تولید 
است، اما جواد رضویان آن را کارگردانی 
خواهد کرد. آخرین فعالیت رضویان در 
تلویزیون به عنوان کارگردان، مربوط به 
ســاخت مجموعه »صفر 21« است. او 
این سریال را به همراه سیامک انصاری 
و با حضور چهره های شــناخته شــده 
 جلوی دوربین برد، اما تولید آن به دلیل 
کیفیت ضعیفش طبق برنامه ریزی پیش 

نرفت.
   این کمدی نود شــبی مــورد توجه 
بیننــدگان قرار نگرفــت و پس از 25 
قســمت به پایان راه رسید. تلویزیون با 
ساخت »صفر 21« و پس از آن »پالک 
13«، قصد داشت کمدی های نود شبی را 
احیا کند، اما هیچ کدام از این دو مجموعه 
کیفیت الزم را نداشتند و پربیننده نشدند، 
باید صبر کرد و دید مجموعه تازه شبکه 

نســیم چه نتیجه ای را رقم خواهد زد. 
طبق خبری که تسنیم منتشر کرده کمدی 
نود قسمتی جدید تلویزیون، مجموعه ای 
»آیتمی« است و مخاطبان تلویزیون به 
نوســتالژیک »جنگ  واسطه مجموعه 
77«، خاطره خوبی از کمدی های آیتمی 
نود شبی دارند، بنابراین جواد رضویان با 
چالش جدیدی مواجه خواهد بود و کار 

سختی در پیش دارد.
*  ناکامی با »جادوگر«

   همــان طور که توضیــح دادیم جواد 
رضویان پاییز سال 99 با سریال »صفر 
21« شکســت خورد و سپس با ویژه 
برنامه »یه عید حســابی« نیز بازگشت 
موفقی به تلویزیون نداشت. او امسال با 
مجموعه کمدی »جادوگر« به کارگردانی 
مســعود اطیابی، پس از مدتی غیبت در 
نمایش خانگی به این مدیوم بازگشت. 
او در »جادوگر« در کنار احمد مهرانفر 
نقش اصلی ســریال را ایفــا می کرد و 
 در نقش یــک دزد و خالفــکار دیده 

شد. 
  جواد رضویان ســابقه خوبی در زمینه 
کمــدی دارد و همکاری های موفقی با 

مهران مدیری داشته است، اما »جادوگر« 

نتوانســت واکنش های مثبت مخاطبان 
را برانگیزد و باعث شــود این کمدین 
محبوب بــه دوران اوج خود بازگردد، 
 حاال برنامــه »آدم حســابی« و طنز 
آیتمی شبکه نسیم، فرصت های 
جبران  بــرای  او  تــازه 
قبلی اش  ناکامی هــای 

هستند./ خراسان

فرصت  های » نسیم « برای بازگشت جواد رضویان به اوج

آگهي تشخیص منابع ملي و مستثنیات
اداره كل منابع طبیعي و آبخیزداري استان هرمزگان در اجراي ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعي و ذخایر جنگلي کشور )مصوب 71/7/5 مجلس شوراي اسالمي( و تبصره یک ماده 3 آئین نامه 
اجرایي )مصوب 71/12/16 هیئت وزیران( و براساس تفویض اختیار شماره 140110224/1 مورخ 1401/4/5 سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور محدوده  و رقبات حوزه استحفاظي خود را بشرح ذیل :

وزارت جهاد کشاورزي / سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

 به  استثناي مستثنیات قانوني تبصره 3 )هر پالک( موضوع ماده 2 قانون ملي شدن جنگلها ومراتع که بوسیله جنگلداران و کارشناسان ذیصالح این اداره کل بازدید و مشخصات هر رقبه در متن این آگهي قید و 
سوابق مربوطه در اداره منابع طبیعي و آبخیزداري شهرستان ذیربط و اداره کل موجود است جزء منابع ملي موضوع ماده یک قانون ملي شدن جنگلها تشخیص ومراتب به اطالع عموم رسانیده مي شود  تا چنانچه 
به تشخیص منابع ملي شده رقبه معترض مي باشند  از تاریخ انتشار این آگهي در روزنامه کثیراالنتشار حداکثر به مدت شش ماه اعتراض خود را کتباً همراه با مدارک و مستندات قانوني به دبیرخانه هیئت مقرر 
در قانون تعیین و تکلیف اراضي اختالفي مستقر در اداره منابع طبیعي شهرستان ارسال دارند تا مورد رسیدگي قرار گیرد  در صورت عدم وصول اعتراض در فرجه  قانوني تعیین شده  حسب اعالم اداره کل منابع 

طبیعي استان هرمزگان نسبت به اخذ سند مالکیت  اراضي منابع ملي مورد تشخیص اقدام خواهد شد .

سید محمد نور موسوی - مدیركل منابع طبیعي و آبخیزداري استان هرمزگان

رديف

1

2

3

4

نام رقبه

جانوری

بارگذيدف
گاوکش و حاجی 

آباد سرحدی

جنگل حرا

اصلی

1545

1542

بخشقطعهفرعي

5

5

9

شهرستان

جاسک

جاسک

بشاگرد

خمیر

شمال
به موات شمال شرق جاسک 

)بارگزيدف(
به اراضی شهرستان بشاگرد

محدوده اجرائی پالکهای استان کرمان

حريم دريای خلیج فارس

شرق
به رودخانه سديج و مرز استان سیستان 

و بلوچستان
به رودخانه سديج و مرز استان سیستان 

و بلوچستان
محدوده اجرائی پالکهای استان سیستان 

و بلوچستان

حريم و بستر دريای خلیج فارس

جنوب
به اراضی پالک سورک و کاشی

به اراضی موات شرق جاسک

محدوده اجرائی پالکهای نی ننی، 
گرگ، درگل، گومازان، سرزه و سر در

بستر دريای خلیج فارس

غرب
به پالک آاليی و چريت و 

گندگربه
به پالک نی ننی و اراضی چريت

محدوده اجرائی پالک در پهنو

حريم و بستر دريای خلیج فارس

منابع ملي
134.4000

337.1200

94519.8181

1441.4565

مستثنیات 
40.6000

85.0800

144.4967

ندارد

کل 
175.0000

422.2000

94664.3148

1441.4565

مساحت به هكتارحدود اربعهمشخصات ثبتي

شناسه آگهی : 1395158

گروه فرهنگی //  در اواخر دهه 8۰ و اوایل دهه 9۰، ترکیب 
علی فروتن، حمید ُگلی و محمد مسلمی در برنامه  »فیتیله 

جمعه تعطیله« ویژه مخاطبان کودک و نوجوان، باعث شد 
 گروه »فیتیله« به شــهرت برسند و نزد مخاطبان محبوب 

شوند .
   ســال 94، مسائل قومیتی و یکی از شوخی های پرحاشیه 
این برنامه باعث شــد، پخش »فیتیله جمعه تعطیله« متوقف 
شــود. پس از این حواشــی فروتن، گلی و مسلمی معروف 
به »عموهــای فیتیله ای«، در برنامه های مختلفی حضور پیدا 
کردند، اما همکاری آن ها با مجید قناد ادامه پیدا نکرد. سال 
97 یکی از اعضای این گروه یعنی محمد مسلمی با مجموعه 
نمایشــی »خوش و بش« به عنــوان بازیگر و کارگردان در 
شبکه 2 حاضر شد و اسفند 99 نیز برنامه »جمع مون جمعه« 
را تولید کرد و این بار روی صندلی اجرای برنامه نشســت. 
اکنون نوبت به علی فروتن و حمید گلی رســیده است که به 
صورت جداگانه و مســتقل، در برنامه های تلویزیونی دیده 

شوند. گلی برنامه  »دیدی  نو« را در شبکه نسیم اجرا خواهد 
کرد و فروتن اجرای فصل دوم »شگفت  انگیزان« را در شبکه 

پویا برعهده گرفته است.
*  حمید گلی در چالش کتاب خوانی

   حمید گلی به عنوان مجری کودک شــناخته می شود و تا 
به حال در برنامه ها و ســریال های کــودک و نوجوان دیده 
شــده است. او به عنوان تازه ترین فعالیت خود در تلویزیون، 
اجرای برنامه ای به نام »دیدی  نو« را برعهده گرفته که هدف 
آن ترویج کتاب خوانی است. شــرکت  کنندگان این مسابقه 
خانواده هایی هســتند که اهل مطالعه و کتاب نیستند. تنها 6 
قســمت از این برنامه ویژه مخاطب کودک و نوجوان ساخته 
می شــود و بخش اعظــم آن یعنی 32 قســمت ویژه گروه 
 سنی بزرگ ســال ضبط می شــود، بنابراین مخاطب اصلی 
»دیدی  نو« بزرگ ســاالن هستند. قطعا سابقه حمید گلی در 

زمینه آثار کودک، در قســمت های ویژه رده سنی کودک و 
نوجوان به کمک او می آید، اما عملکرد این هنرمند در مواجهه 
با رده سنی بزرگ سال آن هم در برنامه ای با محوریت کتاب 
خوانی، کنجکاوی  برانگیز خواهد بود. اجرای این برنامه در 
غیاب همراهان همیشگی اش علی فروتن و محمد مسلمی نیز 

تجربه جدیدی را برای حمید گلی به همراه خواهد داشت.
*  علی فروتن همراه با کودکان شگفت انگیز

    مــدت کوتاهی بعد از خبر اجرای حمیــد گلی در برنامه 
»دیدی  نو«، دو روز قبل اعالم شــد که در فصل دوم برنامه 
»شگفت  انگیزان« علی فروتن جایگزین سعید شیخ زاده شده 
اســت و اجرای این برنامه را برعهده گرفته، بنابراین او نیز 
مانند فروتن و مســلمی به صورت مستقل، مسیر متفاوتی را 
در پیش گرفته اســت. برخالف حمید گلی که برنامه ای ویژه 
مخاطبان بزرگ سال اجرا خواهد کرد، علی فروتن همچنان 
در مقام مجری برنامه کودک فعالیت می کند و در شبکه پویا 
حضور خواهد داشت. هرچند که »شگفت  انگیزان« مختص 
کودکان اســت و فروتن نیز در این حوزه صاحب تجربیات 
فراوانی است، اما غیبت حمید گلی و محمد مسلمی برای او 

هم یک چالش محسوب می شود .

جدایی  رسمی عموهای فیتیله ای

حمید گلی و علی فروتن ۲ برنامه متفاوت اجرا خواهند کرد

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
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حوادث

جهان

  

// رئیــس کل  گــروه حــوادث 
دادگســتری اســتان هرمزگان از 
فروند شناور حامل ۱9  توقیف یک 
هزار لیتر سوخت قاچاق در آب های 

جزیره قشم خبر داد.
به گــزارش خبرنگار دریــا ؛ مجتبی 
قهرمانی در تشــریح جزئیات این خبر 
افزود: به دســتور دادســتان عمومی و 

انقالب قشم، مأموران ناوگروه دریابانی 
پس از شناسایی یک فروند لنج حامل 
سوخت قاچاق در آب های اطراف این 
جزیره، نسبت به توقیف آن اقدام کردند. 
وی همچنین با اعالم اینکه ارزش تقریبی 
سوخت های کشف شده از این شناور؛ 
4 میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون ریال 
اســت، تصریح کرد: قاچاقچیان قصد 

داشــتند در پوشــش لنج صیادی و با 
تعبیه مخزن اضافه در عرشه شناور، این 
محموله سوخت قاچاق را از مرزهای 
آبی کشور خارج کنند که خوشبختانه با 
اقدام به موقع دستگاه قضایی و هوشیاری 
مأموران، در تحقق نیت مجرمانه خود 
ناکام ماندند.رئیس کل دادگستری استان 
با  مبارزه  کرد:  هرمزگان خاطرنشــان 

قاچاق به ویژه قاچاق سوخت، اقدامی 
اثربخش در جهت صیانت از منابع ملی 
و اقتصاد کشور است و در همین راستا، 
عموم مردم می توانند در صورت اطالع 
از هر گونه فعالیت قاچاقچیان، مراتب را 
به قرارگاه عملیاتی پیشگیری و مقابله 
با قاچاق سوخت استان هرمزگان اطالع 

دهند.

توقیف یک فروند شناور حامل ۱۹ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب های قشم

گروه حوادث// مرد جوان که در شب جشن 
تولدش برادر همســرش را به قتل رسانده 
و به قصاص محکوم شده بود، پس از آنکه 
توانســت رضایت اولیای دم را جلب کند 
از جنبه عمومی جرم محاکمه و به 3 ســال 

حبس محکوم شد.
اواخر مهرماه ســال 98 خبر یک درگیری خونین 
در خیابان پیروزی تهران به پلیس اعالم شد. وقتی 
مأموران به بیمارســتانی که مــرد مجروح در آنجا 
بستری بود رفتند، مشخص شد درگیری بین داماد 
خانواده با برادرزنش کریم رخ داده و در این حادثه 

کریم بشدت مجروح شده است.
ســاعتی بعد کادر درمان اعالم کردند که مرد جوان 
به علت شــدت جراحات وارده و خونریزی تسلیم 
مرگ شده است. بدین ترتیب داماد جوان بازداشت 
شــد و در همان ابتدا به قتل برادر همسرش اعتراف 
کرد و گفت: شب حادثه مادر همسرم برایم در خانه 
خودش تولد گرفته بود و ما در آنجا میهمان بودیم 
؛ ســر موضوعی با کریم بحثمان شد و با هم درگیر 
شــدیم که با وساطت همسرم و مادرش قضیه تمام 
شــد و ما با ناراحتی راهی خانه خودمان شدیم اما 
کریم به خانه ما آمد و قصد دعوا داشت، من به خاطر 
اینکه باز با هم درگیر نشــویم به داخل اتاق رفتم و 
در را بستم تا اینکه همسرم هراسان باالی سرم آمد 
و گفت کریم خیلی عصبانی است و پنجره خانه مان 
را شکسته، از اتاق بیرون آمدم که دیدم با تکه ای از 
شیشه پنجره می خواهد خودزنی کند با هر زحمتی 
بود شیشــه را از او گرفتم و از خانه بیرونش کردم. 
کریم به محض اینکه به داخل کوچه رفت شــروع 
به داد و فریاد کرد و من به خاطر حفظ آبرویم کارد 
آشپزخانه را برداشتم تا او با دیدن کارد بترسد و از 
جلوی خانه مان برود اما او نه تنها نترسید بلکه شروع 
به فحاشی کرد و من از عصبانیت چند ضربه چاقو 
به او زدم و کریــم روی زمین افتاد.پس از اعتراف 

صریح متهم صحنه قتل بازســازی شد و با تکمیل 
تحقیقات، پرونده به شــعبه دهم دادگاه کیفری یک 
استان تهران فرستاده شد.در ابتدای جلسه رسیدگی، 
پدر و مادر مقتول درخواســت حکم قصاص برای 
دامادشــان کردند و مادر مقتول به جایگاه رفت و 
گفت: او جان پســر ما را گرفت و حاضر نیســتیم 
از خون پســرمان بگذریم. بعد از اولیای دم متهم به 
جایگاه رفت و گفت: قبول دارم که برادر همسرم را 
کشــتم اما عمدی در کارم نبود و حاال هم پشیمانم.
در ادامه متهم با خواهش از پدر و مادر همســرش 
طلــب عفو کرد اما اولیای دم عنوان کردند حاضر به 
گذشت نیستند و فقط قصاص می خواهند. در پایان 
جلسه دادگاه قضات با توجه به اعتراف صریح متهم 
و مدارک و شواهد موجود در پرونده حکم قصاص 
برای متهم صادر کردند و حکم در دیوان عالی کشور 
تأیید شــد.در حالی که متهم خود را در یک قدمی 
چوبه دار می دید همسرش توانست رضایت پدر و 
مادرش را جلب کند و آنها از قصاص گذشت کردند.
بدین ترتیــب پرونده متهم برای رســیدگی از جنبه 
عمومــی جرم به شــعبه دهــم دادگاه کیفری یک 
استان تهران فرستاده شد و متهم بار دیگر به تکرار 
اظهاراتش در مراحل بازجویی و جلسه قبلی دادگاه 
پرداخت و گفت: 3 سال است که در زندان هستم در 
این سال ها نتوانسته ام فرزندم را ببینم و خیلی اذیت 
شدم. باور کنید از کاری که کردم خیلی پشیمانم. البته 
به خاطر گذشــت پدر و مادر همسرم و بزرگواری 
آنها قصاص نمی شــوم اما از قضات می خواهم در 
مجازات من تخفیف قائل شوند تا بتوانم باالی سر 

زن و بچه ام باشم.
در پایان جلســه دادگاه قضات با توجه به شواهد 
موجود در پرونده و اظهار ندامت متهم و همین طور 
رضایت شاکی پرونده حکم به 3 سال حبس از جنبه 
عمومــی جرم دادند. با توجه به گذراندن 3 ســال 

حبس، وی بزودی آزاد خواهد شد.

ماجرای دوستی که هوو شد! 
زمانی که دوباره به زندگی مشترک با همسرم 
بازگشتم مجبور شدم با هوویم زندگی کنم که 
روزی صمیمی ترین دوست من بود، اما با وجود 

این، باز هم در شرایط سختی قرار گرفتم که ...
این ها بخشی از اظهارات زن 37 ساله ای است که 
برای شکایت از همسرش وارد کالنتری قاسم آباد 
مشــهد شده بود. این زن جوان با بیان این که دیگر 
تحمل بدرفتاری، کتک کاری و تحقیرهای همسرم 
را ندارم درباره سرگذشت خود به مشاور و مددکار 
اجتماعی کالنتری گفت: چند ســال بعد از آن که 
تحصیل در مقطع دبیرستان را به پایان رساندم ابوذر 
به خواستگاری ام آمد، اگرچه او در بازار شغل آزاد 
داشــت، اما از درآمد مالی خوبی برخوردار بود به 
همین دلیل من هم به خواستگاری او پاسخ مثبت 
دادم و این گونه زندگی مشــترک ما شروع شد در 
همین حال یکی از دوستان و همکالسی های دوران 
دبیرســتانم نیز با جوان  دیگری ازدواج کرده بود. 
وقتی »ســوزان« را در یکی از مراکز خرید دیدم 
خیلی خوشحال شدم و او را به منزلم دعوت کردم 
آن شب از خاطرات گذشته گفتیم و با هم خندیدیم 
و گاهی به گذر آن دوران افسوس خوردیم. وقتی 
ابوذر از ســرکار به منزل بازگشت دوستم را به او 
معرفی و تاکید کردم که ســوزان پرشر و شورترین 
دختــر کالس بود که مدام همه دختــران را اذیت 
می کرد، اما اکنــون ازدواج کرده و دیگر آن هیجان 
ســابق را ندارد. خالصه آن شب سوزان شام را در 
کنار ما صرف کرد و سپس همسرم او را با خودروی 
خارجی شاسی بلند به منزلش رساند. حاال دیگر 
من دوســتی صمیمی برای درد دل هایم پیدا کرده 
بودم و ســوزان به راحتی بــه منزل ما رفت و آمد 
می کرد. معاشرت های ما به گونه ای صمیمانه شد 

که دیگر ســوزان حجابش را نزد همسرم رعایت 
نمی کرد و با پوشــش منزل در کنار ابوذر قرار می 
گرفت. او هیچ گاه با همســرش به منزل ما نیامد و 
ادعا می کرد همسرش انسانی معاشرتی  نیست و از 
حضور در منزل دیگران خجالت می کشد. خالصه 
رفت و آمدهای سوزان ادامه داشت و من هم هیچ 
وقت به رفتارهای او با همسرم مشکوک نمی شدم؛ 
چرا که او هم زنی متاهل بود و از سوی دیگر نیز من 
سوزان را از همان دوران دبیرستان به شدت دوست 
داشتم تا این که  دخترم ساناز به دنیا آمد و رفت و 
آمد سوزان به منزل ما بیشتر شد؛چرا که سعی می 
کرد به من در امور خانه داری کمک کند، اما مدتی 
بعد احساس  کردم اخالق و رفتار همسرم تغییر کرده 
است با وجود این اهمیتی به موضوع ندادم و دلیل 
آن را مشکالت کاری و فراز و فرودهای اقتصادی 
در بازار تجارت می دانستم و از سوی دیگر سرگرم 
بچه داری بودم و توجه زیادی به همســرم نداشتم. 
خالصه در حالی که پنج سال از این ماجرا سپری 
شــده بود دیگر احساس کردم این بی تفاوتی ها و 
روابط ســرد عاطفی ابوذر بی دلیل نیست، بنابراین 
با همان کنجکاوی زنانه رفتارهای همسرم را زیر 
نظر گرفتم تا این که فهمیدم پای یک زن دیگر در 
میان اســت به همین  دلیل یک روز به طور پنهانی 
گوشی همســرم را بررســی کردم و از پیام ها و 
تصاویر آن متوجه شدم که همسرم با سوزان ارتباط 
صمیمانه تری دارد، چرا که سوزان نیز حدود یک 
سال قبل از شوهرش طالق گرفته بود، ولی همچنان 
به منزل ما رفت و آمد داشــت. وقتی موضوع را با 
جدیت پیگیری کردم تازه فهمیدم که ابوذر از چند 
ماه قبل ســوزان را به عقد موقت خودش درآورده 
است. گویی آسمان بر سرم فرو ریخت و نفرت همه 

وجودم را فرا گرفت با خشــم و عصبانیت با ابوذر 
به مشاجره پرداختم و سپس به حالت قهر منزلم را 
ترک کردم و به همراه دخترم به خانه پدرم بازگشتم 
تا شاید همســرم به خودش بیاید و از سوزان جدا 
شــود، اما او هیچ گاه زیر بار خواسته من نرفت و 
ادعا می کرد »ســوزان به خاطر من از همســرش 
طالق گرفته است و من نمی توانم در این شرایط او 
را طالق بدهم!« حاال دیگر در مخمصه بدی افتاده 
بودم و نمی توانســتم تصمیم درستی بگیرم، بیش 
از اندازه به ساناز وابســته بودم و نمی توانستم از 
ابــوذر طالق بگیرم چرا که بعد از آن دخترم دچار 
ناراحتی های روحی و عاطفی می شد و آینده اش 
در مســیری تاریک قرار می گرفــت، این بود که 
خواســته های خودم را زیر پا گذاشتم و با حالت 
تحقیرآمیزی نزد ابوذر بازگشتم تا در کنار هوویی 
زندگی کنم که روزی صمیمی ترین دوســتم بود و 
حاال از او نفرت داشــتم، اما بدبختی من از آن جا 
بیشتر شد که فهمیدم سوزان نیز مانند همسرم اعتیاد 
دارد و مدام در کنــار یکدیگر مواد مخدر مصرف 
می کنند. اکنون اعتیاد همســرم و هوویم به جایی 
رسیده است که همسرم دیگر مخارج زندگی را نمی 
پــردازد و همواره مرا کتک می زند تا از زندگی او 
بیرون بروم. همسرم در حالی مدعی است که سوزان 
از دختر من به خوبــی مراقبت می کند که من در 
این شهر غریب هستم و خانواده ام در شمال کشور 
زندگی می کنند. این بار وقتی همسرم مرا به شدت 
کتک زد دیگر طاقت نیاوردم و دست به دامان قانون 
شدم اگرچه می دانم خودم در انتخاب دوست بعد 
از ازدواج  اشــتباه کرده ام و باید در همان روزهای 
آغازین معاشرت که او را بدون حجاب نزد همسرم 

مشاهده کردم به این ارتباط پایان می دادم اما ...

در امتداد تاریکی 
آمادگی آمریکا برای فروش جت های »اف-۱6« به 

نیروی هوایی پاکستان 
 علیرغم نگرانی  هند نســبت به فروش جنگنده »اف-16« به پاکستان، 
آمریکا آماده ارسال این جت ها به اسالم آباد است.   به گزارش گروه بین الملل 
خبرگزاری فارس، علیرغم نگرانی های هند نسبت به فروش جنگنده های 
»اف-16« به پاکستان، ایاالت متحده آماده فروش این جت ها به اسالم آباد 
است. روزنامه »تایمز ایندیا« نوشت که سنای آمریکا در 30 روز اخیر هیچ 
مخالفتی به فروش جنگنده های »اف-16« به پاکستان نکرده است. در مدت 
30 روز مقــرر، هیچ یک از 100 قانونگذار آمریکا نســبت به این فروش 
اعتراضی نداشتند و اینک ایاالت متحده آماده فروش اف-16 به پاکستان 
در قالب یک بسته 450 میلیون دالری است. بر اساس این گزارش، وزارت 
امور خارجه آمریکا حدود یک ماه و نیم قبل به کنگره در مورد تصمیم دولت 
بایدن برای فروش تسلیحات جنگی به پاکستان تحت برنامه فروش نظامی 
خارجی اطالع داد. ماه گذشته، دولت آمریکا تصمیم دولت ترامپ مبنی بر 
تعلیق کمک های نظامی به اسالم آباد به دلیل ایجاد پناهگاه های امن برای 
طالبان در افغانستان را لغو و برنامه پشتیبانی از ناوگان جنگنده های اف-16 
به پاکستان را تایید کرد.هند، همسایه و رقیب پاکستان به شدت مخالف این 
اقدام واشــنگتن است. »اس. جایشانکار« وزیر خارجه هند ماه گذشته در 
سفری به ایاالت متحده سئواالتی را در مورد تصویب این بسته 450 میلیون 
دالری مطرح کرد. دولت بایدن اســتدالل کرده که برنامه فروش اف-16 به 
پاکستان بخش مهمی از روابط گسترده تر با پاکستان است.»راجنات سینگ« 
وزیر دفاع هند نیز نگرانی های خود را در مورد تصمیم واشــنگتن در ارائه 
اف-16 به  پاکستان به وزیر دفاع ایاالت متحده گفته است .ایاالت متحده 
اعالم کرده که ناوگان اف-16 به پاکستان اجازه می دهد تا از عملیات ضد 
تروریسم حمایت کند و ایاالت متحده از پاکستان انتظار دارد تا علیه همه 
گروه های تروریســتی اقدامات مستمر انجام دهد.همزمان با تقویت نیروی 
هوایی پاکستان، نیروی هوایی هند برای برتری بر رقیب خود  قصد خرید 
ده ها فروند جنگنده پیشرفته را دارد. نیروی هوایی هند در قالب یک طرح 
در حال برنامه ریزی برای خرید 114 جنگنده اســت که 96 فروند آن در 
هند ساخته می شود و 18 فروند دیگر از یک کشور خارجی وارد می شود. 
مقام های آگاه هند گفتند که اخیراً، نیروی هوایی هند جلساتی با فروشندگان 
خارجی برگزار کرد. انتظار می رود شــرکت های هواپیماســازی  از جمله 
»بوئینگ«، »الکهیدمارتین«، »ساب«،»میگ«،» ایرکوت« و »داسو« در این 

مناقصه دولت هند شرکت کنند.
انفجار انتحاری در سومالی ۱2 کشته و ۷ زخمی 

برجای گذاشت
  منابــع خبری گزارش دادند در پی وقــوع 2 انفجار انتحاری در مرکز 
ســومالی 12 نفر کشته و 7 نفر زخمی شدند. به گزارش ایرنا از خبرگزاری 
آناتولی ترکیه، یک مقام محلی در شهر »جللقسی« گفت که انفجار نخست 
در ورودی این شــهر به وسیله یک خودروی بمب گذاری شده که از سوی 
یک فرد انتحاری هدایت می شد، روی داد و بر اثر آن 11 نفر از جمله »آدم 
محمد عیسی« فرماندار شهر جللقسی کشته و پنج نفر نیز زخمی شدند. وی 
افزود: انفجار دوم بر روی پل شهر »بوالبورتی« روی داد که بر اثر آن یک 
نفر کشــته و 2 نفر نیز زخمی شدند و بخشــی از این پل نیز تخریب شد. 
دوشنبه نیز در پی انفجاری در موگادیشو پایتخت سومالی 6 نفر کشته و 5 نفر 
زخمی شده بودند. جمعه گذشته نیز بر اثر انفجار یک اتوبوس مسافربری در 
منطقه لفولی در حومه موگادیشو پنج غیرنظامی کشته و 10 نفر دیگر زخمی 
شدند. مقام های امنیتی، گروه تروریستی  الشباب را به دست داشتن در این 
حادثه متهم کرده بودند اما این گروه هیچ اظهار نظری نکرده بود. الشباب یک 
گروه مسلح تروریستی وابسته به شبکه القاعده است که بسیاری از عملیات  
تروریستی را که منجر به جان باختن صدها نفر در آفریقا شده، پایه ریزی کرده 
است. الشباب بارها به نظامیان دولتی و نیروهای صلح بان اتحادیه آفریقا در 
موگادیشو پایتخت سومالی یورش برده  و چند عملیات  خونبار را هم در سایر 
نقاط آفریقا اجرا کرده است. گروه الشباب قصد حمله به واحدهای اتیوپی در 
 »AMISOM« نیروهای مأموریت اتحادیه آفریقا در سومالی موسوم به
را داشته است و نیروهای هوایی اتیوپی علیه گروه الشباب در سومالی بارها 
دست به حمله زده اند. نیروهای اتحادیه آفریقا در سومالی تحت پشتیبانی 
سازمان ملل متحد است و نزدیک به 20 هزار سرباز که اتباع اوگاندا، اتیوپی، 

بوروندی و کنیا هستند در آن فعالیت می کنند.
انفجار مین در یمن قربانی گرفت

 منابع خبری گزارش دادند، در پی انفجار مین در استان الجوف یمن یک 
غیرنظامی کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. در پی انفجار مین برجای 
مانده از تجاوز ائتالف سعودی در شهرستان »خب الشعف« واقع در استان 
الجوف یک غیرنظامی کشــته و یک تن دیگر زخمی شده است. پیش تر 
»علی صفره« رئیس مرکز اجرایی مین روبی یمن گفته بود که از ماه مارس 
تاکنون 255 نفر از جمله 84 کودک بر اثر انفجار مین و بمب های خوشه ای 
عمل نکرده در یمن کشته شــدند. رئیس مرکز اجرایی مین روبی یمن با 
اشاره به اینکه بمب های خوشه ای پرتاب شده توسط هواپیماهای متجاوز 
در اماکن غیرنظامی پراکنده است، گفت: این مساله تعداد قربانیان را افزایش 
داده و ما ســازمان ملل را مسئول تداوم تلفات ناشی از مین ها و بمب های 
خوشــه ای برجای مانده از تجاوز به یمن می دانیم. پیش تر یک مقام یمنی 
گفته بود: مشکل اصلی، بمب های خوشه ای عمل نکرده هستند و سازمان 
ملل متحد نیز مواد و ابزار الزم برای پاکسازی این بمب ها را در اختیار ما 
نمی گذارد و ائتالف سعودی نیز اجازه ورود این مواد را نمی دهد. عربستان 
سعودی از ششم فروردین سال 94 در قالب ائتالفی از چند کشور عربی و با 
کمک و چراغ سبز آمریکا، حمالت گسترده ای را علیه یمن فقیرترین کشور 
عربی آغاز کرد تا به بهانه بازگرداندن »عبدربه منصور هادی« رئیس جمهور 
مســتعفی و فراری این کشــور به قدرت، به اهداف و زیادی خواهی های 
سیاسی خود جامه عمل بپوشاند. براثر این تجاوز تاکنون هزاران یمنی کشته 
شــدند. نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد از جمله بهداشت جهانی و 
یونیسف بارها هشدار داده اند که بر اثر ادامه حمالت متجاوزان به یمن، مردم 
این کشور با قحطی و بروز یک فاجعه انسانی که در قرن گذشته بی سابقه 

است، روبه رو هستند.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مصرف کارکنان گمرک قشم .رأس ساعت 
17 روز دوشنبه مورخ 1401/09/02 در محل دفتر شرکت تعاونی کارکنان گمرک قشم به آدرس: اسکله بهمن 

اداره کل گمرک قشم طبقه دوم تشکیل میگردد. 
لذا از کلیه اعضاء دعوت میشود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور 

حضور به هم رسانید و یا وکیل / نماینده خود را کتباً معرفی نمایید. 
* ضمناً به اطالع می رســاند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، تعداد آراء وکالتی 
 هر عضو حداکثر 3رأی و هر شــخص غیر عضوتنها یک رأی خواهد بود. و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی،

 می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 1401/08/30 در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از 
احراز هویت و تایید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.

* دستور جلسه :
-گزارش هیئت مدیره و بازرس بازرسان

- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره 
- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرس/ بازرسان .

- طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1400
 - تعیین بودجه پیشنهادی سالجاری.

* داوطلبان تصدی سمتهای هیئت مدیره و بازرسی به موجب ماده )8( دستور العمل نحوه نظارت بر انتخابات 
تعاونیهاموظفند حداکثر ظرف پنج روز از انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند.

  هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان گمرک قشم

آزادی داماد با بخشش پدر و مادر

کلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای افقد سند رسمی   آگهی موضوع ماده 3اقنون وماده 13 آنیی انهم اقنون تعیین ت
برابر آراء هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی رودان تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان 
وامالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایندو گواهی 
تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت محل تحویل دهد در هر حال صدورسند مالکیت جدید مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد شد.
1- غالم قادری دهبارز فرزند عباس به شماره ملی 4699054609صادره ازرودان در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 186/33مترمربع 
ملکی متصالحین رودان قســمتی از پالک 1202فرعی از 7 -اصلی واقع در دهبــارز  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد. که پالک 

1202فرعی از 7-اصلی به نام هیبت اهلل راستگو معرفی گردیده است 
2- رضا یگانه فرزند ابراهیم به شماره ملی 3420375654صادره ازمیناب در ششدانگ یک قطعه باغ    به مساحت 16793/22مترمربع 

ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک باقیمانده 7 -اصلی واقع در خور بنان دهبارز   رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد.
3-اصغر قاســمی فرزند محمد به شماره ملی 4699133045صادره ازرودان در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 213/58مترمربع 
ملکی متصالحین رودان  قسمتی از پالک 233فرعی از  8 -اصلی واقع در سنگ رستم  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد. که پالک 

233فرعی از 8-اصلی بنام محمد نجفی پور ودهیار نجفی  معرفی گردیده است 
4-محمدرضا رحیمی فرزند عباس به شــماره ملی 4690050678صادره ازرودان در ششــدانگ یک باب ســاختمان  به مســاحت 
130/42مترمربع ملکی متصالحین رودان قســمتی از پالک 394فرعی از  8 -اصلی واقع در میدان جمهوری   رودان هرمزگان حقوق 

ارتفاقی ندارد. که پالک 394فرعی از 8-اصلی  بنام غالم قاسمی  معرفی گردیده است .
5- محسن رعنائی زاده فرزند موسی به شماره ملی 4690084203صادره ازرودان در ششدانگ یک قطعه باغ  به مساحت 2023/14مترمربع 
ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک 1293فرعی از  8 -اصلی واقع در رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد که پالک 1293فرعی از 

8-اصلی  بنام صفر علی ساالری  معرفی گردیده است
6- موسی نظر نژاد فرزندعبداله به شماره ملی 4699586406صادره ازرودان  در ششدانگ یک قطعه باغ  به مساحت 27879/80مترمربع 

ملکی متصالحین رودان قسمتي از پالک 1336فرعي از 8-اصلی  واقع  در  بندزرک  رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد 
7-خانم مرضیه صابری فرزند ابراهیم به شماره ملی 1829016660صادره ازخرمشهر نسبت به پنج سهم مشاع از هشت سهم مشاع از 
ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 77219/58مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک 1283فرعی از 8-اصلی واقع در محله 

بند مالء رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد  که پالک 1283فرعی از 8-اصلی  بنام محمد امیری وشرکاء  معرفی گردیده است
8-محمدرضا صابری فرزند ابراهیم به شــماره ملی 1829035754صادره ازخرمشهر نسبت به دوسهم مشاع از هشت سهم مشاع از 
ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 77219/58مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک 1283فرعی از 8-اصلی واقع در محله 

بند مالء رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد که پالک 1283فرعی از 8-اصلی  بنام محمد امیری وشرکاء  معرفی گردیده است
9-خانم زهرا صابری  فرزند ابراهیم  به شماره ملی 1829072218صادره ازخرمشهر نسبت به یک  سهم مشاع از هشت سهم مشاع 
از ششــدانگ یک قطعه باغ به مساحت 77219/58مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک 1283فرعی از 8-اصلی واقع در 
محله بند مالء رودان هرمزگان  حقوق ارتفاقی ندارد  که پالک 1283فرعی از 8-اصلی  بنام محمد امیری وشرکاء  معرفی گردیده است
10 –محمد امین فتاح   فرزند  علی  به شــماره ملی 4690243921 صادره از  رودان  در ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 
402/72مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از باقیمانده 14-اصلی واقع در روستای سرجوئیه   رودان هرمزگان  حقوق ارتفاقی ندارد. 
11-محمد متین   فرزند  عباس  به شــماره ملی 4699854230 صادره از  رودان  در ششــدانگ یک قطعه باغ مزروعی  به مساحت 
35934/44مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از باقیمانده 18-اصلی واقع در رودخانه بر   رودان هرمزگان  حقوق ارتفاقی ندارد. 

33/م /الف
تاریخ انتشار نوبت اول:    1401/07/30   

تاریخ انتشارنوبت دوم:   1401/08/16                                    
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اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

تاریخ انتشار آگهی: 1401/07/30شرکت تعاونی مصرف کارکنان گمرک قشم
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 84-983ل15 بنام علی حیدری نخل ابراهیمی فرزند احمد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی



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

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

شنبه 30 مهر 1401

25 ربیع االول  1444

 سال  بیست و یکم شماره 4007

شهرستان

رییس جمعیت هالل احمر قشم خبر داد 
افزایش همکاری هالل احمر قشم با بنیاد شهید 

 گروه شهرستان //  رییس جمعیت هالل احمر قشم از افزایش دامنه 
همکاری های مشترک این جمعیت با بنیاد شهید نگین خلیج فارس در 
زمینه ارائه خدمات آموزشی، پرداخت هزینه های درمانی و حمایت از 
گروه های هدف در این شهرســتان مرزی خبر داد. احمدنور سرودی  
اظهار داشــت: این موارد در جلسه ای که به منظور گسترش تعامل و 
ارتباط موثر میان جمعیت هالل احمر قشم با بنیاد شهید این شهرستان 
مرزی به منظور خدمت رســانی هرچه بهتر به ایثارگران، جانبازان، 
خانواده معزز شــهدا و اجرای برنامه ها و طرح های مشترک برگزار 
شد، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. وی هدف نهایی برگزاری این 
جلسه را که با حضور نرگس بحرینی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
شهرستان قشم برگزار شد، توسعه ظرفیت همکاری های مشترک این 
جمعیت و بنیاد شهید نگین خلیج فارس در راستای خدمات رسانی به 
نیازمندان و آســیب دیدگان حوادث و سوانح، فراهم آوری بسترهای 
الزم برای تعامل 2 نهاد در زمینه های افزایش توان علمی، فرهنگی، 
اجرایی و خدمت رســانی به جامعه هدف و بهره گیری از توان هر دو 
ســازمان در اجرای برنامه های بشردوستانه و امدادی در زمان وقوع 
حوادث احتمالی و مناسبت های مختلف عنوان کرد. رییس جمعیت 
هالل احمر قشم اضافه کرد: در این جلسه پذیرش جانبازان نیازمند به 
خدمات ارتز، پروتز و فیزیوتراپی طبق تعرفه جمعیت هالل احمر، ارائه 
آموزش های همگانی و عمومی برای پیشــگیری و مقابله با حوادث 
و ســوانح و ارائه آموزش های امداد و کمــک های اولیه به اعضای 
خانواده ها و تشکل های شاهد و ایثارگر از جمله جانبازان، فرزندان 
شهدا، همسران، آزادگان و فرزندان نیز آنان برنامه ریزی و در دستور 
کار قرار گرفت.سرودی توضیح داد: شناسایی خانواده های نیازمند و 
تهیه و تامین بسته های غذایی برای آنان، جذب و سازماندهی اعضا 
واجد شرایط بنیاد شهید قشــم در رده سنی زیر 29 سال در سازمان 
جوانان و باالی 29 سال به عنوان عضو داوطلب جمعیت هالل احمر 
پس از طی مراحل و ضوابط، تبادل اطالعات بین طرفین در خصوص 
همکاری در حوادث و سوانح، عضویت داوطلبان واجد شرایط و ارائه 
کارت شناســایی به آنها پس از آموزش و سازماندهی از دیگر موارد 
بحث و گفت و گو در این جلسه بود.به گزارش ایرنا ،شهرستان قشم 
با 150 هزار نفر جمعیت 22 شــهید تقدیم انقالب کرده است.  جزیره 
قشم با وسعت یک هزار و 500 کیلومتر مربع از تنگه هرمز به موازات 
ساحل جنوبی ایران به طول 135 کیلومتر و عرض میانگین 11 کیلومتر 
از توابع هرمزگان است و 300 کیلومتر خط ساحلی دارد.شهرستان قشم 
شامل جزیره های قشم، هنگام و الرک با حدود 150 هزار نفر جمعیت 
از تنگه هرمز به موازات ساحل استان هرمزگان به طول 150 و عرض 
میانگین 11 کیلومتر در میان آب های خلیج فارس گسترده شده است.

خبری

سعیده دبیری نژاد-گروه شهرستان // رئیس کل 
دادگســتری هرمزگان ضمن بازدید از دو واحد 
بزرگ تولیدی شهر بستک در جریان مهم ترین 
چالش ها و مشکالت این واحد های تولیدی قرار 

گرفت.
 به گزارش خبرنگار دریا ؛ در راستای شعار سال و 
سیاست های کلی دستگاه قضایی مبنی بر حمایت از 
چرخه تولید، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری 
اســتان هرمزگان با حضور در شرکت تعاونی دیبا 

گستر و کشــتارگاه صنعتی مرغ هرنگ شهرستان 
بستک از فعالیت های این واحدهای تولیدی بازدید 
کرد. مجتبی قهرمانی همچنین در جریان بازدید از 
بخش های مختلف ایــن دو واحد تولیدی، ضمن 
دیدار و گفتگو با مســئوالن و کارگران، مطالبات 
و مشــکالت آن ها را بررســی نمود. وی پس از 
استماع گزارش مدیر شرکت تعاونی دیباگستر که 
تولیدکننده محصوالت نایلون و نایلکس می باشد، 
ضمن بررسی مشکالت مطرح شده، دستورات الزم 

را جهت رفع موانع و مشکالت موجود صادر کرد.
این مقام قضایی در بازدید از کشــتارگاه صنعتی 
مرغ هرنگ شهرســتان بستک نیز پس از بررسی 
مشــکالت موجود و گفتگو با مسئوالن، کارکنان 
و سرمایه گذاران این واحد تولیدی به منظور رفع 
کاســتی ها و موانع موجود خطاب به مســئوالن 
قضایی و دستگاه های اجرایی دستورات و توصیه 

هایی را ارائه نمود. 
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جریان 

این بازدید اظهار داشت: یکی از سیاست های بسیار 
مهم دســتگاه قضایی، مانع زدایی  از روند تولید و 
صنعت می باشد که خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده 
و حمایت های حقوقی و قضایی دادگستری استان 
هرمزگان در یکســال اخیر، 70 کارخانه و واحد  
تولیدی بزرگ و کوچک و شرکت های صنعتی که 
دچار مشــکالتی بودند احیا شدند و از تعطیلی و 
بیکاری افرادی که در این کارخانه ها و واحدهای 

تولیدی مشغول بکار بودند جلوگیری بعمل آمد.

وی در ادامه افزود: بــا توجه به اهمیت موضوع 
تولید و اشتغال، ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری 
استان هرمزگان به صورت مستمر جلسات متعددی 
با صنعتگــران، کارآفرینان، تجار و بازرگانانی که 
مسائل و مشکالتی دارند برگزار کرد و تصمیمات 

خوبی برای حل این موانع اتخاذ نمود. 
قهرمانی تصریح کرد: دادگستری استان هرمزگان 
با توجه به منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات 
رئیس قوه قضاییه در خصوص لزوم توجه به رونق 
و جهش تولید و رفع موانع اشتغال، اجازه نخواهد 
داد هیچ کارخانه  و واحد تولیدی و صنعتی تعطیل 
شود و با جدیت پیگیر حل مشکالت و رفع موانع 

آن ها با همکاری همه دستگاه ها خواهد بود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در بازدید از 2 واحد تولیدی در بستک: 

مانع زدایی از روند تولید و صنعت یکی از سیاستهای دستگاه قضایی است

گروه شهرســتان // طرح مهر همدلی  
با حضــور مدیرعامل ســازمان منطقه 
آزاد قشــم، امام جمعه، فرمانده ناحیه 
مقاومت بسیج و جمعی از مسووالن این 
شهرستان مرزی برای تخصیص یکهزار و 
۵۰۰ بسته اقالم کمک تحصیلی به ارزش 
۱۰ میلیارد ریال به دانــش آموزان کم 

برخوردار این جزیره برگزار شد. 
افشــار فتح الهی در این مراســم که در 
شــهر بندری درگهان جزیره قشم برگزار 
شــد، گفت: با هماهنگی میان بخش های 
مختلف سازمان منطقه آزاد قشم و دستگاه 
های فرهنگی و خدماتی شهرســتان قشم 
این اقــالم کمک تحصیلی تهیــه و میان 
دانش آموزان کم برخوردار جزیره توزیع 
خواهد شد.وی ادامه داد: همه دستگاه ها 
و بخش های مختلف برای رفع محرومیت 
و فقر در جزیره قشــم مسوولیت دارند و 
باید برای رفع مشکالت این حوزه تالش 
کنند.به گفته مدیر عامل ســازمان منطقه 

آزاد قشم؛ با وجود تمام اقدامات صورت 
گرفته برای اجرای پروژه های زیرساختی 
و پروژه های کالن اقتصادی و گردشگری 
در ســطح جزیره، نباید از حــوزه های 
آموزش، پرورش و تربیت نســل ها غافل 
شد.فتح الهی با اشاره به حوادث و ناآرامی 
های هفته های اخیر در برخی نقاط کشور، 
افزود: برنامه ریزی دشــمنان برای ایجاد 
فاصله میان نظام جمهوری اسالمی و نسل 
جوان و نوجوان اســت و برای این منظور 
دست به فتنه سازی زدند. وی تاکید کرد: 
عالوه بر مسووالن آموزش و پرورش در 
مدارس، دانشگاه ها و مساجد باید اقدامات 
فرهنگی، آموزشی و پرورشی در حوزه ها 
و بخــش های مختلــف اجتماعی نیز در 
دستور کار باشد. مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم با بیان اینکه استفاده از ظرفیت 
رسانه ها، موجب افزایش توانمندی و آگاهی 
دانش آموزان می شــود؛ خاطرنشان کرد: 
تشکیل و فعالیت قرارگاه رفع آسیب های 
اجتماعی در کنار فعالیت های فرهنگی می 
تواند به رفع محرومیت در ســطح جزیره 
قشــم کمک کند.حجت االسالم غالمرضا 
حاجبی امام جمعه شهرستان قشم نیز در 
این مراسم گفت: برگزاری برخی اقدامات 
همدالنه با همراهی دستگاه های مختلف 
و مردم موجب امیــدواری به تاثیرگذاری 
فعالیت هــای فرهنگی در حوزه آموزش، 
پرورش و رفع مشکالت دانش آموزان می 

شود.وی توضیح داد: با وجود حمایت ها و 
فعالیت های صورت گرفته در حوزه های 
مختلف، همچنــان برخی کمبودها از میان 
نرفته است که با برنامه ریزی های مختلف 
می توان برای رفع آنها اقدام کرد.امام جمعه 
شهرســتان قشم در ادامه اجرای طرح مهر 
همدلی و اختصاص این بسته اقالم کمک 
تحصیلی را در راســتای عمــل به طرح 
مواسات ابالغ شــده از سوی رهبر معظم 
انقالب و عملکرد قرارگاه تحول اجتماعی 

سازمان منطقه آزاد قشم دانست.
حجت االســالم حاجبی خاطرنشان کرد: 
متاســفانه امروز در برخــی خانواده ها و 
بخش های جزیره قشم شاهد فقر فرهنگی 
هستیم که باید با هماهنگی تمامی دستگاه ها 

و بخش ها، برای رفع آن تالش کنیم.
در ادامه این مراســم شــیخ محمدصالح 
امینی، امام جمعه اهل سنت شهر طبل نیز 
گفت: پیشرفت های امروز نظام جمهوری 
اســالمی حاصل جان فشــانی و از خود 
گذشتگی شهداست.به گزارش ایرنا ؛ وی 
افزود: خوشبختانه در دوره جدید مدیریت 
ســازمان منطقه آزاد قشم همسو با انجام 
پروژه های زیرساختی کالن در حوزه های 
مختلف عمرانی و اقتصادی، شاهد توجه به 
حوزه های اجتماعی و فرهنگی و آموزشی 
نیز هســتیم و فعالیت های خوبی نیز در 
حوزه رفع محرومیت جزیره انجام شــده 

است.

  گروه شهرســتان // مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش با اشاره به نشست های 
متعدد با اصناف و بررسی مشکالت برای 
ارائه راه کارهــای کاربردی گفت: تالش 
کردیم در این حوزه رفتارهای نمایشی و 

احساسی نداشته باشیم.
مهدی کشــاورز  در نشست هم اندیشی با 
فعاالن اقتصادی و نمایندگان اصناف کیش 
کــه با حضور نصراهلل ابراهیمی سرپرســت 
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-

صنعتــی و ویژه اقتصادی در ســالن رازی 
مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار 
شد، گفت: ضمن ایجاد تعامل سازنده میان 
سازمان منطقه آزاد کیش و بخش خصوصی 
تالش بر این بــود در دوران مدیریت هفت 

ماهه خود مشــکالت را به صورت اساسی 
پیگیری کنیم و رفتار نمایشــی و احساسی 
نداشــته باشیم.کشــاورز گفت: با برگزاری 
نشست های متعدد با اصناف، حل مشکالت 
و دغدغه  های اصلی فعــاالن اقتصادی در 
راســتای رونق این جزیره در دســتور کار 
قرار گرفته و به طــور حتم با جدیت تمام 
این مهم پیگیری می شود.مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش با تاکید بر این که حال این 
روزهای کیش خوب نیست، گفت: در چار 
چوب قانون و در حیطه اختیارات خود تمام 
تالش خود را برای پیشرفت و اعتالی جزیره 
کیــش به کار گرفته ایم.کشــاورز در پایان 
ضمن اشاره به شــایعات مربوط به استعفاء 
خود تصریح کرد: تــا زمانی که  ماموریت 

من در جزیره کیش تمام نشده حضور دارم و 
استعفا نمی دهم.به گزارش مهر ؛ مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش در بخش دیگری 
از ســخنان خود، گفت: پرونده هایی تعیین 
تکلیف شــده اند که برخی از آن ها تا چند 
سال راکد بوده و رسیدگی نشده بودند.پیش 
از صبحت های مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش فعاالن اقتصادی و نمایندگان اصناف 
به بیان مشکالت در جزیره کیش پرداختند 
که گزیده سخنان بیان شــده در خصوص 
مشــکالت می توان به عدم ثبات مدیریتی، 
مشکالت پروازها، بازگشت مدیریت شرکت 
هواپیمایی کیش به سازمان منطقه آزاد کیش، 
واردات خودرو، افزایش اجاره بهای مسکن 

و اجرا نشدن قانون مناطق آزاد بود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش مطرح کرد 
حل مشکالت کیش به دور از رفتارهای نمایشی و احساسی اختصاص یکهزار و ۵۰۰ بسته اقالم کمک تحصیلی

 به دانش آموزان کم برخوردار قشم

  

  

  

  

دادانهم
پرونده کالسه  140140920000839562 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390001769027.  

شاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولي - کوچه - 17 ستاد - اجرایي - فرمان 
امام )ره( با نمایندگي آقاي  احسان کشاورز فرزند احمد .

 اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 
گردشــکار: بتاریخ بیست ویکم مهرماه یکهزارو چهارصدویک پرونده کالســه 140140920000839562 تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده 
ذیل تشــکیل است مالحظه مي گردد از نمایندگي محترم ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه اي به شماره 181/228667/ن - مورخه 

1401/07/17 گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانوني ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستي گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق 
و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتي مبادرت به صدور تصمیم راي مینماید .

» قرار سرپرستي « : 
در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرستان بندرعباس ، محله سه راه دلگشا، جنب آبمیوه فروشی پانهو به مساحت 106/51 متر مربع که حسب پاسخ شماره 211/ک/187 مورخ 
1401/05/22 کارشناس رسمي در امور ثبتي ملک مذکور غیر محصور وفاقد سابقه ثبتي معرفي و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوي اشخاص زمین خوار و سودجو مي باشد با 
عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتي مي باشد ، لذا به منظور جلوگیري از سوء استفاده و تصرف در ملک ،  الزم است 
یک مرجع قانوني با تصدي موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقي و یا حقوقي محافظت نموده و 
مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره هاي مواد 10 و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي قرار سرپرستي نمایندگي ستاد اجرائي 
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 راي دادگاه صالح در ماهیت 
موضوع و تعیین تکلیف قطعي مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانوني خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمراً به این دادگاه ارائه نماید . مقرر است دفتر مراتب به ستاد 

اجرایي فرمان حضرت امام )ره( نمایندگي هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانوني و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون صدرالبیان تصمیم بعدي را اتخاذ نماید . 
مختار صادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

دادانهم
پرونده کالسه  140140920000839584 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 14014039000176905.  

شاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولي - کوچه - 17 ستاد - اجرایي - 
فرمان امام )ره( با نمایندگي آقاي  احسان کشاورز فرزند احمد .

 اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 
گردشکار: بتاریخ بیست ویکم مهرماه یکهزارو چهارصدویک پرونده کالسه 140140920000839584 تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده 
ذیل تشکیل است مالحظه مي گردد از نمایندگي محترم ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه اي به شماره 181/228660/ن - مورخه 

1401/07/17 گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانوني ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستي گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق 
و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتي مبادرت به صدور تصمیم راي مینماید .

» قرار سرپرستي « : 
در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرستان بندرعباس ، محله سه راه دلگشا، جنب آبمیوه فروشی پانهو به مساحت 99/34 متر مربع که حسب پاسخ شماره 211/ک/187 مورخ 
1401/05/22 کارشناس رسمي در امور ثبتي ملک مذکور غیر محصور وفاقد سابقه ثبتي معرفي و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوي اشخاص زمین خوار و سودجو مي باشد با 
عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتي مي باشد ، لذا به منظور جلوگیري از سوء استفاده و تصرف در ملک ،  الزم است 
یک مرجع قانوني با تصدي موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقي و یا حقوقي محافظت نموده و 
مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره هاي مواد 10 و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي قرار سرپرستي نمایندگي ستاد اجرائي 
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 راي دادگاه صالح در 
ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعي مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانوني خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمراً به این دادگاه ارائه نماید . مقرر است دفتر مراتب 

به ستاد اجرایي فرمان حضرت امام )ره( نمایندگي هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانوني و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون صدرالبیان تصمیم بعدي را اتخاذ نماید . 
مختار صادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

دادانهم
پرونده کالسه  140140920000839629 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390001769117.  

شاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولي - کوچه - 17 ستاد - اجرایي - 
فرمان امام )ره( با نمایندگي آقاي  احسان کشاورز فرزند احمد .

 اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 
گردشکار: بتاریخ بیست ویکم مهرماه یکهزارو چهارصدویک پرونده کالسه 140140920000839629 تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده 
ذیل تشکیل است مالحظه مي گردد از نمایندگي محترم ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه اي به شماره 181/228659/ن - مورخه 

1401/07/17 گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانوني ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستي گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق 
و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتي مبادرت به صدور تصمیم راي مینماید .

» قرار سرپرستي « : 
در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرســتان بندرعباس ، محله اوزي ها ، جنب انبار به مســاحت 183/85 متر مربع که حسب پاسخ شماره 211/ک/187 مورخ 1401/05/22 
کارشناس رسمي در امور ثبتي ملک مذکور غیر محصور وفاقد سابقه ثبتي معرفي و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوي اشخاص زمین خوار و سودجو مي باشد با عنایت به جمیع 
اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتي مي باشد ، لذا به منظور جلوگیري از سوء استفاده و تصرف در ملک ،  الزم است یک مرجع قانوني 
با تصدي موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقي و یا حقوقي محافظت نموده و مانع تضییع آن شود 
دادگاه با استناد به تبصره هاي مواد 10 و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي قرار سرپرستي نمایندگي ستاد اجرائي 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 راي دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین 
تکلیف قطعي مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانوني خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمراً به این دادگاه ارائه نماید . مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرایي فرمان 

حضرت امام )ره( نمایندگي هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانوني و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون صدرالبیان تصمیم بعدي را اتخاذ نماید . 
مختار صادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

دادانهم
پرونده کالسه  140140920000839595 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390001769083.  

شاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولي - کوچه - 17 ستاد - اجرایي - 
فرمان امام )ره( با نمایندگي آقاي  احسان کشاورز فرزند احمد .

 اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 
گردشکار: بتاریخ بیست ویکم مهرماه یکهزارو چهارصدویک پرونده کالسه 140140920000839595 تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده 
ذیل تشکیل است مالحظه مي گردد از نمایندگي محترم ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه اي به شماره 181/228656/ن - مورخه 

1401/07/17 گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانوني ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستي گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق 
و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتي مبادرت به صدور تصمیم راي مینماید .

» قرار سرپرستي « : 
در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرستان بندرعباس ، محله اوزي ها ، پشت سازمان امور مالیاتي استان  به مساحت 1049/60 متر مربع که حسب پاسخ شماره 211/ک/187 
مورخ 1401/05/22 کارشناس رسمي در امور ثبتي ملک مذکور غیر محصور وفاقد سابقه ثبتي معرفي و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوي اشخاص زمین خوار و سودجو مي باشد 
با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتي مي باشد ، لذا به منظور جلوگیري از سوء استفاده و تصرف در ملک ،  الزم است 
یک مرجع قانوني با تصدي موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقي و یا حقوقي محافظت نموده و 
مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره هاي مواد 10 و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي قرار سرپرستي نمایندگي ستاد اجرائي 
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 راي دادگاه صالح در 
ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعي مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانوني خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمراً به این دادگاه ارائه نماید . مقرر است دفتر مراتب 

به ستاد اجرایي فرمان حضرت امام )ره( نمایندگي هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانوني و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون صدرالبیان تصمیم بعدي را اتخاذ نماید . 
مختار صادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

دبیرخانه  //  سرپرست  گروه شهرستان 
شورایعالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی 
گفت: طــرح جامع اجرایی عمده مناطق 
آزاد تجــاری جدید تهیــه و به مراجع 

ذیصالح برای تصویب ارسال شده است. 
نصراهلل ابراهیمی اظهار داشت: مجلس شورای 
اســالمی در بودجه سال 1401 برای مناطق 
آزاد جدید اعتباری بــه منظور تدوین طرح 
جامع مصوب کرده که با استفاده از آن عمده 
هفت منطقه آزاد جدید مصوب شــده، طرح 
جامع خود را تهیــه کرده اند.وی اضافه کرد: 
همچنین اساســنامه مناطق آزادی که طرح 
جامع آنها به اتمام رســیده برای تصویب به 

مراجع باال دســتی از جمله شورای نگهبان 
ارســال شــده و جانمایی آنها در اراضی از 
پیش تعیین شــده با انتصاب مدیران اجرایی 
جدید در حال پیگیری است.ابراهیمی گفت: 
به محض پیاده سازی طرح جامع؛ دبیرخانه 
بودجه الزم اجرای زیرســاخت ها آنها برای 
پیشنهاد در بودجه به دولت ارائه می شود تا 
در مجلس شورای اسالمی در قانون بودجه 
سال آینده تخصیص داده شــود.به گزارش 
ایرنا ؛ وی یادآور شد: اجرای زیرساخت ها، 
ســرمایه گذاری و فرآیندهــای اجرایی این 
مناطق بر اساس سیاســت های شورایعالی 
مناطق آزاد تجاری و صنعتی و وزارت امور 

اقتصاد و دارایی براســاس نسل نوین مناطق 
آزاد به ویــژه اقتصاد دانش بنیان، دیجیتال و 
هوشمند ســازی دنبال می شود.اردیبهشت 
سال گذشته با رای اعضای مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری 
ـ صنعتی شامل مهران در استان ایالم، سیستان 
در استان سیستان و بلوچستان، بانهـ  مریوان 
در استان کردستان، بوشهر در استان بوشهر، 
قصر شیرین در اســتان کرمانشاه، اردبیل در 
استان اردبیل و اینچه برون در استان گلستان 
به تصویب رسید.ایران اکنون دارای مناطق 
آزاد تجاری-صنعتی کیش، قشم، چابهار، 

ارس، انزلی، اروند و ماکو است .

طرح جامع عمده مناطق آزاد جدید تهیه شد



سرویس اقتصادی // حدود سه دهه از ورود سیمکارت 
به کشور می گذرد و طی این مدت بازار این کاال نوسانات 
زیادی را تجربه کرده است. سال ۷3 زمانی که سیمکارت 
وارد شده بود، شرکت مخابرات ایران از طریق ثبت نام 
و در برخی موارد قرعه کشــی این محصول را عرضه 
می کرد و تا زمانی که اپراتور اول عرضه سیمکارت در 
کشــور فعال بود، رقابتی برای افزایش خدمات وجود 
نداشــت اما با روی کار آمدن اپراتورهای بعدی، بازار 
رقابت داغ شد و شرکت ها هرسال طرح هایی را برای 

جذب مخاطب در برنامه داشتند. 
گزارشی که می خوانید، درباره وضعیت بازار سیمکارت 
است. بازاری که در سال های گذشته دستخوش تغییرات 
گسترده شده و قیمت آن نیز نوسان داشته است. گران ترین 
سیمکارت ها در بازار متعلق به اپراتور اول است که کد 
اول هر شماره بر قیمت آن تاثیر دارد. همچنین رند بودن 
شماره بخشی از قیمت سیمکارت را تشکیل می دهد و در 
نهایت صفر یا کارکرده بودن و در نهایت کد شهر موردنظر 
نیز قیمت نهایی را مشــخص خواهد کــرد. در این باره 
گزارشی تهیه کردیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

فناوری های جدید در دو دهه اخیر تأثیرات بسیاری بر 
زندگی داشته اند و تا حد زیادی سبک زندگی ما را تغییر 
داده اند. تلفن همراه از پدیده هایی است که زندگی جوامع 
بشری را چه از لحاظ اجتماعی و چه از لحاظ اقتصادی 
تحت الشــعاع خود قــرار داده تا جایی کــه امروزه از 
سیمکارت ها به عنوان وثیقه معتبر جهت دریافت وام های 
خرد استفاده می شــود. از بین سیمکارت های موجود 

در بازار پیش شــماره۰۹۱۲ گران ترین شماره را دارد. 
بررسی ها نشان می دهد پیش شماره های ۰۹۱۲۱۱۱ و 
۰۹۱۲۱۱۲ جزو اولین شــماره های واگذار شده توسط 
اپراتور همراه اول است و به همین علت قیمت باالیی نیز 
دارد. افرادی که دارای کسب و کار هستند، سعی می کنند 
از سیمکارت هایی اســتفاده کنند که شماره های شان به 
گونه ای باشد تا به راحتی در ذهن باقی بماند. این مورد 
هم باعث افزایش تقاضا در بازار سیمکارت می شود و بر 
قیمت آن تاثیر دارد. سیمکارت های۰۹۱۲ با کد۱ جزو 
گران ترین ســیمکارت ها و سیمکارت ها با کد۹ و کد۰ 

جزو ارزان ترین سیم کارت هاست.
 اقدام اپراتورها برای مدیریت بازار سیمکارت

همــراه اول در بعضی مواقع حراج خطوط رند را نیز در 
ســایت خود قرار می دهد. اپراتورهای ایرانسل و رایتل 
به منظور کاهش قیمت ســیمکارت طرح های ویژه ای 
عرضه می کنند یا شــماره های رند را در سایت خود به 
فروش می رســانند، اما وضعیت در بازار متفاوت است. 
سیمکارت هایی که چهار رقم آن پشت سر هم یکی باشند 
یا این که ســه رقم پشت سر هم به عنوان مثال ۲۸۵۲۸۵ 
تکرار شده باشد، بیش از ۱۰۰میلیون تومان قیمت دارند. 
قیمت این سیمکارت ها ارتباطی به اعتباری یا ثابت بودن 
آن ها نیز ندارد به این دلیل که با ۵۰هزار تومان متقاضیان 

می توانند آن را از اعتباری به ثابت تغییر وضعیت دهند.
  سیمکارت های میلیاردی

شاید خیلی عجیب به نظر برسد که یک سیمکارت قیمت 

میلیاردی داشته باشد. اگر یک سیمکارت دارای یک عدد 
باشد قیمت آن میلیاردی است. جالب اینجاست اگر هفت 
رقم آن »یک« باشد قیمت آن دست فروشنده است، اما 
هفت رقم دو در بازار ۹۰میلیارد تومان، هفت رقم ســه 
۸۰میلیــارد تومان، هفت رقم چهــار حدود ۵۰میلیارد 
تومان، هفت رقم پنج حــدود ۴۵میلیارد تومان، هفت 
رقم شش ۴۰ میلیارد تومان، هفت رقم هفت ۲۰میلیارد 
تومان و هفت رقم هشت حدود ۱۵میلیارد تومان است. 
شاید این پرسش به وجود بیاید که آیا این سیمکارت ها 
خریدار هم دارد یا خیر که بررســی خبرنگار ما نشان 
داد یک معاملــه چند میلیارد تومانی در یک روز انجام 
می شود. شاید به همین دلیل است که چندی پیش علی 
صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد سیمکارت 
نیز برای وام های خرد می تواند به عنوان وثیقه قرار بگیرد.

 دالیل افزایش قیمت
اکنون عرضه کنندگان ســیمکارت های با کد یک تا سه 
که گران ترین ها در این بخش هستند نیز بسیار محدودند 
که این موضوع یکی از دالیــل افزایش قیمت در بازار 
محسوب می شود. نکته قابل توجه دیگر این است که در 
زمان تغییرات تورمی، سرمایه گذاری در بازارهای مختلف 
افزایش می یابد و سرمایه به سمت بازارهایی می رود که 
نقدشــوندگی باالیی دارد. از زمانی که دولت اعالم کرده 
در بــازار ارز و بخش های دیگر نظارت می کند و قصد 
اخذ مالیات را دارد، سرمایه گذاران به سمتی رفته اند که 
عالوه بر کسب سود، شناسایی نشوند. بررسی خبرنگار ما 
نشان می دهد طی چند ماه گذشته سرمایه گذاری در بازار 
سیمکارت به منظور کسب ســود افزایش زیادی داشته 
که همین موضوع باعث افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی 
قیمت این کاال از ابتدای ســال گذشته شده است. برخی 
سرمایه گذاران با هر میزان نقدینگی، سعی می کنند وارد 
این بازار شوند و این موضوع افزایش تقاضا و قیمت را 
به دنبال داشته است. سیمکارت هایی که سال گذشته کمتر 
از ۲۰ میلیون قیمت داشتند به دلیل ورود سرمایه گذاران 
اکنــون به بیش از ۵۰ میلیون تومان رســیده اند. برخی 
فعاالن بازار در این باره به خبرنگار ما می گویند افراد با 
سرمایه های اندک وارد این بازار می شوند و نوسان قیمتی 
ناشــی از افزایش تقاضا در بازار است. به این دلیل که 
رصد مالی در این بازار بسیار اندک است و افراد از طریق 
سکه بهار آزادی و ارز، معامله خود را انجام می دهند که 
قابل رصد نیست. یکی از فعاالن بازار معتقد است افرادی 
که فرار مالیاتی دارند، همیشه به دنبال یافتن بازاری برای 
کسب سود بیشتر هســتند و اکنون در بازار سیمکارت 

نظارتی انجام نمی شود./قدس آنالین

  طالع بینی  

شنبه 30 مهر 1401

25 ربیع االول  1444

 سال  بیست و یکم شماره 4007

فروردین :  
امروز خبرهای خوب مالی دریافت خواهید 
کرد و به همین جهت درمنزل موجی از هیجان 
برپا می شود. یکی از اهدافی که در نظر دارید 
این اســت که بخشی از پول را برای بهبود موقعیت فعلی تان 
خرج کنید. شاید حتی تصمیم بگیرید که یک منزل نو بخرید. 
خالصه این که ایده های زیادی در رابطه با خرج کردن این 
پول در سرتان می گذرد. اما زیاده روی نکنید، بهتر است کمی 

هم به پس انداز کردن فکر کنید.
اردیبهشت :  

امروز ممکن اســت یک نفر که خیلی هم به او 
عالقه مند هستید بیاید و همسایه ی شما شود. 
این اتفاق هیجان انگیزی است. حتما از هم نشینی 
و صحبت کردن با او لذت خواهید برد. البته شاید هم این قدر 
به او نزدیک نشوید، اما حداقل اش این است که یک دوست 

جدید پیدا خواهید کرد.
خرداد : 

حس ششم تان امروز خیلی خوب کار می کند. 
ممکن است پیام های روانی مثبتی دریافت کنید 
که از اتفاقات آینده خبر می دهند که خیلی هم 
هیجان انگیز اســت. این پیام ها به شــما انگیزه می دهد تا 
ترغیب شوید که در بعضی از جنبه های زندگی تان تغییرات 
شــگفت انگیز ایجاد کنید. به شما توصیه می شود که از این 

موقعیت نهایت استفاده را ببرید.
      تیر :

امروز ممکن است دوست تان شما را به یک نفر 
معرفی کند که خیلی به نظر شــما جذاب می آید. 
این یک مالقات هیجان انگیز خواهد بود، اما سعی 
کنید آرامش خود را حفظ کنید. اگر بیش از حد اشتیاق نشان 
دهید، طرف مقابل تان ممکن است از همان اول کار کنار بکشد 
و دیگر نتوانید دوســتی خود را با او ادامه دهید. فقط خودتان 
باشید و از جمع دوستان تان لذت ببرید و خوش بگذرانید، این 

تمام چیزی است که در حال حاضر به آن نیاز دارید.
     مرداد :

چند پیشرفت کاری هیجان انگیز باعث شده که 
در آسمان ها سیر کنید. شاید به یکی از اهداف 
بلند مدت تان دســت پیدا کرده اید. شاید هم 
به این نتیجه رســیده اید که اهداف تــان کامال نزدیک و در 
دســترس اند. خالصه هر چه که هست، مثل این می ماند که 
باید تبریکات غیر منتظره ی دیگران را بپذیرید. یادتان باشد 

که شاید حتی درآمدتان زیاد شود.
     شهریور : 

امشب باید در یک فعالیت گروهی شرکت کنید. 
شــاید موضوع بحث در این جمع به فلسفه یا 
مســایل روحی مربوط باشد. همه ی کسانی که 
قرار است بیایند به شدت درگیر چنین موضوعاتی هستند، به 
خاطر همین بحث ها خیلی داغ و هیجان انگیز خواهد بود. 
وقتی از آن جا بیرون بیاید سرگیجه خواهید گرفت. بهتر است 
از آن جا تا خانه قدم بزنید تا ذهن تان آرام شود. بد نیست که 

افکارتان را بنویسید تا بعدا فراموش تان نشود.
     مهر : 

یک پیشرفت غیر منتظره برای تان اتفاق خواهد 
افتاد، شــاید حتی موقعیت مالی تان بهتر شود. 
شاید جایی سرمایه گذاری کرده بودید که حاال 
به طرز شــگفت انگیزی به بار نشســته است. این پیشرفت 
هر چه که باشــد بگذارید ادامه پیدا کند، چون ممکن است 
سرمایه گذاری های شما خیلی بیشتر از این سوددهی داشته 

باشد. فقط بنشینید و تماشا کنید.
      آبان : 

یک مشکل حقوقی که مدت ها درگیرتان کرده 
بود امروز به ســرانجام خواهد رســید. به نظر 
می رسد همه چیز به نفع تان تمام شود. اگر امروز 
قرار است چیزی مثل یک توافق نامه یا قرارداد را امضا کنید، 
یادتان باشد که اول آن را مطالعه کنید. احتماال در این معامله 

به حق تان خواهید رسید.
     آذر :  

امروز سرشار از انرژی جسمانی هستید. انگار 
دوســت ندارید در منزل بمانید. یادتان باشد که 
به جسم تان اهمیت دهید و ورزش کنید. شاید 
تصمیم بگیرید که یک سفر کوتاه به بیرون شهر داشته باشید و 
گردش کنید. همیشه تا این حد سرشار از انرژی نیستید، پس 

حاال که پیش آمده از آن نهایت استفاده را ببرید.
      دی : 

امروز ممکن است با یک نفر جدید آشنا شوید 
که خیلی هم برای تان جالب است. بهتر است این 
اشتیاق را در ظاهرتان نشان ندهید، چون معموال 
دوســت ندارید که احساسات درونی تان آشکار شود. سعی 
کنید تمرکزتان را از دست ندهید و واقع بین باشید. حتی به این 

فکر کنید که آیا این دوستی ارزش دنبال کردن را دارد یا نه.
  بهمن : 

اولویت امروزتــان به انجام کارهایی اختصاص 
دارد که در منزل باید انجام شان دهید. شاید یک 
نفر، مثال مادرتان، بیاید و به همه جای منزل یک 
شادابی و صفای دوباره ببخشد. یادتان باشد که بیش از حد 
برای خودتان کار نتراشید، چون نباید آن قدر خسته شوید که 

نتوانید از مهمان تان پذیرایی کنید.
اسفند : 

امروز بایــد چند تماس تلفنی مهــم بگیرید و 
می خواهید قبــل از هر چیزی اول به این تماس 
ها برسید. باید پیام تان را واضح و روشن منتقل 
کنید، البته  مهارت های ارتباطی شما باالست و از این بابت 
مشکلی ندارید. کلمات و احساســات در هم می آمیزند تا 
مقصود شما بیان شود، فرقی هم نمی کند پای تلفن باشید یا 

این که حرف های تان را در نامه بنویسید.

یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 
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7 اقتصادی

فرار مالیاتی با سیمکارت!

در  کار  وزارت   // اقتصــادی  گروه 
حالی به مــدت چهار ماه فعالیت ها 
و برنامه هــای خود را بــدون وزیر 
سیدصولت  نهایت  در  که  داد  ادامه 
تعاون  کار،  منتخب  وزیر  مرتضوی؛ 
از مجلس  توانست  اجتماعی  رفاه  و 

رأی اعتماد بگیرد. 
با توجه به دورقمی بودن نرخ بیکاری 
و وعده دولت مبنی بر رفع مشــکل 
اشــتغال با ایجاد سالیانه یک میلیون 
شــغل، رونق تولیــد و افزایش نرخ 
اشــتغال یکی از اولویت های وزارت 
کار در دوران کاری جدیــد خواهد 
بود. در همین راستا، وزیر کار با بیان 
اهداف کاری خود در این وزارتخانه 
گفــت: باید به گســترش و نوآوری 
شبکه های کســب و کار توجه کنیم، 
استفاده از سرمایه های خرد و هدایت 
و آموزش از جمله این موارد اســت. 
ارتقای دانش فنی مشاغل راهبردی در 
دستور کار خواهد بود که در این راستا 
باید ســازمان فنی و حرفه ای ارتقای 
کمی و کیفی پیدا کند و گســترش و 
پایداری خدمات رفاهی نیز از دیگر 

برنامه هاست.
 بــرای ایجاد شــغل بایــد تولید 

اشتغال آفرین طراحی شود
کارشناس  رمضانی،  طه  پیش  چندی 
حوزه اشــتغال در مصاحبه با قدس 
ضمــن تأکید بر پیگیری زیســت بوم 
اشتغال توســط وزارت کار، تصریح 
کرد: زیست بوم ملی اشتغال در واقع دو 
بُعد تولید و اشتغال را توأمان در نظر 
می گیرد و بدین ترتیب نمی توان بدون 
توجه به تولید به امر اشتغال پرداخت. 
ایــن دو بعد هر کــدام دارای ارتباط 
متقابلی بــا یکدیگرنــد، یعنی برای 
ایجاد شــغل باید تولید اشتغال آفرین 
طراحی شود و هر تولیدی را نمی توان 
یا  شــغل ها  دانست.  اشــتغال آفرین 
تولیداتــی را می توان نام برد که حجم 
زیادی ســرمایه می برند اما اشــتغال 
چندانــی ایجاد نمی کننــد. از طرفی 
اشــتغال هم بایــد از طریق آموزش، 
افزایش  و  شناسایی صحیح  مشاوره، 
بهره وری نیــروی کار به تولید کمک 
کند. بنابراین در طرح زیست بوم ملی 
اشــتغال، بحث بر این اســت که اگر 
بخواهیم تولید و اشــتغال را همزمان 
جلو ببریم هر کــدام از این ها دارای 

ابعاد و متعلقاتی هستند.
از ســوی دیگر، حمایت از مشاغل 
خانگی و کســب و کارهای اینترنتی 
و اســتفاده از دانش نوین یکی دیگر 
از اولویت هایی اســت که از ســوی 
صاحبنظران مطرح می شود و می تواند 
در افزایش نرخ اشــتغال و بهره مندی 
از تمامی ظرفیت های موجود کشــور 
کارساز باشــد. آزیتا همتیان، رئیس 
دبیرخانه مشاغل خانگی در این باره 
می گوید: مشــاغل خانگــی از بازار 
تولید و اشتغال کشور سهم ۳درصدی 
دارد که با تغییر رویکرد تک بعدی به 
مشــاغل خانگی می توان این سهم را 
افزایش داد. یکی از مشکالت حوزه 
تعدد  مشــاغل خانگی در گذشــته 
متولیان و فقدان یک شــبکه منسجم 
و نظام مند از همه دستگاه های متولی 
در این حوزه بوده اســت. حمایت از 

مشاغل خانگی نیازمند شبکه سازی و 
هم افزایی همه دستگاه هاست.

 وزیــر برنامه هــای اشــتغال را 
روزآمد کند

در همین زمینه حمید حاج اسماعیلی، 
کارشــناس حوزه کار در گفت وگو با 
قدس اظهار کــرد: وزارت کار جزو 
وزارتخانه های مهم کشــور اســت و 
که  بوده  وزارتخانه هایی  همواره جزو 
باالترین بودجه را داشــته و در عین 
حال مســئولیت های گســترده ای به 
لحاظ وظایف ذاتی دارد. همچنین این 
در  متعددی  مسئولیت های  وزارتخانه 
فراهم سازی  و  اشتغال  ایجاد  راستای 
بسترهای کسب و کار دارد و بایستی 
با نهادها و سازمان های مرتبط با این 
امر هماهنگی های الزم را داشته باشد. 
اعمال و اقدام های وزارت کار به نوعی 
نمای کاری دولت محسوب می شود و 
به مطالبات  بتواند  این وزارتخانه  اگر 
دربــاره اشــتغال جوانــان و رونق 
فعالیت های تولیدی پاسخ دهد، قطعًا 
شــرایط دولت برای اداره امور کشور 

مثبت خواهد بود.
حاج اســماعیلی گفت: این شرایط در 
حالی اســت که متأسفانه وزارت کار 
چندین ماه اســت بــدون وزیر اداره 
می شــود و یکی از انتقادها به دولت 
این اســت که نبایستی وزارتخانه مهم 
و حساســی ماننــد وزارت کار، این 
همه مدت بدون حضور وزیر می ماند. 
وقتی وضعیت اشتغال و کسب و کارها 
پررونق باشد و دسترسی به کار تسهیل 
شود، جوانان به عنوان سرمایه اصلی 
اقتصاد می توانند به فعالیت بپردازند و 
بخشی از مطالبه ها و انتقادها نسبت به 
مرتفع شود.  دولت  اقتصادی  عملکرد 
بنابراین ضــرورت دارد وزیر جدید 
بتواند برنامه ای برای اشــتغال جوانان 
داشته باشد و کسب و کارهای نوین و 
به روز را افزایش دهد. این کارشناس 
اقتصادی گفت: با وجود اینکه دولت 
یک  اول هدف گذاری  روزهــای  در 
میلیون و ۷۵۰ هزار شغل را تا پایان 
ســال انجام داد، اما عمــاًل برنامه ای 
برای تحقــق آن نداشــت و پس از 
مدتی هم شاهد کناره گیری وزیر قبلی 
موجب  مسائل  همین  بنابراین  بودیم. 
می شــود تا وزارتخانه از برنامه ها و 
چشم اندازهای ترســیم شده خود در 
حوزه اشتغال عقب بماند. وزیر جدید 
بایستی برنامه های اشتغال را روزآمد 
ساخته و در همین راستا، اولویت ها و 

چارچوب هایی در نظر بگیرد.
حاج اســماعیلی بیان کرد: از ســوی 
دیگر ضــرورت دارد ثبات شــرایط 
اقتصادی و سیاسی از سوی نهادهای 
متولی به خصوص وزارت کار پیگیری 
و فراهم شود تا بتوان به سمت کارهای 
فنی و تخصصــی پیش رفت. وزارت 
کار باید بتواند برنامه مشــخصی در 
راســتای رونق و ادامه فعالیت کسب 
و کارهای اینترنتی و مجازی داشــته 
باشــد و از فناوری و دانش روز بهره 
برنامه ریزی  است  نیاز  همچنین  ببرد. 
بلندمدت و کوتاه مدت داشــت تا هر 
هدفی را بسته به میزان هزینه و زمان 
مــورد نیاز پیش برد و به آن دســت 

یافت.

اولویت های وزارت کار در حوزه اشتغال 
در دوران سکان داری وزیر جدید 

چیست؟

مؤسسه عمران صنعت در نظر دارد عملیات خاکبرداری و خاکریزی کیلومتر 000+5 الی 000+10 در پروژه تعریض جاده 
ساحل جنوبی قشم را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نمایند .

- عملیات خاکبرداری به مقدار تقریبی 36.000 متر مکعب و عملیات خاکریزی به مقدار 53.000  مترمکعب .
- مدت اجرای کار 3 ماه می باشد. 

- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 2،000،000،000 ریال می باشد.
 لذا از کلیه پیمانکاران واجد شــرایط که تمایل به حضور در فراخوان را دارند دعوت می شود حداکثر 7 روز از تاریخ چاپ 
آگهی از ساعت 8 الی 15 با در دست داشتن معرفی نامه و رزومه مرتبط جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس های زیر 

مراجعه نمایند.
 الف( تهران - خیابان شــهید کالهدوز )دولت( - جنب بلوار کاوه - روبروی کارگزاری بورس - کوچه طالکوب - موسسه 

عمران صنعت. شماره تماس: 02122762009-02122780387 
ب( استان هرمزگان - قشم - بعد از رستوران نعیم - اسکله بهمن، شماره تماس : 09177427015 

هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه میباشد

مؤسسه عمران صنعت در نظر دارد تأمین مصالح سنگی زیر را از طریق برگزاری مناقصه در پروژه بزرگراه ساحل جنوبی 
قشم به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید: 

- خرید و حمل 2500 تن مصالح ماسه 6- 0. خرید و حمل 1500 تن مصالح شن 3/4 و خرید و حمل 1000 تن مصالح شن 3/8.
- مدت اجرای کار 2 ماه می باشد.

- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1.000.000.000 ریال می باشد.
لذا از کلیه پیمانکاران واجد شــرایط که تمایل به حضور در فراخوان را دارند دعوت می شود حداکثر 7 روز از تاریخ چاپ 
آگهی از ساعت 8 الی 15 با در دست داشتن معرفی نامه و رزومه مرتبط جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس های زیر 

مراجعه نمایند.
 الف( تهران - خیابان شــهید کالهدوز )دولت( - جنب بلوار کاوه - روبروی کارگزاری بورس - کوچه طالکوب - موسسه 

عمران صنعت. شماره تماس:02122762009-02122780387 
ب( استان هرمزگان - قشم -بعد از رستوران نعیم - اسکله بهمن. شماره تماس :09177427015

 هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی فراخوان عمومی نوبت اول 

آگهی فراخوان عمومی نوبت اول

علی عسکر عطایی رئیس کارگاه پروژه طرح توسعه اسکله بهمن

علی عسکر عطایی رئیس کارگاه پروژه طرح توسعه اسکله بهمن

وزیر نیرو: 
مشترکانی که در مصرف آب صرفه جویی 

کنند 5 برابر  پاداش می گیرند 

***

گروه اقتصادی // وزیــر نیرو گفت: 
هر مشــترک خانگی کــه در مصرف 
آب صرفــه جویی کند و مصرف خود 
را به زیر الگوی تعیین شــده برساند 
به ازای هر متــر مکعب صرفه جویی، 
۵ برابر هزینه فــروش آب را پاداش 

صرفه جویی می گیرد. 
 علی اکبر محرابیان در تشــریح پاداش 
مصرف آب اظهار داشت: هر مشترک 
خانگی که در مصرف آب صرفه جویی 
کند و مصرف خــود را به زیر الگوی 
تعیین شــده برســاند به ازای هر متر 
مکعــب صرفه جویــی ۵ برابر هزینه 
فــروش آب را پــاداش صرفه جویی 

می گیرد.وزیر نیرو  در گفت وگو با شبکه 
خبر تاکید کرد: هر متر مکعب آب 6۰۰ 
تومــان قیمت دارد که ۵ برابر این عدد 
معادل ۳۰۰۰ تومان است. که به عنوان 

پاداش مصرف تعیین شده است.
وی افزود: معنی ایــن پاداِش مصرف 
این اســت که هر مشــترک خانگی با 
قبوض  مشــمول  جویی  اندک صرفه 
برق رایــگان می شــود و همچنین با 
صرفه جویــی بیشــتر از صنعت آب 

بستانکار خواهد شد.
به گزارش فارس؛ الگوی مصرف تعیین 
شــده آب به طور متوســط در سطح 

کشور ۱۴ متر مکعب است.



امام محمدالتقی)ع(:ناشکری نعمت چون گناهی نابخشودنی است.
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ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به : روزنامه منطقه جنوب کشور
بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

آئین نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا
روزنامه نگار موظف است ضمن دفاع از آزادی خبر و تفسیر و 
انتقاد، اسرار حرفه ای خود را حفظ کند و از افشای اطالعات و 
اخباری که به صورت محرمانه به دست می آورد به جز مواردی 

که با حکم دادگاه مشخص می شود، خودداری کند.

نمايندگي استانها:
جنوب سیستان و  بلوچستان  شهریار سروش 09158453646         
کرمان  آرزو توکلی چترودی            034-91019101     
کهگیلویه و بویراحمد  علیزاده             09173413270  
یزد    علیرضا حائری زاده                 09334053156          
فارس عزیزاله قهرمانی                     09171140997   
خوزستان  حسن سیالوی                 09362706723
بوشهر    سید ابوالحسن جعفری                   09177746020

سرویس شهرستانها : سعیده دبیری نژاد
سرویس جنوب کشور: امین زارعی

سرویس اجتماعی و حوادث: علی زارعی

شنبه 30 مهر 1401
25 ربیع االول  1444
 سال  بیست و یکم شماره 4007

روزنامه  سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی  
گستره توزیع : منطقه جنوب کشور

مدیر مسئول و صاحب امتیاز : یعقوب دبیری نژاد 

 بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، 
فارس،کرمان،کهگیلویه و بویر احمد، هرمزگان، یزد

تلفن : 32243734-32246384 -32222793 
 32222635    نمابر:32246600

دفتر : بندرعباس - بلوار امام خمینی )ره( -  سه راه دلگشا 
برج نیلوفر - ورودی غربی-طبقه پنجم - واحد 23

daryanews_bnd@yahoo.com : پست الکترونیکی

چاپ مهدوی کرمان تلفن: 32134838 - 034

سردبیر : سمیه هاشمی پور 
دارای ضریب کیفی 64/20 و رتبه دوم
 در میان روزنامه های منطقه ای کشور

daryanews.ir : اینستاگرام

  همواره عمل به مســئولیت های اجتماعی 
توســط صنایــع و بنگاه هــای اقتصادی 
مســتقر در هرمزگان یکی از موضوعات و 
دغدغه های مهم و بحــق مردمان این دیار 
بوده اســت، انتظاری که کامــال بحق و به 
جا است. اســتان هرمزگان در زمینه های 
گوناگون بنگاه های اقتصادی و صنایع بزرگی 
از جمله شرکت های بزرگ فوالدی، نفتی، 
آلومینیومــی، نیروگاهی و غیره را دل خود 
گنجانده است و از هرمزگان به عنوان استانی 
استراتژیک و اقتصادی در کشور یاد می شود. 
علی رغــم حضور صنایع و شــرکت های 
بــزرگ در هرمزگان  اقتصــادی   مختلف 
متاسفانه این اســتان در شاخص های فقر، 
فالکت و بیکاری در بین استان های کشور 
مقام نخست را به خود اختصاص داده است 
که این موضوع جای بســی تامل دارد که 
هرمزگان با این همه ظرفیت آیا باید مشکل 

بیکاری داشته باشد؟
    متأســفانه در برخی از صنایع افراد غیر 
بومی بســیاری مشــغول به کار هستند در 
صورتی کــه جوانان بومــی تحصیل کرده 
هرمزگانی از  بیکاری رنــج می برند؛ چرا 
باید اینطور باشــد؟ مگر در اســتان های 
دیگر اولویت جذب نیــرو با بومیان همان 
منطقه نیست؟ باید در روند استخدام ها در 
بنگاه های اقتصادی به صورت جد پیگیری 
و نظارت بیشــتری صورت گیرد تا در حق 

جوانان هرمزگانی اجحاف نشود.

  این استان با محرومیت های زیادی در حوزه 
زیرساخت های راه سازی، کمبود فضاهای 
آموزشــی، ورزشــی،  درمانی ،فرهنگی و 
 توسعه شهری و ... دست و پنجه نرم می کند و 
صنایع مســتقر بایــد برای کاســتن این 
محرومیت  ها اقدامات اثرگذاری را برای مردم 
این استان انجام دهند تا از نعمت حضور این 
بنگاه های اقتصادی بهره مند شوند نه اینکه 
فقط سهم آنها آلودگی، ترافیک، بیکاری و 

معضالت دیگر شهری باشد.
  صنایع باید انجام مسئولیت های اجتماعی 
اثرگذاررا یک وظیفه مهم اخالقی مجموعه 
خود قلمداد کنند و نبایــد از کنار این مهم 
به راحتی عبور کنند و بنگاه های اقتصادی 
عالوه بر رســالت اصلی و ذاتی که برعهده 
دارند باید برای محرومیت زدایی و آبادانی 
جامــع محلی خــود در حــوزه عمل به 
مسئولیت های اجتماعی نقش قابل قبولی را 

ایفا کنند. 
خوشبختانه شرکت فوالد هرمزگان و پاالیش 
مســئولیت های  انجام  در  بندرعباس  نفت 
اجتماعی کارنامه قابل قبول تری نسبت به 
دیگر صنایع مســتقر در استان دارند و باید 
این کار تقویت شود.شرکت فوالد هرمزگان 
را می توان در بحث انجام مســئولیت های 
اجتماعی یکی از صنایع پیشرو در هرمزگان 
نام برد و اگر از دایره انصاف خارج نشوم این 
صنعت در تمام بخش ها و حوزه ها از جمله 
عمرانی، درمانی، ورزشی، فرهنگی، آموزشی  
نهادهای  از  عام المنفعه، حمایت  کمک های 
حمایتی کمیته امداد و بهزیستی و... مشارکت 

فعال و اثرگذاری دارد و برای آبادانی هرچه 
بیشتر این استان از هیچ تالشی دریغ نمی کند. 
عمــل  در  واقعــا  هرمــزگان   فــوالد 
ثابت کرده که بر محور انجام مسئولیت های 
اجتماعی فعالیت دارد و باید به تمام مدیران 

این صنعت خداقوت گفت.
  در طرف مقابل شرکت فوالد کاوه کیش هم 
یکی دیگر از صنایع بزرگ تولیدی فوالدی 
در اســتان است که متأســفانه در راستای 
انجام مسئولیت های اجتماعی در بخش های 
مختلف نقش و نمره قابل قبولی را ندارد و 
این واحد تولیدی بایــد در حوزه کارهای 
زیرساختی خدمات ماندگار و اثرگذاری را 
انجام دهد.این صنعت باتوجه به اینکه یکی از 
سهام داران بزرگ آن بنیاد مستضعفان کشور 
است انتظار بیشتری از آن نسبت به صنایع 
دیگر در موضوع عمل به مســئولیت های 
اجتماعی می رود نه اینکه خود نقش بسیار 

ضعیفی را در آبادانی این دیار ایفا کند.
  فــوالد کاوه کیش باید از شــرکت فوالد 
هرمزگان در راســتای ایفای مسئولیت های 
اجتماعــی الگو بگیرد و خــود را موظف 
به انجام آن نماید تا هرمزگان نشــینان از 
نعمت حضور این صنعــت بزرگ تولیدی 
در بخش هــای مختلــف در زندگی خود 
بهره مند شوند.در پایان امید است، مجموعه 
 فوالد کاوه کیش به خصوص مدیران آن در 
انجام مسئولیت های اجتماعی اهتمام ویژه ای 
داشته باشند و به جوامع پیرامونی خود بیشتر 
و بهتر در این امر خدمت کنند و نام نیکی را 

از خود بجا بگذارد .

فوالد کاوه در انجام مسئولیت های اجتماعی
 از فوالد هرمزگان الگو بگیرد 

یادداشت

          یعقوب رستمی/دریا
yaghob.rostami      @gmail.com22

گروه خبر //رئیس عدلیه گفت: دستورالعملی 
از حقوق  حمایت  جامع  »قانون  در خصوص 
معلوالن« در قوه قضائیه در دست تدوین و 

نهایی شدن است.
در  اژه ای،  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
دیدار با منتخبین علمی، فرهنگی و ورزشــی 
نابینا و ناشنوا سراسر کشور، افزود: طی یک 
ســال اخیر این دومین مرتبه ای اســت که با 
اعضای جامعه نابینا و ناشــنوا جلسه برگزار 
می کنیم؛ در این قبیل جلســات هدف ما آن 
اســت که بیشتر شنونده مســائل و مشکالت 
مدعوین باشــیم و در حد توان درصدد رفع 

مسائل و مشکالت آنها بر آییم.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به تصمیمات اخذ 
شده در جلسه پیشین با اعضای جامعه ناشنوا 
و نابینا، گفت: در جلسه قبلی با نمایندگان و 
منتخبین جامعه نابینا و ناشــنوای کشور مقرر 
شد سازمان بازرسی اجرای دقیق و همه جانبه 
»قانــون جامع حمایت از حقوق معلوالن« را 
مــورد پیگیری و نظارت قــرار دهد؛ در این 
راســتا اقداماتی از جانب ســازمان بازرسی 
صورت گرفته و جلساتی با مسئوالن سازمان 
بهزیســتی ترتیب داده شده است؛ بدون تردید 
در راســتای حفظ و ارتقا حقوق معلوالن، با 
افراد و بخش هایی که از اجرای قانون مزبور 
تخطی کننــد، برخوردهــای قانونی به عمل 

خواهد آمد.
وی در همین راســتا افزود: دســتورالعملی 
در خصــوص »قانــون جامــع حمایت از 
حقــوق معلوالن« در قوه قضائیه در دســت 
تدوین و نهایی شــدن است؛ بر همین اساس 
از شــما منتخبین و نخبــگان جامعه نابینا و 
ناشنوای کشــور دعوت می کنیم نقطه نظرات 
و پیشــنهادات خود را برای گنجاندن در این 

دستورالعمل به دستگاه قضائی ارائه دهید.
رئیس دستگاه قضا همچنین به تصمیم دیگری 
که در جلسه پیشین با اعضای جامعه ناشنوا و 
نابینا ناظر بر »برگزاری آزمون مترجم رسمی 
زبان اشاره ایرانی« اتخاذ شده بود، گریزی زد 
و گفت: به همت معاونت حقوقی قوه قضائیه، 
تیرماه سال جاری برای نخستین بار در کشور 
»آزمون جذب مترجم رســمی زبان اشاره« 
برگزار شد که این مهم نیز نتیجه جلسه پیشین 
ما بــا نمایندگان و منتخبیــن جامعه گرانقدر 

ناشنوا و نابینا بود.
رئیس عدلیه همچنین با اشــاره به برگزاری 
جلســات مشــترک میان »معاونت اجتماعی 
و پیشــگیری از وقوع جرم قــوه قضائیه« و 
»ســازمان بهزیســتی« برای احصاء و رفع 
مســائل و مشــکالت معلوالن و نابینایان و 
ناشــنوایان کشور، بر اســتمرار این جلسات 
و تشــکیل کارویژه ها و پیشــبرد پروژه های 

مشترک میان دو نهاد مزبور تاکید کرد.
اژه ای بــا تاکید بر ضرورت هرچه بیشــتر و 
وثیق تــر شــدن ارتباط میان قــوه قضائیه و 
سازمان بهزیســتی و جامعه نابینا و ناشنوای 
کشــور، پیشــنهاد داد کارگروهی با عضویت 
نمایندگانی از قوه قضائیه و سازمان بهزیستی 
و جامعه نابینا و ناشــنوا بــه منظور احصاء، 
بررسی و رفع مســائل و مشکالت این قشر 

گرانقدر تشکیل گردد.
وی در همین راستا تاکید کرد: دستگاه قضائی 

برای تحقق این مهم آمادگی کامل دارد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه این جلسه با طرح 
»وضعیت  نظیر  موضوعاتی  پیرامون  سؤاالتی 
شــاغلین نابینا و ناشنوا در همه سازمان ها از 
جمله دســتگاه قضائی«؛ »وضعیت زندانیان 
نابینــا و ناشــنوا« و »نحوه ارتبــاط گیری 

اعضای جامعه نابینا و ناشــنوا با دستگاه ها و 
سازمان های کشــور برای پیشبرد امورشان«، 
از اعضا و منتخبین جامعه نابینا و ناشــنوای 
کشور خواست پیشنهادات و راهکارهای خود 
را به منظور بهبود وضعیت و شــرایط در قبال 

موضوعات فوق الذکر ارائه دهند.
رئیس عدلیه گفت: درصدد هســتیم در جهت 
رفع مسائل مزبور اقداماتی را ترتیب دهیم لذا 
پیشنهادات و راهکارهای ارائه شده از سوی 
شما منتخبین جامعه نابینا و ناشنوا، منشأ اثر 

خواهد بود.
اژه ای در ادامه این دیدار ضمن اشــاره به این 
نکته که انسان با پیمودن مراحل الزم می تواند 
به کمال نائل شود، اظهار کرد: انسان به ماهوی 
انسان بودن می تواند به کمال و سعادت و قرب 
الهی نائل شــود و طی مسیر کمال و سعادت 
توســط آدمی ارتباطی بــا اعضا و جوارح و 
حواس او ندارد؛ البته بدیهی اســت انسانی که 
از حواس و جوارح بیشتری برخوردار است 

طبیعتًا مسئولیت بیشتری نیز دارد.
رئیس قوه قضائیه همچنین به اســتعدادها و 
قدرت تمرکز و تجزیــه و تحلیل باالی افراد 
نابینا و ناشنوا اشــاره کرد و بر بهره گیری هر 
چه بیشــتر از ظرفیت های قابل توجه اعضای 
جامعه نابینا و ناشــنوا در بخش های مختلف 

کشور تاکید کرد.
پیش از ســخنان رئیس قوه قضائیه، خدائیان 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: 
پس از تأکیدات ســال گذشته رئیس دستگاه 
قضا در زمینه نظــارت بر نحوه اجرای قانون 
جامــع حمایت از حقوق معلوالن، ســازمان 
زمینه  در  را  بازرسی ســازوکار مشــخصی 
نظارت بر نحوه اجرای این قانون تعریف کرد.

وی با اشــاره به امتیازات خوب و مناسبی که 

برای معلوالن در قانون جامع حمایت از حقوق 
معلوالن در نظر گرفته شده است، گفت: تأمین 
زمین مناســب برای ساخت مسکن، متناسب 
ســازی اماکن عمومی و وسایل حمل و نقل، 
رایــگان کردن حمل و نقل درون شــهری و 
نیم بها کردن حمل و نقــل هوایی، دریایی و 
ریلی، در نظر گرفتن ســهمیه های اختصاصی 
و همچنین تحت پوشــش بیمه اجتماعی قرار 
گرفتــن معلوالن، از جملــه امتیازات در نظر 
گرفته شــده برای این عزیزان در قانون جامع 

حمایت از حقوق معلوالن است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به 
عدم راه انــدازی صندوق حمایت از معلوالن 
گفت: بــا وجود آنکه چند ســالی از اجرای 
قانون حمایت از حقوق معلوالن می گذرد اما 
هنوز صندوق حمایــت از معلوالن به خوبی 
فعال نشــده و مجوزهــای الزم را نگرفته و 

تأمین اعتبار نشده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بازرســی ها 
در زمینــه نظارت بر روند اجرای کامل قانون 
جامع حمایــت از حقوق معلوالن رو به اتمام 
اســت، عنوان کرد: در جریان این بازرسی ها 
مشخص شد بسیاری از دستگاه هایی که قانون 
جامع حمایت از حقوق معلــوالن برای آنها 
تکالیفی را در نظر گرفته بود، به تکالیف خود 
عمل نکردند و بودجه هایی که ذیل این قانون 
پیش بینی شــده بود نیز اختصاص داده نشده 

است.
خدائیان با بیان اینکه ســازمان بازرسی ترک 
فعل دســتگاه های مختلــف در اجرای قانون 
حمایــت از حقوق معلــوالن را احصاء کرده 
اســت، گفت: این دستگاه ها به مراجع قضائی 

معرفی خواهند شد.
معاون  قدرتی  والمســلمین  حجت االســالم 

حقوقی قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره 
به برگزاری نخســتین دوره آزمون مترجمی 
زبان اشــاره در سال جاری که 18 نفر در آن 
پذیرفته شــدند، اظهار کرد: پس از برگزاری 
نخستین دوره آزمون مترجمی زبان اشاره در 
سال جاری، در صدد هستیم این آزمون را در 

سال آینده نیز برگزار کنیم.
معاون حقوقی قوه قضائیــه افزود: در نتیجه 
اقدامــات و پیگیری هــای صــورت گرفته، 
سازمان سنجش و دانشگاه آزاد اسالمی، رشته 
مترجمی زبان اشاره ایرانی را در دفترچه های 

آزمون خود گنجاندند.
وی افــزود: پیــرو رهنمودهــای رئیس قوه 
قضائیه و بر اســاس پیشــنهادات شبکه ملی 
نابینایان، دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق 
افــراد دارای معلولیت یا ســالمند در فرآیند 
دادرسی، در 15 فصل و 35 ماده تنظیم شده و 
امیدواریم این دستورالعمل به زودی و پس از 

طی فرآیندهای قانونی ابالغ شود.
به گــزارش مهر ؛ جهانگیر معاون اجتماعی و 
پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در 
این جلسه با اشاره به همکاری های تنگاتنگ 
اجتماعی و  معاونت  بهزیســتی و  ســازمان 
پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از سال های 
گذشــته تا کنون، اظهار کرد: دفتر حمایت از 
اطفــال و نوجوانان قــوه قضائیه با همکاری 
سازمان بهزیســتی، اقدامات پیشگیرانه خود 
را در ســه سطح ستادی، استانی و شهرستانی 
و در حوزه هایی نظیر ســلب حضانت اطفالی 
کــه در وضعیــت مخاطره آمیز قــرار دارند، 
فرزندخواندگــی، کودک همســری، اصالح و 
بازاجتماعی کــردن اطفال و خانواده هایی که 
سرپرســتان آنها خانم هستند و همچنین افراد 

نابینا و ناشنوا، انجام می دهد.

در جمع منتخبین جامعه نابینایان و ناشنوایان تاکید شد

دستورات اژه ای در خصوص نظارت
 بر ُحسن اجرای قانون حمایت از معلوالن

آموزش  کمیسیون  رئیس    // گروه خبر 
و تحقیقات و فناوری مجلس شــورای 
مربوط  ومزایای  حقوق  افزایش  اسالمی، 
و  معلمان  بنــدی  رتبه  طرح  اجرای  به 
این  در  دانشگاه ها  علمی  هیئت  اعضای 
کمیسیون با کارکارشناسی شده تصویب 

شد.
علیرضا منادی سفیدان در نشست اعضای 
کمیســیون آموزش، تحقیقــات و فناوری 
مجلس شــورای اسالمی در شهرستان آمل 
افزود: در متناسب ســازی حقوق اســاتید 
وزارت علوم در آخرین جلســه کمیسیون 
با افزایش 15 درصدی و برداشــتن سقف 
اقدامات ســازنده انجام شد همچنین برای 
کارکنان کل کشــور افزایش یک میلیونی 
حقوق، 50 درصد حق عائله مندی و 100 

درصد حق اوالد تصمیم گیری شد.
وی با اشــاره به اینکــه در زمینه دریافتی 
بازنشستگان با افزایش پنج درصدی حقوق 
به همراه افزایش 900 هزار تومان حقوق و 
200 هزار تومان حق عائله مندی انجام شد، 
افزود: برای وزارت بهداشت و درمان قانون 
عدالت آموزشی در مجلس بررسی و انجام 
شد و برای پزشکان عمومی و متخصصان در 
مناطق محروم به جای ســه برابری خدمت 
این میزان به 1.7 برابر خدمت کاهش یافت.

رئیس کمیســیون آمــوزش، تحقیقات و 
فناوری مجلس شورای اسالمی با اشاره به 

اصالح هایی در زمینه دریافتی اساتید وزارت 
علوم، پیشکسوتان و اساتید مناطق محروم 
و مسئله باالرفتن از سقف دریافتی، تصریح 
کرد: در آینده نزدیک با جلســات مختلف 
ضریب 1.8 حقوق اســاتید نسبت به تهران 

حل می شود.
وی ادامه داد: همچنین در کمیسیون آموزش 
و تحقیقات نگاه استراتژیک به آموزش داریم 
زیرا آموزش زنجیره تأمین یکپارچه دارد که 
از ســن بدو تولد باید آغاز شــود و تا سن 
6 ســالگی و با تالش کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مهدکودک ها از سازمان بهزیستی 
انتزاع شده و به وزارت آموزش و پرورش 

محول شد.
وی افزود: همچنین سالیان زیاد مهدکودک ها 
از دســت آموزش و پرورش خارج بود که 
خوشــایند نبود ولی هم اکنــون در این بین 
ســازمان ملی تعلیم و تربیت کودک را در 

وزارت آموزش و پرورش تشکیل دادیم.
منادی سفیدان با بیان اینکه در زمینه آموزش 
و پرورش اقدام بزرگی انجام شد، ادامه داد: 
100 سال اســت که آموزش و پرورش به 
شکل نوین شــکل گرفت ولی در این یک 
قرن تحــول چندانی جز انقالب اســالمی 
و تحلیل ناچیز در محتوا مشــاهده نشد و 

فعالیت ها اندک بود.
وی با اشاره به اینکه معلمان به شکل نومعلم 
و معلمان 20 سال سابقه دارای تفاوت هایی 

باشند و رتبه رقابتی وجود نداشت، بیان کرد: 
در این زمینه پنج رتبه در نظر گرفته شد تا 
معلمان براساس تالش، ســابقه و افزایش 
کیفیت آموزش ارتقا داده شــوند تا طی 5 
سال معلمان با بررسی 130 شاخصه به ارتقا 
برسند. عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و 
فناوری مجلس شورای اسالمی، با اشاره به 
خروج معلمان از کارمندی و شــامل شدن 
فصل جدیــد فوق العاده ویــژه رتبه بندی، 
خاطرنشان کرد: با خروج معلمان از فصل 
دهــم، وضعیت حقوقی آنها رشــد زیادی 
داشت. وی با اشــاره به افزایش 3.5 تا 6 
میلیون تومانی حقوق معلمان در فصل جدید 
متناسب سازی و رتبه بندی، یادآور شد: دو 
هفته قبل اغتشاشات هر معلم حدود 8 تا 15 
میلیون تومان به صورت علی الحساب این 
مبلغ را دریافت کرد که در مجموع 50 هزار 

میلیارد تومان برای دولت هزینه شد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اسالمی، با اشاره به تعیین تکلیف 70 
هزار معلم در طرح مهرآفرین طی چند روز 
آینده، بیان کرد: پس از یک قرن کمیسیون 
آمــوزش و تحقیقات مجلس تحول بزرگی 
را برای یک میلیون معلم کشور ایجاد شده 
است.منادی با بیان اینکه خروجی آموزش 
و پــرورش ورودی آموزش عالی اســت، 
گفت: همسان ســازی اســاتید از اقدامات 
بزرگ کمیسیون آموزش و تحقیقات برای 

دانشگاه ها است تا از خروج تعدادی اساتید 
به خارج جلوگیری شود.

 فعالیت هشت هزار شرکت دانش بنیان
وی با اعالم اینکه با فعالیت شــرکت های 
دانش بنیان و پــارک علم و فناوری تالش 
دانشجویان به محصول تبدیل شود، یادآور 
شــد: در دیدار اخیر رهبر انقالب اسالمی 
با نخبگان مباحث بســیار مهم مطرح شد 
همچنین در این زمینه مجلس با ایجاد قانون 

از سال 1389 فعال است.
منادی با اعالم اینکه تاکنون 8 هزار شرکت 
دانش بنیــان با گردش مالــی 400 هزار 
میلیارد تومان فعالیت دارند با توجه به اینکه 
کل بودجه یک هــزار و 500 هزار میلیارد 
تومان بوده است که یک سوم بودجه کشور 
را فرزندان دانش مندان دانش بنیان کشــور 
رقم زدند.وی ادامه داد: ســال گذشته 400 
هزار اشــتغال شرکت های دانش بنیان ایجاد 
شــده که 500 شرکت دانش بنیان در جوار 
پهنه علمی دانشگاه شریف با میزان 2 هزار 
میلیارد تومان فــروش و 3 هزار نفر ایجاد 

اشتغال داشتند.
به گزارش مهر، منادی گفت: با نشســت با 
مسؤوالن کشوری مشکل سربازی برای یک 
هزار و 400 نخبه، استاد و دکترای تخصصی 
مشکل سربازی حل شده که افراد زیادی در 
شرکت دانش بنیان با تولید محصول مشغول 

هستند.

نمایندگان  مجمع  اعضای   // خبر  گروه 
با هیأت رییسه  هرمزگان در خانه ملت 
پیام نور کشــور دیدار و بر ضرورت و 
اهمیت توســعه این دانشگاه در استان 

تأکید کردند. 
  اعضای مجمــع نماینــدگان هرمزگان 
متشــکل از احمد جباری، منصور آرامی، 
محمد آشــوری و احمد مرادی با حضور 
در دانشگاه پیام نور کشور با هیأت رییسه 
این دانشگاه و نیز با دکتر علم الهدی مشاور 
عالی رییس دانشگاه پیام نور کشور دیدار 
و گفت وگو کردنــد.در این دیدار هر کدام 
از نمایندگان به بیان نقطه نظرات خود در 
زمینه توســعه علمی هرمزگان و نقش و 
جایگاه دانشگاه پیام نور در تربیت نیروی 
انســانی متخصص و متعهد بــرای ایفای 
مســؤولیت  در آینده این اســتان و کشور 

پرداخته و بر توسعه این دانشگاه در ابعاد 
مختلف تأکید کردند.

حل مشــکالت دانشــگاه، تثبیت واحد 
فین، اخذ رشــته های مدنظــر برای واحد 
سیریک، تهیه ساختمان برای واحد خمیر 
و حاجی آباد، تکمیل ســاختمان آموزشی 
و تبدیل واحد بوموســی، بستک و خمیر 
به مرکز و حل مشــکل ســاختمان واحد 
رودان از دیگــر بخش های مورد بحث در 
این جلســه بود که بر پیگیری  آنها هم از 
سوی دانشــگاه و هم همکاری نمایندگان 

برای رفع این مشکالت تأکید شد. 
به گزارش  فــارس ؛ منصــور فرهادی 
رییس دانشــگاه پیام نور هرمزگان نیز در 
این نشســت با تقدیر از حضور نمایندگان 
استان در این نشست، توسعه متوازن علمی 
هرمــزگان و تأمین نیروی انســانی الزم 

برای افق آینده توسعه هرمزگان را بسیار 
ضروری خواند و بیان داشــت: در نقشه 
علمی کشــور، نیروی کارآمد و متخصص 
که بتواند با علم آموزی و مهارت آموزی 
توأمان به ایفای نقش در هر حوزه بپردازد، 

اهمیتــی کلیــدی دارد و لــذا حمایت از 
دانشگاه در پیشــبرد این نیاز جامعه، یک 
سرمایه گذاری منطقی و معقول برای رشد 
کشور بشــمار می رود که منافع آن متوجه 

جامعه خواهد بود.

دیدار مجمع نمایندگان هرمزگان با هیأت رییسه پیام نور کشور 
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اصالحیه آگهی

رئیس کمیسیون آموزش مجلس مطرح کرد

تصویب افزایش حقوق رتبه بندی معلمان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها


