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وی با بیان اینکه استاندار هرمزگان در این 
موضوع انصافا به خوبی پــای کار بوده، 
تصریح کــرد: صنایع هرمــزگان به مردم 
به واقع بدهکار هســتند و اکنون زمان ادا 
کردن دین شــان است. آیا رواست جوانان 
موفق ورزشــکار هرمزگان را در مقطعی 
که در حال درخشش در میادین کشوری 
هستند، رها کنیم؟!مرادی در پایان با بیان 
اینکه تیم فوتســال صنایع هرمزگان زیر 
چتر حمایتی پاالیشگاه نفت بندرعباس و 
تیم فوتسال بانوان هرمزگان در لیگ برتر 
زیر چتر حمایتی فوالد هرمزگان رفته اند، 
اضافه کرد: برای تیم بســکتبال و وضعیت 
کنونی شان نیز در حال برگزاری جلسات 
و نتیجه گیری هستیم تا یکی از بنگاه های 
اقتصادی استان هرمزگان این تیم را حمایت 
کند. بنظر می رسد با توجه به انتقادات این 
نماینــده مجلس از عــدم حمایت برخی 
صنایع از جمله فوالد کاوه کیش از ورزش 
و ورزشکاران، آنطور که احمد مرادی نیز 
بیان کرده است، ضرورت دارد فوالد کاوه 

کیش و ســایر صنایع پاسخ مناسبی را به 
نماینده مردم دهند که چرا اقدام مناســبی 
نداشته اند و اگر داشته اند، چه اقدامی بوده 

است؟
چرا بایستی سهم مردم از وجود این صنایع 
در شهر واستان شان فقط آلودگی، ترافیک، 
گرانی مسکن و... باشد و هرمزگان در فقر 
وفالکت و بیکاری و محرومیت در جایگاه 

نخست کشوری قرار داشته باشد؟ 
آیا مدیران صنایع می توانند این معادله را 
حل کنند که چرا باید با وجود بنگاه های 
اقتصادی بزرگ و کوچک و معادن وصنایع، 
گمرکات، پاالیشگاه ها، بنادر، شرکت های 
فوالد و آلومینیوم و...، چرا وضعیت استان 
اینگونه باشــد که حتی در حوزه ورزش، 
رفع محرومیت ها، اشتغالزایی و... حمایتی 
از صنایع دریافت نکنیم؟ آیا اگر این صنایع 
در اســتانی دیگر بودند، هم همینطور می 
توانستند نسبت به اشتغالزایی بومیان، ایفای 
مسئولیت های اجتماعی، حمایت از ورزش 

و... بی تفاوت باشند؟
بنظرمی رســد اگر که نمایندگان مجلس، 
اســتاندار هرمزگان، نماینده ولی فقیه در 
هرمزگان، دســتگاه قضایی و... از مدیران 
این صنایــع بخواهند ســاعاتی از وقت 
شــان را به بازدید از محالت حاشیه ای، 
ورزشکاران  با  گفتگو  محروم،  روستاهای 
و ورزش دوســتان و.... استان اختصاص 
دهند، شاید آن موقع با مشاهده واقعیت ها، 
نگاه و دیدگاه شــان نسبت به ایفای نقش 
مسئولیت های اجتماعی و حمایت از ورزش 
و ورزشــکاران و.... تغییر کند و به یاری 
دانش آموزان بازمانده از تحصیل بشتابند که 
بدلیــل فقر و محرومیت و عدم توان خرید 
کیف و کفش و نوشت افزار مجبور شده اند 
درس و تحصیل را رها کنند. شاید که صنایع 
از ورزش استان حمایت کنند تا نوجوانان 
و جوانــان بجای ورزش به ســمت بزه و 
خالف نروند و در آســیب های اجتماعی 
غرق نشوند. از شرکت فوالد کاوه جنوب 

کیش که زیرمجموعه بنیاد مستضعفان است، 
اما انتظار بیشتری می رود تا حمایت های 
بیشتری را از ورزش، محرومان و نیازمندان 
داشته باشد. اگر هم واقعا فوالد کاوه جنوب 
کیش اقدامــات قابل ارائه به هرمزگانی ها 
داشته اســت که به مدیرعامل این شرکت 
پیشــنهاد می کنیم در نشست رسانه ای به 
بپردازند وبه دغدغه،  تشریح عملکردشان 
گالیه وانتقاد احمد مرادی نماینده مردمی 
ومطالبه گر هرمزگان در مجلس شــورای 
اســالمی نیز پاسخ دهند که چرا از ورزش 
استان حمایتی ندارند؟ موضوع دیگر اینکه 
برخی از کارگران شاغل در شرکت فوالد 
کاوه کیش از عدم اجرای طرح طبقه بندی 
مشــاغل گالیه مندند که نیاز است احمد 
مرادی نماینــده مجلس از حقوق کارگران 
این شــرکت در حوزه های مختلف مانند 
شرکت آلومینیوم المهدی در چند سال قبل 
که در تاریخ فعالیــت این نماینده ماندگار 

وزبانزد شد، دفاع کند.

بخشودگی جرایم موتورسیکلت های 
بدون بیمه شخص ثالث 

فراخوان پویش »روستای زیبای من« 
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معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان خبرداد
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فوالد کاوه کیش
 پاسخ نماینده مجلس را بدهد

احمد مرادی :هر صنعتی که در هرمزگان فعالیت دارد باید بداند وظیفه حمایت از ورزش را نیز در کنار تولیدش برعهده دارد

گروه خبر//شرکت فوالد کاوه جنوب کیش که در حوزه مسئولیت های اجتماعی از جمله ورزش 
استان کارنامه قابل قبولی را ندارد و بارها مجلسی ها ورسانه ها از این موضوع گالیه وانتقاد کرده 
اند؛ اما تاکنون پاسخ مناســبی را در این حوزه ارائه نداده است و اگر واقعا اقدامی انجام داده اند 

می توانند در نشستی رسانه ای اعالم کنند. 
به گزارش خبرنگار دریا؛ احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس  نیز با انتقاد از شرکت فوالد 
کاوه کیش و برخی دیگر از صنایع بدلیل عدم حمایت از ورزش اســتان، اظهار داشته است که صنایع 
هرمزگان به مردم بدهکار هستند. نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی گفت: هر صنعتی 
که در هرمزگان فعالیت دارد باید بداند وظیفه حمایت از ورزش را نیز در کنار تولیدش برعهده دارد و 
بابت این کار هیچ منتی بر ســر مردم نباید بگذارد بلکه تاکنون هم اگر عملی نشده، کوتاهی کرده اند.
احمد مرادی در گفت و گو با ایســنا، افزود: شــرکت فرهنگی ورزشی صنایع پشتیبان هرمزگان از ۵ 
صنعت بزرگ با ارزش افزوده اقتصادی شکل گرفته و توقعات مردم و ورزشکاران نیز در حمایت این 
صنایع بجا و مطالبه درستی است.وی با بیان اینکه باید صنایع هرمزگان در بحث ایفای مسئولیت های 

اجتماعی بیش از پیش فعال باشند، تصریح کرد: صبا فوالد خلیج فارس، فوالد کاوه، کشتی سازی و 
شرکت آبشیرین کن نیز در بندرعباس فعالیت دارند، اما از شرکت های اقتصادی هستند که یک ریال 
هم در ورزش استان هرمزگان سرمایه گذاری نکرده اند. مرادی با اشاره به اینکه در لیگ برتر بسکتبال 
و فوتسال دو نماینده هرمزگان مقتدرانه با استفاده از نیروهای بومی حضور پیدا کرده اند، اما صنایع در 
عمل به تعهداتشان شانه خالی می کنند، خاطرنشان کرد: باید هرچه زودتر این صنایع تکلیف خود را 
روشن کنند که آیا قصد حمایت دارند یا خیر؛ تا از این پس رویکردشان مشخص و نحوه برخورد و 
رسیدگی مسئوالن اجرایی هم مشخص شود.وی با بیان اینکه در جلسه ای با حضور مجمع نمایندگان 
هرمزگان در مجلس و اســتاندار هرمزگان این مســائل مطرح و با حضور کادرفنی و اجرایی دو تیم 
فوتســال و بسکتبال صنایع هرمزگان جلسه ای برگزار و تمامی مسائل تعیین تکلیف خواهد شد.این 
نماینده مجلس عنوان کرد: هر صنعتی که در هرمزگان فعالیت دارد باید بداند وظیفه حمایت از ورزش 
را نیز در کنار تولیدش برعهده دارد و بابت این کار هیچ منتی بر سر مردم نباید بگذارد بلکه تاکنون هم 

اگر عملی نشده، کوتاهی کرده اند.

آگهي مزایده عمومي شرکت فوالد هرمزگان

نحوه شركت در مزايده:
كلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی براي شركت در مزايده مي توانند جهت بازديد و دريافت اسناد مزايده مبلغ 500/000 ريال به حساب 0111111100008 
بنام شركت فوالد هرمزگان جنوب، نزد بانک ملی شعبه گمرک بندرعباس واريز نموده و با ارائه فیش واريزي و درخواست كتبي در ساعت اداري )بجز روزهای 
پنجشنبه و ايام تعطیل( پس از هماهنگی به شركت فوالد هرمزگان مراجعه نمايند و با ارسال فیش واريزی از طريق فکس به شماره 33530055-076 و يا به 

آدرس ايمیل  Khosravi.s@hosco.ir اسناد را از طريق الکترونیکی دريافت نمايند.
ارائه معرفي نامه، داشتن مهر شركت )اشخاص حقوقی( و رسید واريزي هزينه خريد اسناد جهت دريافت حضوری اسناد الزامي است.

محل دريافت اسناد: بندرعباس، كیلومتر 13 جاده اسکله شهید رجايي، شركت فوالد هرمزگان جنوب، واحد خريد مواد مصرفي و فروش كاالی مازاد.
جدول زماني انجام مزايده:

روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب

متقاضیان براي آگاهي بیشتر مي توانند در ساعات اداري با شماره تلفن 44843249-076 تماس حاصل فرمايند و يا به سايت فوالد هرمزگان به آدرس  
www.hosco.ir مراجعه نمايند. جهت حضور افراد در فوالد هرمزگان و بازديد از موضوع مورد مزايده، هماهنگی با شماره فوق )48 ساعت قبل از حضور( 

الزامیست. هزينه درج آگهی با برنده مزايده می باشد.

تاريخ شروع فروش اسناد
1401/08/16

تاريخ گشايش پاكت ها
1401/09/01

تاريخ پايان فروش اسناد
1401/08/26

آخرين مهلت دريافت پاكت هاي مزايده
1401/08/30 تا ساعت 12:00

شماره مزايده
0104002

شرح كاال
تیوب ريفورمر ضايعاتی

واحد
كیلوگرم

مقدار
420،000

مبلغ ضمانت )ريال(
8,900,000,000 ريال

رديف
1

موضوع مزايده: تیوب ريفورمر ضايعاتی
مواد مورد مزايده به شرح جدول ذيل:
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مدیر کل راه و شهرسازی هرمزگان خبر داد 
تحویل 10هزار سند واحد مسکونی در 

بافت های فرسوده تا پایان سال 
 گروه خبر // مدیر کل راه و شهرسازی هرمزگان گفت: براساس 
برنامه ریزی های انجام شــده تا پایان امسال ۱۰ هزار سند واحد 
مسکونی در بافت فرســوده به صاحبان آن تحویل داده می شود و 
بیش از دو هزار سند واحدهای مسکونی در محله چاهستانی های 
بندرعباس هم آماده واگذاری به صاحبان آن اســت. عباس کمالی 
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
بندرعباس و میناب بیشــترین بافت فرسوده را در هرمزگان دارند. 
وی با بیان این که بندرعباس 7 هزار هکتار وسعت دارد که ۱372 
هکتار آن بافت فرســوده است، عنوان داشت: محله چاهستانی ها، 
آیت اهلل غفاری، شهرک توحید )شغو(، چه چکور، کمربندی، دوهزار، 
اســالم آباد، حسین آباد و طال بند از جمله این محله ها هستند که 
بافت فرســوده ای دارند. کمالی بیشترین وسعت بافت فرسوده در 
بندرعباس را در مناطق 3 و 4 شــهرداری بندرعباس عنوان کرد و 
بیان داشت: 27 دستگاه برای نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده 
شهری مســؤولیت دارند و عمده نگرانی از این بافت های فرسوده، 
خطرات ناشی از بروز حوادث طبیعی و غیرطبیعی است. مدیرکل 
راه و شهرســازی هرمزگان به چالش فاقد سند بودن بسیاری از 
منازل کنونی مردم در بافت های فرسوده اشاره و بیان داشت: تا پایان 
امسال ۱۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده سنددار می شوند که 
بیش از دو هزار واحد آن در محله چاهستانی ها است. به گزارش 
فارس ، وی همچنین گفت: بعد از محله چاهستانی ها نوبت به محله 
اسالم آباد بندرعباس خواهد رسید که بازآفرینی شهری در آن اجرا 

شود.
فراخوان پویش »روستای زیبای من« 

در هرمزگان
 گروه خبر // مدیرکل امور روســتایی و شوراهای استانداری 
هرمزگان با بیان اینکه زیباترین روستا در این پویش معرفی می شود، 
گفت: فراخوان پویش روستای زیبای من که اکنون منتشر شده تا 
اسفند ماه ادامه خواهد داشت. نرگس غالمپور اظهار داشت:  تندیس 
زیباترین روستای اســتان هرمزگان در سال ۱4۰۱ در این پویش 
انتخاب و طی آیینی از دهیاران و گروه های مردمی منتخب تجلیل 
می شود.وی با یادآوری اینکه این پویش از هفته دوم مهر در یکی از 
روستاهای غرب هرمزگان به صورت آزمایشی آغاز شد، ادامه داد: 
اکنون دهیاری ها و روستاها می توانند در این پویش ثبت نام کرده و 
طرح زیباسازی روستای خود را با راهنمایی مشاور در دفتر امور 
روستایی و شــوراهای استانداری تهیه کنند، سپس مصالح اجرای 
طرح توســط دهیاری تهیه شده و طرح آماده شده به وسیله مردم 
همان روستا اجرا می شود.وی اضافه کرد: تندیس زیباترین روستای 
هرمزگان هم در اسفند ماه سال جاری با برگزاری مراسم اختتامیه 
به دهیار و گروه های مردمی منتخب در این طرح اهدا می شــود.

به گزارش ایرنا ؛ مدیرکل امور روســتایی و شوراهای استانداری 
هرمزگان خاطر نشان کرد: روستایی که به عنوان زیباترین روستای 
هرمزگان منتخب شود همچنین در اولویت لیست روستاهای هدف 

بوم گردی و رفع دیگر مسائل قرار می گیرد.
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گروه خبر // نماینده مردم بندرعباس ،قشم، 

ابوموســی، حاجی آباد و خمیر در مجلس 
گفت: تخت های بیمارستانی استان هرمزگان 
حدود ۵۰ درصد نسبت به میانگین کل کشور 
پایین تر است و این یک ضعف اساسی برای 
استان در حوزه بهداشت و درمان محسوب 
می شود البته برای رفع این موضوع اقداماتی 

انجام دادیم. 
 به گزارش خبرنگار دریــا ؛ احمد مرادی به 
اقدامات انجام شده در بخش بهداشت و درمان 
حوزه انتخابیه اشــاره کرد و گفت: تخت های 
بیمارستانی استان هرمزگان حدود ۵۰ درصد 

نسبت به میانگین کل کشور پایین تر است و 
این یک ضعف اساســی برای استان در حوزه 
بهداشت و درمان محسوب می شود البته برای 

رفع این موضوع اقداماتی انجام دادیم.
وی افزود: پیگیری هایی در همین راستا برای 
تکمیل بیمارستان ۵3۱ تختخوابی بندرعباس 
شــده اســت و تاکنون نیز حدود 63 درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته اســت البته از محل 
مســئولیت های اجتماعی توسعه بیمارستان 
شــهید محمدی بندرعباس در دســتور کار 
قرار گرفت و مقرر شــد یک بیمارستان 264 
تختخوابــی در این مجموعه احداث شــود. 

نماینده مردم بندرعباس ،قشــم، ابوموســی، 
حاجی آباد و خمیــر در مجلس اظهار کرد: 
با تالش های انجام شده ۱۰۰ تخت دیگر به 
بیمارستان کودکان بندرعباس اضافه می شود 
در حقیقت عموم مردم استان از بیمارستان های 
هرمزگان بهره مند می شوند. این نماینده مردم 
در مجلس بیان کرد: با تالش های انجام شده 
مجوز احداث دانشگاه های علوم پزشکی شرق 
و غرب استان اخذ شده است و امیدواریم در 
کمیسیون بهداشت هم به تصویب برسد در واقع 
با این اقدام شهرستان های شرق و غرب استان 

به صورت جداگانه دانشکده خواهند داشت.

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس :

تخت های بیمارستانی هرمزگان ۵۰ درصد نسبت به میانگین کشوری پایین تر است

گــروه خبر // سرپرســت اداره 
اشاره  با  هرمزگان  کل شــیالت 
آبزیان  اهمیت حفــظ ذخایر  به 
در  میگو  ذخایــر  گفت:ابقــای 
کشــور  یاری  نیازمند  هرمزگان 

است.
،دکتر  دریا  به گزارش خبرنــگار 
ساســان صادقی با اشاره به اینکه 
رسانی الزمه  اطالع  و  شــفافیت 
مدیریت اصولی است تصریح کرد: 
اطالع رســانی این مهم می تواند 
مدیریت صید  در  بســزایی  نقش 
میگو و حفظ این گونه ارزشــمند 
برای صید تجاری آن داشته باشد.

اقدامات  از  تشــکر  وی ضمــن 
کارشناسی و تحقیقات پژوهشکده 
اکولوژی حلیج فــارس و دریای 
عمان در کنار شــیالت هرمزگان، 
از همه مســئولین و مردم به ویژه 
نخبه گان خواست تا نسبت به ارائه 
راهکار های مناســب و همچنین 
رفع این آسیب خطرناک به یاری 
شیالت بیایند تا شاهد نابودی صید 

و صیادی میگو نباشیم.
صیادی  تــالش  افزایش  صادقی 
غیرمجاز در آب های جنوب ایران 
،وجود شناورهای غیر مجاز، صید 

غیر مجــاز ، آلودگی خوریات،از 
بین رفتن محل تخم گذاری میگو 
و ...را از اهــم دالیل کاهش صید 
میگو خواند و تصریح کرد: در این 
بین کمبود شدید نیروی انسانی در 
یگان حفاظت منابع آبزیان شیالت 
و درنتیجه تضعیف کنترل و نظارت 
بر صید و صیادی نیز از نقش مهمی 

برخوردار است.
شــیالت  کل  اداره  سرپرســت 
هرمزگان اظهار کرد: بر اساس آمار 
های موجود  میزان قایق صیادی 
غیرمجاز شناسایی  شده اند تقریبًا 4 
برابر تعداد قایق های صیادی مجاز 
است و از طرف دیگر شناورهای 
غیر مجــاز، از نظر ادوات صیادی 
مورداســتفاده نیز اســتاندارهای 
شیالت و قوانین و مقررات صیادی 
را نیز رعایت نمی کنند، یعنی تالش 
صیادی غیرمجاز در ابعاد مختلف 
بــر روی ذخایر آبزیان شــیالتی 
به طور مســتمر و مداوم در حال 
افزایش و در نتیجه افزایش فشار 
بر ذخایر آبزیان اســت به طوری 
که  در ســال های اخیــر فرایند 
افزایش تــالش صیادی غیرمجاز 
در آب های استان هرمزگان شتاب 

بیشــتری یافته اســت که ذخایر 
آبزیان نزدیک ســاحل و وضعیت 
موجــود صید میگــو را رقم زده 

است. 
* صیادان مجاز بیشترین آسیب را 

از کاهش ذخایر می بینند
صادقی افزود: بــا توجه به اینکه 
صیادان غیرمجاز ذخایر آسیب پذیر 
را تحت فشــار شدید قرار داده اند 
و حتی تالش ها برای بازســازی 
اســت  مانده  بی نتیجه  این ذخایر 
و در نهایــت منجر به تهدید تنوع 
زیســتی دریایــی ، امنیت غذایی 
جوامع بهره بــردار از منابع دریایی 
و در نهایت نیز معیشت و اشتغال 
افراد بومی در معرض خطر جدی 

قرار دارد.
صادقی ابراز داشت: صید غیرمجاز 
صدمه و تبعیض شــدیدی را علیه 
آن دسته از صیادانی که مسئوالنه 
و صادقانــه و مطابق با شــرایط 
مجوزهای قانونــی عمل می کنند  

روا می دارد. 
* آبهای هرمزگان شاهد افت شبکه 
فعالیت های صیادی  اثر  در  غذایی 

غیرمجاز
شــیالت  کل  اداره  سرپرســت 

هرمزگان با بیان اینکه  بر اســاس 
گرفته  صــورت  هــای  پژوهش 
اثرات تدریجی فشــار صیادی بر 
ذخایر آبزیــان، بدین صورت بروز 
 ، ماهیان کوچک  به تدریج  می کند 
کم ارزش اقتصادی و دارای سطوح 
جایگزین  پاییــن  غذایی  اهمیت 
تجاری  باارزش  و  درشت  ماهیان 
می شــوند گفت:این پدیده جهانی 
که تحت عنوان افت شبکه غذایی 
فعالیت هــای صیادی غیر  اثر  در 
مجــاز  از آن یاد می شــوند ، در 
آب هــای هرمزگان و شــاید آب 
هــای جنوب ایران اتفــاق افتاده 
اســت و به اثبات رسیده است که 
واقعا جای نگرانی، چاره جویی و 
اقدام تاثیر گذار دارد.  وی حفاظت 
از زیســتگاه های حساس طبیعی 
) مانگروهــا، خوریــات، مرجان 
ها،...(،کاهش آالینده های محیطی 
نفتی، فلزات ســنگین،  ) آلودگی 
مکانی    - زمانی  خانگی(،مدیریت 
صیــد آبزیان)ممنوعیــت صید یا 
دریابست(،استاندارد سازی و بهینه 
سازی ادوات صید، ،ایجاد زیستگاه 
های مصنوعی ، تکثیر مصنوعی و 
های  راهکار  را  آبزیان  رهاسازی 

در حال انجام خواند و تاکید کرد: 
اصولی  و  صحیح،واقعــی  اجرای 
ایــن مهم و تخصیــص اعتبارات 
فوری و الزم بــرای اجرای دقیق 
آنها می تواند کارگشــا باشــد که 
نیازمند توجه همه جانبه مسئوالن 
و مردم اســت. سرپرســت اداره 
کل شــیالت هرمزگان گفت: امید 
داریم ایــن مهم با توجه به اهمیت 
موضوع هــم از نظر ذخایر آبزیان 
و هم بعد اجتماعی آنگونه که الزم 
اســت به یکی از مهمترین دغدغه 
های کشور تبدیل شود و همه برای 
حل آن از طریــق تقویت فوری 
یگان حفاظت منابع آبزیان شیالت 
استان، تخصیص اعتبارات فوری و  
الزم جهت رها ســازی بچه میگو 
در دریا، اقدامات مراقبتی بیشــتر 
جهت حفاظت خوریات از آلودگی 
و ... در یاری رساندن به مجموعه 
شیالت به میدان بیایند چراکه همین 

امروز نیز خیلی دیر است.

سرپرست اداره کل شیالت هرمزگان عنوان کرد

افت شبکه غذایی آبهای هرمزگان در اثر صید غیرمجاز

  
سرمقاله

  رهبرمعظم انقالب هفته گذشــته به مناســبت روز 
دانش آمــوز در جمع دانش آمــوزان مطالب مهمی را 
خطاب به نوجوانان و جوانان بیان و انتظارات شان را از 
این قشر بیان فرمودند که بسیار مهم است و الگویی است 
برای مدیران و... که چگونه بایستی با نوجوان و جوان 
صحبت کرد وبرای شــان جایگاه قائل شد که این قشر 
آینده ساز کشور هستند. مقام معظم رهبری در بخشی از 

بیانات شان فرمودند:
حاال با شــما جوانها من چند کلمه عــرض کنم. اّواًل 
نوجــواِن امروز، بر خالف نوجــوان قدیم، یک عنصر 
بالغ و عاقل اســت، یک عنصر خردمند است. زمان ما 
این جوری نبود؛ من به شــما عرض میکنم. من خودم 
را میگویم؛ قضیّه ی بیست وهشــتم مــرداد وقتی اتّفاق 
افتاد، ما به سّن بعضی از شماها مثاًل فرض کنید چهارده 
پانزده سالمان بود؛ یک شبحی از قضایا جلوی چشممان 
بود، ]اّما اینکه[ دقّت کنیم که چه کســانی هستند، چه 
عناصری هســتند، این طرف چه کسی است، آن طرف 
چه کسی است، هدف چیســت، چرا میکنند، نه، اینها 
را ملتفت نبودیم. نوجوان امروزی این جوری نیســت؛ 
نوجوان امــروزی فکر میکند، تحلیل میکند، تحلیل را 
درست میفهمد، نکاتی به نظرش میرسد، جوان امروزی 
اهل تحلیل اســت؛ این خیلی نکته ی مهّمی است، این 
خیلی قابل توّجه است. بّچه های ما و جوانهای ما حرف 
دارند و این خاصیّت انقالب اسالمی است؛ این را عرض 
بکنم: این خاصیّت انقالب اســالمی است. اگر چنانچه 
انقالب اسالمی نبود، جوانهای ما ــ حاال نوجوان ها و 
بَر و بّچه ها نه؛ حتّی جوانها؛ جوانهای مثاًل بیست ســاله 
تا بیست وچندساله ــ این قدر سرگرم بیهوده کاری ها و 
شهوت رانی ها بودند که اصاًل یادشان نمی آمد به مسائل 
اساسی کشــور فکر کنند؛ آن روز این جوری بود. بنده 
اینجا می آمدم داخــل خیابان، یک نقطه ای بود ]به نام[ 
کاخ جوانان، پشــت پارک شهر آن روز و امروز؛ اوایل 
شب بود، یک عّده جوان از آنجا ریخته بودند در خیابان 
ـ مثل من که طلبه بودم  ــ جلسه بوده یا میهمانی بودهـ 
و داشتم میرفتم، گیج میشد از دیدن ریخت این جوانها 
و شکل این جوانها و کارهایی که این جوانها در خیابان 
میکردند. خب این جــوان، با این خصوصیّات، حال و 
حوصله ی این را دارد که به مســائل سیاست کشور و 
آینده ی کشور و تعّهد و مسئولیّت و مانند اینها فکر کند؟ 
انقالب اسالمی بود که جوان را بیدار کرد؛ هم در دوران 
ـ در آن ســال آخر نهضت که جوانها به فرمان  نهضتـ 
امام آمدند در میدان ــــ و هم بعد از نهضت تا امروز، 
روزبــه روز جوانهای ما رشــد کرده اند، قدرت تحلیل 
دارند، قدرت فهم حوادث را دارند. خب، حاال این یک 
حقیقتی اســت؛ این حقیقت را همچنان که ما میفهمیم، 
دشمن هم میفهمد؛ دشمن هم میفهمد که چشم و گوِش 
جواِن امروز باز اســت، حواسش جمع است، هوشمند 
است، قابل تحلیل است؛ چه کار میکند؟ دشمن که بیکار 

نمی ماند؛ دشمن برای اینکه این حالت جوان ما را خنثی 
کند، شــروع میکند محتوای ذهنی برای جوان درست 
کردن؛ این حجم عظیم دروغها در شبکه های مجازی به 
خاطر این است. این همه دروغ، این همه خالف واقع، 
این همه حرفهای انحرافــی، این همه تهمت، برای این 
است که دشمن برای این ذهِن فّعال محتوا درست کند. 
اینکه من مدام میگویم »جهاد تبیین، جهاد تبیین« برای 
این است. محتوا را شما درست کنید؛ به مسئولین دارم 
میگویم؛ مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات. قبل 
از اینکه دشمن، محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست 
کند، شــما محتوای دارای حقیقت و صحیح را درست 
کنید، انتقال بدهید به ذهن جوانها؛ دشــمن مشغول این 
کار است. )خیلی ممنون، خیلی ممنون؛ حاال فعاًل داخل 
جلسه گوش کنید، بعد هم بروید واقعًا برایش برنامه ریزی 
کنید( واقعًا انتظار من از شــما جوانها این است؛ حاال 
میگویــم، باز هم عرض میکنم. حــاال یک قدری هم 
وقت دارد میگذرد اّما فرصت خوبی اســت که با شما 
یک قدری حرف بزنیم. خب پس بنابراین دشــمن هم 
دارد برنامه ریزی میکند. گفتم که مسئولین باید احساس 
مســئولیّت کنند، بدانند که چرا دشمن روی فالن کلمه، 
روی فالن اسم حّساس است و میبندد آن را، و چرا این 
 همه حجِم دروغ را در فضای مجازی منتشر میکند؛ و 
عالج کنند، مقابله کنند؛ این ]وظیفه ی[ مسئولین. خود 
شما جوانها هم وظیفه دارید، خود شما هم باید احساس 
مسئولیّت کنید. هم بایستی احساس مسئولیّت کنید برای 
اینکه بتوانید تشخیص بدهید حقیقت را از دروغ. به نظر 
من میشود؛ این جور نیست که نشود. یک چیزهایی را 
به حجم زیاد، با تکــرار زیاد، میخواهند در ذهنها فرو 
کنند اّما میشود فهمید که این خالِف واقع است یا نیست. 
پس تشخیص حرف درســت از دروغ و تحریف. ثانیًا 
مراقب کســانی باشید که هم صدایی میکنند؛ ارشادشان 
کنید. نمیگویم دعوا کنید، ]لکن[ ارشاد کنید، تفهیم کنید. 
کسانی هستند که با دشمن هم صدایی میکنند؛ ]البتّه[ نه 
اینکه عمداً؛ بعضی ها نمیفهمند، غافلند. انســان میبیند، 
می شناسد افرادی را که در فضای مجازی یک چیزهایی 
میگویند، در روزنامه ها مینویسند؛ معاند نیستند، ]لکن[ 
بد میفهمند؛ اینها را باید ارشــاد کرد . بهترین کسانی که 
میتوانند ارشاد کنند، خود شما جوانها هستید؛ برایشان 
بنویسید، بگویید، پیام بدهید، تفهیم کنید، استدالل کنید در 
اجتماعاتتان. البتّه میدانیم که برخورد با این مسائل باید 
با برنامه ریزی باشد. اتّفاقاِت این چند هفته صرفًا یک 
اغتشــاش خیابانی نبود؛ ]پشت[ این، برنامه های خیلی 
عمیق تری بود. دشمن یک جنگ ترکیبی را شروع کرد؛ 
یک جنگ ترکیبی؛ این را بنده از روی اّطالع به شــما 
عرض میکنم. دشــمن یعنی آمریکا، اسرائیل، بعضی از 
قدرتهــای اروپایِی موذی و خبیث، بعضی از گروه ها و 
گروهکها، همه ی امکاناتشان را وارد میدان کردند. همه ی 
امکانات یعنی چه؟ یعنی دستگاه های اّطالعاتی شان را، 

دستگاه های رسانه ای شان را، ظرفیّت فضای مجازی شان 
را، اســتفاده از تجربه های گذشته شان را. خب اینها در 
ایران تجربه دارند؛ از سال 7۸ تجربه دارند، از ۸۸ تجربه 
دارند، از ســالهای بعدی تجربه دارند، آنجاها شکست 
خوردند، از آن تجربه ها استفاده میکنند؛ آن تجربه ها را 
هم به میدان آوردند. در کشورهای دیگر هم این کارها را 
کرده اند، یک ضربه هایی خورده اند، یک موفّقیّتهایی پیدا 
کرده اند، از آن تجربه ها هم استفاده میکنند. دشمن همه ی 
این ظرفیّتهــا را در این چند هفته وارد میدان کرد برای 
اینکه بتواند بر مّلت ایران فائق بیاید. عرض کردم که به 
معنای واقعی کلمه، مّلت توی دهنشان زد؛ مّلت ایران به 
معنای واقعی کلمه ناکامشــان کرد. خب، این حاال یک 
اظهار توقّعی از شما جوانان عزیز و همه ی جوانانی که 
این صحبت را بعداً خواهند شنید لکن توقّع دیگری هم 
من دارم؛ ببینید من در یکی دو سخنرانی قبلی گفتم که 
عالئم زیادی وجود دارد که نظم کنونی جهان دارد تغییر 
پیدا می کند و نظم جدیدی بر جهان حاکم خواهد شد. 
نقش ما ایرانی ها، جایگاه ما ایرانی ها در این نظم جدید 
چیست؟ این یک سؤال مهم است. حاال این نظم جدیدی 
که بنده عرض میکنم که نظم کنونی به نظم جدید تغییر 
پیدا خواهد ]کرد[، چیست؟ نمی شود دقیق گفت، نمی شود 
بدقّت گفت که نظِم این  چنینی اســت اّما می شود یک 
خطوطی را ترســیم کرد. یک خطوط اساسی ای هست 
که مطمئنًّا این خطوط اساسی در این نظم جدید هست. 
خّط اساسی اّول عبارت است از انزوای آمریکا؛ آمریکا 
در نظم جدید جهانی منزوی خواهد بود. برخالف آنچه 
ده بیست سال پیش بوش پدر گفت که امروز تنها قدرت 
مسّلط دنیا آمریکا است؛ بعد از قضیّه ی حمله ی عراق 
به کویت و ورود آمریکایی ها و متالشی کردن حمله ی 
ـ  ـ به این مضمونـ  عراقی ها، ]بوش پدر[ با غرور تمامـ 
گفت که امروز همه کاره ی دنیا آمریکا است؛ در این نظم 
جدیدی که من میگویم نه، آمریکا دیگر جایگاه مهّمی 
ندارد و منزوی است.بله همین  جور خواهد شد، »مرگ 
بر آمریکا« خواهد شد. ضمنًا بعضی ها میگویند »مرگ 
بر آمریکا« میگویید، آمریکایی ها با شما دشمنی میکنند؛ 
من میگویم نه، در آن روزی که آمریکایی ها دشمنی را 
شروع کردند یعنی در بیست وهشتم مرداد، در ایران هیچ 
کس مرگ بر آمریکا نمی گفت، اّما آنها ضربه ی خودشان 
را زدند؛ ضربه ی آنها ناشی از »مرگ بر آمریکا« نیست. 
بعد که ضربه زدند در شانزدهم آذر همان سال دانشجوها 
در دانشگاه تهران گفتند مرگ بر آمریکا؛ مرگ بر آمریکا 
یادگار شــانزدهم آذر است؛ از آن وقت گفته شد مرگ 

بر آمریکا؛ آمریکایی ها قبل از آن، ضربه را زده بودند.
خب، پس یکی اینکه آمریکا مجبور می شــود دست و 
پایش را از جهان جمع کند. االن آمریکایی ها در بسیاری 
از مناطق دنیا پایگاه دارند؛ در منطقه ی ما، در اروپا، در 
آسیا، پایگاه های نظامی با جمعیّت های زیاد، پولش را 
هم از خود آن کشور بیچاره ای که در آنجا پایگاه هست 
می گیرند ؛ هزینه هایش را او باید تأمین کند و آمریکایی ها 
بخورند و آقایی کنند! این دیگر تمام می شود ؛ دست و 
پای آمریکا از حضور در سراسر جهان جمع خواهد شد. 
این، آن خّط اصلی اّول، از خطوط اساســی نظم جدید 

آینده ی جهان. خّط اساسی دّوم؛ انتقال قدرت سیاسی و 
اقتصادی و فرهنگی و حتّی علمی، از غرب به آســیا. 
امروز قدرتهای غربی هم اقتدار سیاسی دارند، هم اقتدار 
علمــی دارند، هم اقتــدار فرهنگی دارنــد، هم اقتدار 
اقتصادی دارند؛ یعنی خیلی چیزهــا دارند، البتّه تعبیر 
درست ترش این اســت که بگوییم داشــتند، و دارند 
آرام آرام از دســت میدهند؛ ولی خب ]اینها را[ ســالها 
داشــتند دیگر؛ دو ســه قرن غربی ها این جوری عمل 
کردند. در این نظم جدید، این حالت از غرب به آســیا 
منتقل خواهد شــد. آسیا خواهد شد مرکز دانش، مرکز 
اقتصاد، مرکز قدرت سیاسی، مرکز قدرت نظامی؛ ما در 
آسیاییم. خب این هم نقطه ی بعدی. نقطه ی سّوم، ]یعنی[ 
آن خّط اساسی سّوم: فکر مقاومت و جبهه ی مقاومت در 
مقابل زورگویی گســترش خواهد یافت، که مبتکرش 
جمهوری اسالمی اســت. چون اروپایی ها از وقتی که 
انقالب صنعتی شــد و جلو افتادند و استعمار را شروع 
کردند، مردم دنیا را و کشورهای دنیا را عادت دادند به 
اینکه سلطه پذیری و ســلطه جویی دو حّصه ی متقابل 
حتمی دنیا است؛  یعنی دنیا تقسیم می شود به دولت های 
سلطه گر وقدرتها و دولت ها و کشورهای سلطه پذیر؛ این 
]وضع [ بوده و این نظام سلطه چند قرن ادامه پیدا کرده. 
همه قبول داشتند که بایستی سلطه ی قدرت های غربی را 
قبــول کنند، حتّــی فرهنگ آنها را قبــول کنند، حتّی 
نامگذاری آنها را قبول کنند. ببینید؛ من اینجا بگویم این 
ـ منطقه ی ما را  ـــ یک وقتی من ]این را[ گفتــمـ  راـ 
می گویند: خاورمیانه! خاورمیانه یعنی چه؟ یعنی اصل 
دنیــا و مرکــز دنیا اروپا اســت؛ مثل همان داســتان 
ماّلنصرالّدین که گفتند مرکز دنیا کجا است؟ گفت همین 
جایی که میخ طویله ی خر من اســت؛ اینجا مرکز دنیا 
است! هر منطقه ای که از اروپا دور است، اسمش منطقه ی 
خاور دور اســت؛ چون دور از اروپا است؛ هر کدام که 
نزدیک است، مثل بعضی کشورهای شمال آفریقا، این 
خاور نزدیک اســت؛ هر کدام میانه ی اینها است، خاور 
میانه اســت؛  یعنی مالک و اصل و اساس در نامگذاری 
کشورها هم عبارت است از اروپا. غربی ها این  قدر برای 
خودشان حق قائل بودند! این است که بنده اصرار دارم 
نگویم خاورمیانه، بگویم غرب آسیا. غرب آسیا است 
دیگر؛ چرا می گوییم خاورمیانه؟ این روحیه ی مقاومت 
در مقابل زورگویی و قدرت طلبی و سلطه طلبی قدرتهای 
سلطه گر را جمهوری اسالمی به وجود آورد. اّول کسی که 
در دنیا گفت »نه شرقی و نه غربی« امام بزرگوار ما بود؛ 
نه شرقی و نه غربی. آن روز قدرت دنیا تقسیم شده بود 
بین آمریکا و شــوروی. ایشــان فرمود: نه این، نه آن. 
همه ی کشورهای دنیا مجبور بودند یا متّصل به این باشند 
یا متّصل به آن باشند؛ ناچار می دانستند خودشان را، ]اّما[ 
ایشان گفت که نه این، نه آن. این روحیه، این منطق، این 
حرف قرص و محکم رواج پیدا کرده. امروز در منطقه ی 
ما خیلی ها هستند که خودشــان را وابسته به جبهه ی 
مقاومت می داننــد ، اهل مقاومتند، معتقد به مقاومتند و 
مقاومت هــم میکنند و در موارد بســیاری نتیجه هم 
می گیرند ، مثل همین نتیجه ای کــه لبنانی ها به برکت 
حزب اهلل در قضیّه ی تقسیم خطوط گازی گرفتند. من سه 

مورد از خطوط اساسی را گفتم: انزوای آمریکا، انتقال 
قدرت به آســیا، گســترش جبهه ی مقاومت و منطق 
مقاومت؛ البتّه چیزهای دیگری هم می شــود گفت، در 
ذهن من هم هســت، حاال مسائل اساسی تر اینها است. 
خب، حاال در این دنیای جدید ایران چه کاره اســت؟ 
ایران کجا قرار می گیرد؟ جایگاه کشــور عزیز ما کجا 
اســت؟ این، آن چیزی است که باید شما روی آن فکر 
کنید؛ این، آن چیزی است که باید شما خودتان را برایش 
آماده کنید؛ این آن چیزی است که جوان ایرانی می تواند 
انجام بدهد. ما می توانیم در این نظم جدید یک جایگاه 
برجسته ای داشــته باشیم؛ می توانیم . چرا؟ برای خاطر 
اینکه کشــور ما یک خصوصیّات برجسته ای دارد که 
خیلی از کشورهای دیگر ندارند. اّوالً نیروی انسانی؛ ما 
نیروی انسانی بسیار خوبی داریم؛ یعنی هوش و استعداد 
جوان ایرانی از متوّسط هوش و استعداد دنیا باالتر است؛ 
این هست. ما امروز داریم برکات هوش و استعداد جوان 
متولّد دهه ی شــصت و هفتاد را جلوی چشم خودمان 
می بینیــم. االن جوان هایی و این کســانی که امروز در 
بخش های علمی گوناگون، بخش های فنّاوری گوناگون 
دارند نوآوری می کنند ، دارند تازه سازی می کنند ــ در 
بخش های مختلف، بخش هــای مختلف علمی ــ در 
بعضی از بخش ها کشور را جزو چهار پنج کشور اّول دنیا 
قرار می دهند ، همان متولّدین دهه ی 6۰ و دهه ی 7۰ و 
مانند اینها هســتند؛ امروز به ثمر رسیده اند؛ و ان شاء اهلل 
مّلت ایران بــرکات متولّدین دهه ی ۸۰ را ــ که اغلب 
ـ و دهه ی ۹۰ را هم در آینده خواهد دید.  شماها باشیدـ 
خب حاال البتّه مزاحمت های هم وجود خواهد داشت، 
مشــکالتی هم وجود دارد که اینها می تواند مانع بشود. 
خب پس بنابراین اّولین امتیاز ما، امتیاز نیروی انسانی 
است. امتیاز دّوم، نیروهای طبیعت، طبیعت کشور؛ ما در 
کشــور منابعی داریم که تنّوع منابع طبیعی در کشور ما 
جزو کم نظیرترین تنّوعها در دنیا اســت. من یک وقتی 
ـ االن آمارش  اینجا در همین حسینیّه در یک سخنرانیـ 
ـ گفتم  را یادم نیست، آن روز مطالعه کرده بودم یادم بودـ 
که در این چند فلز اساسی الزم برای صنعت، ما خودمان 
یک درصد جمعیّت دنیا هستیم، یک درصدی، اّما این 
چند فلز در کشور ما چهار درصد، پنج درصد موجودی 
دنیا است؛ یعنی ما بیشتر از اندازه ی مّلت خودمان منابع 
طبیعی مان سرشارند. حاال من فلزها را گفتم، گیاهان هم 
همین جورند، گیاهان دارویی هم همین جورند، معادن 
هم همین جورند؛ از این جهت ما خیلی ثروتمندیم. روی 
معادن بنده چقدر تکیه کــرده ام در دولت های مختلف، 
متأّســفانه خب خیلی نپرداختند، و خیلی از دولت ها 
گوش نکردند به حرف ما. امیدواریم ان شاء اهلل این دولت 
]به این امور بپردازد[. شــنیدم کارهای خوبی هم دارند 
می کنند در زمینه ی معادن؛ خب پس این هم یک نقطه ی 
اساسی دیگر. بنابراین کشــور ما، هم از لحاظ نیروی 
انسانی امتیاز دارد، هم از لحاظ نیروهای طبیعی امتیاز 
دارد، هــم از لحاظ موقعیّت جغرافیایــی؛ ما چهارراه 
ارتباطات شــرق و غرب و شمال و جنوبیم. شما روی 
نقشه نگاه کنید، نقشه  ی دنیا را بگذارید نگاه کنید؛ ما در 
یک نقطه ی حّساس هستیم. شرق و غرب از ما می توانند 

عبور کنند؛ شمال و جنوب هم از ما می توانند عبور کنند. 
ما یک معبِر ترانزیِت بسیار پیشرفته و خوبی می توانیم در 
دنیا باشیم. البتّه احتیاج دارد به خطوط راه آهن، خطوط 
ریلی؛ با جاّده نمی شود که من راجع به این خطوط ریلی 
ـ  ـ این درددل ها را با شما جوان ها باید بکنیمـ  هم بازـ 
مکّرر در دولت های مختلف راجع به خطوط ریلی من 
تأکید کرده ام؛ متأّسفانه کوتاهی شده. البتّه در آن اوایِل بعد 
از رحلــت امام چرا، یک مقداری کارهای ریلی خوبی 
انجام شد، ]ولی[ بعدش دیگر کار درستی انجام نشده و 
حاال ان شاءاهلل بنا دارند کارهای خوبی را انجام بدهند. ما 
بایستی ان شاءاهلل در این زمینه ی رفت وآمدها و حمل و 
نقل بتوانیم جایگاه خودمان را پیدا کنیم. از همه ی این 
چند امتیاز مهم تر، منطق حکومتی و تمّدنی ما است که 
همان جمهوری اســالمی اســت. ما جمع کردیم بین 
جمهوری و بین اسالمی؛ جمع کردیم بین حضور مردم و 
آراء مردم و معارف الهی؛ جمع بین این دو کاِر آســانی 
نیســت، ]ولی[ ما این کار را به توفیق الهی انجام دادیم. 
البتّه نقص هایی داریم. من هیچ وقت اّدعا نمی کنم در این 
زمینه ها نقص نداریم؛ نــه، نقص هایی داریم اّما حرف، 
منطق، یک منطق جدیدی است در دنیا. خب، این راجع 
به این مسائل. آخرین حرف من به شما جوان های عزیز. 
ببینید، همه ی کارهای شماها و ماها، همه، و حرفهایمان 
و حرکاتمان یک پیامی به بیرون کشور میفرستد. مواظب 
باشیم ببینیم ما چه پیامی می دهیم . پیام الزم نیست به 
زبان باشد؛ گاهی کیفیّت نشستن شما پیام دارد؛ گاهی 
تجّمع شما در یک جا پیام دارد؛ گاهی شعاری که میدهید 
پیام دارد. مراقب این پیامی که به دنیا میدهید باشید. من 
می گویم مهم ترین چیزی که باید از طرف مّلت ایران و از 
طرف جوانان ایران به جبهه ی دشــمن منتقل بشــود، 
عبارت است از قدرت مقاومت مّلت ایران. مّلت ایران، 
جوانان ایران، باید با اقدام های خود، با حرکات خود، با 
ـ که البتّه  شعارهای خود، با کارکرد خود به دنیا بفهمانندـ 
ـ که مّلت ایران قدرت مقاومت  دشمن هم خواهد فهمیدـ 
دارد، عزم راسخ دارد برای ایستادگی در مقابل زورگویی. 
البتّه این، وظیفه ی آحاد مردم است. دولتمردان وظایف 
ســنگینی دارند؛ دولتمردان در این زمینه خیلی وظیفه 
دارند. باید کوتاهی های گذشــته تکرار نشود. بعضی از 
دستگاه های دولتی بشــّدت بایستی در این زمینه فّعال 
باشــند، ِمن جمله آموزش و پرورش، ِمن جمله وزارت 
علوم، وزارت بهداشت، ِمن جمله وزارت ارشاد، ِمن جمله 
وزارتهای مربــوط به تولیــد: وزارت صنایع، وزارت 
کشاورزی؛ یا وزارتهای مربوط به همین مسئله ی حمل 
و نقل ــ اینها دســتگاه های مهّمی است ــ یا معاونت 
علمی که نخبه ها را به بنیاد نخبگان ]متّصل میکند[؛ اینها 
وظایف سنگینی دارند که باید انجام بدهند. عزیزان من! 
مطمئن باشید اگر من وظیفه ی خودم را انجام بدهم، شما 
وظیفه ی خودتان را انجام بدهید، دستگاه های مختلف 
وظایف خودشان را انجام بدهند، هر کدام هر جا هستیم، 
هر جا ایستاده ایم، وظیفه ی خودمان را بشناسیم و انجام 
بدهیم، تمام مشکالت کشور برطرف خواهد شد و کشور 

به آن آرزوی نهایی خودش خواهد رسید.
   علی زارعی

توقع رهبری از نوجوانان و جوانان 

راه اندازی سامانه پیامکی اعالم بازرسی 
شناورهای مسافری در بندر شهید باهنر

 گروه خبر // مدیر بنادر و دریانوردی شــهید باهنر و 
شرق هرمزگان از بهره برداری سامانه پیامکی اعالم بازرسی 
شــناورهای مســافری خبر داد و گفت: با راه اندازی این 
ســامانه و با اطالع مالک از موعد بازرسی شناور، توقیف 
آن به حداقل خواهد رســید. به گــزارش خبرنگار دریا ؛ 
»حمیدرضا محمد حسینی تختی« با اشاره به بهره برداری 
از ســامانه پیامکی اعالم بازرسی شناورهای مسافری در 
بندر شهید باهنر افزود: در راستای توسعه عملکرد سامانه 
ورود و خروج شناورهای مسافری، ماژول ارسال خودکار 
اعالن های بازرسی به صورت پیام کوتاه به اطالع صاحبان 

شناور، اپراتورهای برج کنترل و بازرسان کنترل می رسد.
وی افزود: برای توســعه و ارتقاء سطح امنیتی این سامانه 
از سرورهای ارسال پیام کوتاه سازمان بنادر و دریانوردی 
استفاده شده تا از هرگونه ســوء استفاده، شک و ابهام در 
خصوص کالهبرداری جلوگیری شود. به گفته مدیر بنادر 
و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان؛ با بهره برداری 
از این سامانه امکان ثبت شماره تلفن همراه گیرندگان پیام 
کوتاه با نظر مدیر بندر به افراد مشــخص شده نیز مقدور 
خواهد شد. محمد حســینی تختی ارسال پیام مربوط به 
شناورهای با موعد بازرسی کمتر از ۱۰ روز را از مزایای 
این طرح برشــمرد و افزود: مشخص بودن تعداد روزهای 
باقیمانده یا گذشــته از موعد بازرسی، عدم توقیف شناور، 
مدیریت و زمان بنــدی رفع نواقص را در اختیار صاحبین 

شناور و اشخاص ثبت شده قرار می دهد.
بخشودگی جرایم موتورسیکلت های 

بدون بیمه شخص ثالث 
 گروه خبر // احســان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و 
دارایی با بخشودگی صددرصدی جرایم موتورسیکلت ها و 
وسایل نقلیه کشاورزی فاقد بیمه شخص ثالث موافقت کرد.
 سیداحســان خانــدوزی با پیشــنهاد صنــدوق تامین 
خسارت های بدنی و بیمه مرکزی درباره اعمال بخشودگی 
جرایم موضوع بند »ب« ماده )24( قانون بیمه شــخص 
ثالث موافقت کرد. بر این اســاس صد درصد مبلغ جریمه 
این وســایل که معادل حق بیمه مدتی است که آن ها فاقد 
پوشش بیمه ای بوده اند، خواهد بود. به گزارش خبرگزاری 
صداوسیما مرکز خلیج فارس،الزم به ذکر است بخشودگی 
اعالم شده ویژه موتورسیکلت ها و وسایل نقلیه کشاورزی 
فاقد بیمه نامه به مدت 2۹ روز - از تاریخ۱4۰۱/۰۸/۱۵ 

لغایت پایان روز۱4۰۱/۰۹/۱3 اعمال خواهد شد.
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علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // استاندار 
یزد بر لزوم توسعه گردشگری هوشمند با برنامه ریزی 
برای تمام ابعاد و جوانــب آن تاکید کرد و گفت: با 
توجه به سرعت باالی تغییر و تحوالت دنیا در سایه 
توسعه علم و فناوری، در صورت کندی بروز رسانی 
ساختارهای سنتی، در دنیای مدرن امروز از اتفاقات 

این بخش عقب خواهیم افتاد . 
    به گزارش خبرنگار دریا ؛ مهران فاطمی در نشست 

شورای توســعه گردشگری استان یزد ضمن قدردانی 
از فعالیت های دبیرخانه شــورای توسعه و پیشرفت 
گردشــگری، گفت: پیش از برگزاری نشســت های 
شورای گردشــگری، اتاق فکرهایی با افراد درگیر با 
محتوا و موضوع نشست برگزار و پیشنهادات مشخص، 
شفاف و کارشناســی شــده خروجی آن جلسات، 
 جهت تصمیم گیری نهایی و تعیین وظیفه هر دســتگاه 
جمع بندی شــود.وی با بیان اینکه نشســت شورای 
توسعه گردشگری استان با حضور بخش خصوصی در 
 کنار مدیران دســتگاه ها معنا پیدا می کند، اظهار کرد:
 نشست های این حوزه باید روز به روز ساختارمندتر، 
قوی تر و پر محتوا تر از گذشــته پیش رود.استاندار 

در بخش دیگری از ســخنانش به تبیین لزوم توسعه 
گردشگری هوشــمند با برنامه ریزی برای تمام ابعاد 
و جوانب آن پرداخت و خاطرنشــان کرد: با توجه به 
سرعت باالی تغییر و تحوالت دنیا در سایه توسعه علم 
و فناوری، در صورت کندی بروز رسانی ساختارهای 
سنتی، در دنیای مدرن امروز، از اتفاقات این بخش عقب 
خواهیم افتاد.فاطمی بــا بیان اینکه نمی توان در برابر 
تغییرات مقاومت کرد، افزود: بهترین رویکرد در مواجه 
با این امر، مدیریت تغییــر و تحوالت در بخش های 
مختلف سیاســی، اقتصادی، گردشگری و غیره است.
وی خاطرنشان کرد: گردشگری هوشمند روز به روز 
در حال توســعه است لذا باید برنامه ها و رویکردهای 

بخش دولتی و خصوصی در مسیر توسعه گردشگری 
هوشمند مشخص شود.استاندار تصریح کرد: در صورت 
نابرابری ســرعت تغییرات و بروزرسانی رویکردهای 
حوزه گردشگری استان با سرعت تغییرات دنیا، مدیریت 
مسائل و موضوعات این بخش و حتی مدیریت روایت 
تاریخ، تمدن، اصالت و هویت استان در دست افراد غیر 
یزدی می افتد.فاطمی با بیان این که مباحث مربوط به 
گردشگری هوشــمند و فناوری های نوین مالی باید 
جدی گرفته شــود، گفت: پول و دالر ابزارهای سنتی 
اقتصاد بوده و قطعا در زمان های پیش رو تغییر خواهد 
کرد لذا در صورت عدم فراهم سازی زیرساخت ها و 
تدویــن راهبردها بدون آینده پژوهی، قطعا محکوم به 

شکست خواهیم بود.وی در ادامه به دغدغه های ارائه 
شده پیرامون توســعه گردشگری هوشمند اشاره کرد 
و افزود: آســیب های این حوزه باید احصاء و نسخه 
مشخصی برای رفع آن ها نوشته شود.استاندار در بخش 
دیگری از ســخنانش با اشاره به نقش بسزای تولید و 
انتشار محتواهای گردشگری در معرفی یزد و جذب 
گردشگران داخلی و خارجی، گفت: باید برای هر ذائقه 
محتوا و روایت خاص و جذاب از ظرفیت ها تولید و 
منتشر کرد .فاطمی در پایان خطاب به مدیران حاضر در 
جلسه گفت: دوران مسئولیت بسیار کوتاه است بنابراین 
باید بهره وری عمر مسئولیت خود را باال برده و روند 

اجرای اقدامات را سرعت ببخشید .

استاندار یزد :

تدوین راهبردهای گردشگری بدون آینده پژوهی محکوم به شکست است

سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها // سرپرست 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر گفت: 
۲۳۰ هزار نهال حرا در نهالستان های استان در سطح 
۲۰۰ تا ۲۵۰ هکتار از عرصه های ساحلی استان بوشهر 

کاشته می شوند .  
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ عبدالحســین گرشاسبی 
در نشســت با خبرنگاران اظهار کرد: 66۰ هکتار از 
مساحت استان بوشهر با پوشش جنگل های حرا است. 
در راستای گســترش و توسعه این گونه گیاهی 23۰ 
هزار نهال حرا در نهالســتان های استان در سطح 2۰۰ 
تا 2۵۰ هکتار از عرصه های ســاحلی اســتان بوشهر 
کاشته می شوند.وی تصریح کرد: 276 حوضه آبخیز به 
مساحت 2 میلیون و ۵۵۱ هزار هکتار در استان بوشهر 
شناسایی شــده که 22 درصد از این مساحت مربوط 
به بخش های مرزی و ســاحلی همجوار با استان های 

همسایه و 7۸ درصد نیز در حوزه داخلی است.
سرپرســت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 

بوشــهر بابیان اینکه ۵۰ درصد از بارش ساالنه استان 
بوشــهر تبدیل به روان آب می شــود، عنوان کرد: در 
صورت اجرای ســازه های آبخیــز امکان ذخیره یک 
میلیــارد و 27۵ میلیــون مترمکعــب روان آب از 6 
میلیارد مترمکعب میزان آب حاصل بارش ساالنه در 
پشت سدهای استان وجود دارد.گرشاسبی بابیان اینکه 
معادن یکی از عوامل تخریب عرصه های منابع طبیعی 
محسوب می شوند، اظهار کرد: 2۵۰ واحد عرصه برای 
معادن دراستان بوشــهر واگذار شده است اما بسیاری 
از آنها تعطیل هســتند و در حالــی که باید 2۵ درصد 
از اراضی واگذار شــده به معادن باید به فضای ســبز 
اختصاص یابد اما این مهم در اســتان انجام نمی شود.

وی خاطر نشــان کرد: درسال۹6 براساس تفاهم نامه 
مقرر شــد منابع طبیعی وآبخیزداری استان بوشهر با 
همکاری  سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس  
 ۱۱۰۰ هکتــار جنــگل کاری انجام می شــد اما این 

تفاهم نامه همچنان اجرایی نشده است .

سرپرست منابع طبیعی بوشهر:

۲۳۰ هزار نهال حرا در سواحل بوشهر کاشته می شود

  

راه اندازی گشت ویژه پیشگیری از سرقت تجهیزات برق رسانی در کرمان 
 // ها  اســتان  سرویس  توکلی  آرزو 
رئیس پلیس آگاهی کرمان از راه اندازی 
گشت های ویژه به منظور پیشگیری 
با  برق رسانی  تجهیزات  ســرقت  از 
این  در  مربوطه  نهادهــای  همکاری 

استان خبر داد . 
  بــه گــزارش خبرنــگار دریــا ،  
ســرهنگ"یداهلل حســن پور" افزود: 
حوزه شــهری کرمان و همچنین دیگر 
شهرســتان هایی کــه دارای فراوانی 
 وقوع ســرقت ســیم برق هســتند، 
بلوک بندی و مســئولیت پیشــگیری 
از وقوع ســرقت سیم برق به تیم های 
انتظامی، تیم هایی از گشــت رضویون 
سپاه و بخشــی نیز به شــرکت های 
مراقبتی و انتظامی واگذار شــد که این 
تیم ها ضمن گشــت زنی محسوس و 
نامحسوس در محله ها و معابر اصلی 
و فرعی از ظرفیت نظارت تصویری و 
همکاری خود اهالی نیز به منظور پایش 
اماکن عمومی و معابر بهره خواهند برد.
 وی اظهار داشت: در راستای ساماندهی

 کارگاه های ضایعاتی نیز ماموران انتظامی 
از تمامــی این کارگاه ها و مراکز ذوب 
 فلزات به طور مستمر بازدید می کنند و 
کارگاه های فاقــد مجوز با هماهنگی 
قضایی پلمب می شــوند و با استقرار 
نیرو در محورهای ورودی و خروجی 
 و حتــی در معابــر فرعــی از بــار 

تــردد  از  و  بازیــد  هــا   کامیــون 
محموله های ضایعات سرقتی جلوگیری 
خواهد شد. رئیس پلیس آگاهی استان 
کرمان تصریح کــرد: از آنجا که درصد 
زیــادی از ســرقت های خرد ســیم 
برق توســط افراد معتاد یــا معتادین 
 متجاهر صــورت می گیرد طی اجرای 
طرح هایی با همکاری اداره بهزیستی، 
پلیس و شــورای هماهنگی مبارزه با 
مــواد مخدر در راســتای جمع آوری 
این قشــر و نگهداری موثرتر آنان در 
کمپ های مربوطه اقدام خواهد شــد 
چه بســا حضور نابسامان این قشر در 
ســطح جامعه موجب نارضایتی هایی 
برای شــهروندان نیز بوده است.رئیس 
پلیس آگاهی اســتان کرمان در پایان 
یادآور شــد: در کنار این تدابیر الزم 
است رســانه های دیداری و شنیداری 
و کانال های پرمخاطــب نیز بیش از 
پیش در راســتای آگاه سازی مردم و 
تاکید بر توجه بــه اصول خودمراقبتی 
فعالیــت کنند که در این رابطه از عموم 
شــهروندان می خواهیم تردد افراد و 
خودروهای مشــکوک در محله خود 
و وقوع خاموشــی هــای نامتعارف 
را بــه پلیس و ســامانه اتفاقات برق 
گزارش کنند.بــا توجه به نقش ادارات 
و نهادهای متولی امر در پیشگیری از 
سرقت تجهیزات برق رسانی، نوزدهمین 

نشســت قرارگاه مبارزه با ســرقت با 
حضور سردار ناظری فرمانده انتظامی، 
معاون اجتماعی و پیشــگیری از جرم 
دادگســتری، فرماندار و مدیر عامالن 
شرکت های برق شمال و جنوب استان 
کرمــان برگزار و با توجه به زیان های 
ناشی از سرقت تجهیزات برق رسانی، 
تمهیدات ویژه ای با تاکید بر همکاری 
سازمان های متولی اندیشیده و اجرایی 
شــد. مدیران شرکت توزیع برق شمال 
استان کرمان معتقدند اعتبار زیادی نیاز 
است تا ســیم های انتقال به نوع کابل 
خودنگهدار و ضدســرقت تبدیل شود 
تاکید دارند که این موضوع دغدغه این 
شرکت اســت به طوری که امسال نیز 
اعتبار این بخش حدود ۱۰ برابر رشد 
داشته است.ســال گذشته 7۰ میلیارد 

تومان صرف تغییر کابــل ها به کابل 
خودنگهدار در حوزه برق شمال کرمان 
شده و امسال برای ادامه اجرای طرح 
کابل خودنگهــدار 6۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار پیش بینی شــده اســت.حدود 
هشت هزار و ۵۰۰ کیلومتر طول شبکه 
فشار ضعیف برق در حوزه این شرکت 
وجود دارد کــه 37 درصد آن به کابل 
خود نگهدار مجهز شده است و تا پایان 
 ســال این عدد به بیش از ۵۰ درصد 
می رســد. عملیات تبدیل شبکه کابل 
قدیمی بــه کابل خودنگهدار در کرمان 
طی چند ســال اخیر آغاز شده و قرار 
است تا افق ســال ۱4۰۵ تمام شبکه 
فشــار متوسط برق در شــمال استان 
کرمان از کابل خودنگهــدار بهره مند 

شود .

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان :
بنادر شیالتی خوزستان
 نیازمند الیروبی هستند

  حســن سیالوی سرویس اســتان ها // مدیرکل 
بنادر و دریانوردی خوزســتان گفت: بررســی های 
صورت گرفته از اســکله ها و بنادر شــیالتی استان 
حاکی از ضرورت الیروبی هشت بندر شیالتی دارد. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ بهروز آقایی در نشســت 
کمیته ساماندهی سواحل اســتان خوزستان در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: فعالیت های شیالتی دربرگیرنده 
معیشت بخش قابل توجهی از جمعیت شهرهای ساحلی 
استان است که فرصت های شغلی پایداری را در منطقه 
ایجاد کرد.وی در ادامه تعداد بنادر صیادی خوزستان 
را ۱۱ بندر اعالم کرد و افزود: از این تعداد سه بندر در 
حال ساخت و هشت بندر به بهره برداری رسیده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزســتان با بیان اینکه 
رسوب ایجاد شده در محدوده این بنادر شیالتی باعث 
کاهش بهره وری در زمینه صیادی شــده است، افزود: 
الیروبی و تعمیق عمق اسکله ها و کانال های دسترسی 
از جمله اقداماتی اســت که باید در دستور کار قرار 
گیرد.آقایی یادآور شــد: از بین این بنادر صیادی، سه 
بندر نیز مجوزهای الزم را دارند و مجوزهای مربوط 
به مابقی نیازمند اخذ و یا تمدید اســت.وی به وجود 
یک هزار و 26۸ شناور فاقد هویت در محدوده بنادر 
خوزستان اشاره کرد و گفت: به منظور ساماندهی این 
شناورها، متناســب با حجم ذخایر آبزیان و ظرفیت 
بنادر اســتان باید اقدام به ثبت قایق های فاقد هویت 
کــرد تا از این طریق برای ادامه فعالیت از فرآیندهای 
قانونی برخوردار باشــند.مدیرکل بنادر و دریانوردی 
خوزستان با تاکید بر اهمیت توسعه گردشگری دریایی 
اســتان بیان کرد: تا ســال ۱3۹۸ تعداد هشت پست 
اسکله مســافری در محدوده رودخانه کارون احداث 
شــده و در سال ۱3۹۹ تعداد 2 پست اسکله دیگر در 
پارک بندر امام خمینی )ره( احداث شــده است.وی 
یادآور شــد: این در حالی است که مطالعات احداث 
2 پست اسکله گردشــگری در آبادان و شادگان نیز 
آغاز شده است. وی گفت: با توجه به سرمایه گذاری 
صورت گرفته به میزان ۱2 هزار میلیارد ریال، ایجاد 
زیرساخت های دسترسی و پس کرانه ای این اسکله ها 
ضروری است و از این رو دستگاه های اجرایی ذیربط 
در این خصوص باید هم افزایی الزم را به کار بگیرند .

خبر

حسن سیالوی سرویس استان ها // رئیس 
کمیســیون خدمات شهری شورای شهر 
اهواز با اشــاره به مشکالت تامین وسایل 
سرمایشــی در مدارس خوزستان گفت: 
۲۰ هزار کولــر قاچاق در انبارهای گمرک 
خوزستان وجود دارد و استاندار خوزستان 
نبایــد اجازه دهد این کولرها از اســتان 
خارج شوند بلکه عمده این کولرها باید به 

مدارس استان تخصیص داده شود . 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ احمد ســراج 

در هشتاد و دومین جلســه علنی شورای 
شهر اهواز ، با اشاره به اتفاقات اخیر اظهار 
کرد: به اذعان کارشناسان داخلی و خارجی، 
هزینــه ای که بابت اتفاقات اخیر شــده، از 
زمان شیوع کرونا و وارد شدن دانش آموزان 
برنامه ریزی شــده بود؛  در فضای مجازی 
دانش آموزی که قبل از شیوع کرونا تحویل 
جامعه داده شد با جامعه ای که امروز تحویل 
گرفته شده بسیار متفاوت است بنابراین باید 

برنامه ریزی متفاوتی داشته باشیم.
   وی افزود: مقام معظم رهبری بارها تاکید 
کرده اند مراحل پیشرفت در اختیار جوانان 
ایــن مرز و بوم قــرار داده شــود بنابراین 
اردوهای پیشــرفت ایران قــوی باید مورد 
توجه قرار بگیرد؛ به نظر می رســد استاندار 
خوزستان باید همه دستگاه ها را مجاب کند 
تا ظرفیت های علمی خود را در قالب یک 
نمایشگاه بزرگ و جذاب برپا کنند. درهای 
مدارس نیز باید باز شود و اردوهای درون 
و برون استانی برگزار شوند.رئیس کمیسون 
خدمات شهری شورای شــهر اهواز گفت: 
باید درهای مدارس بزرگ نیز باز شــوند و 
مردم از امکانات این مدارس در ســاعات 

غیرآموزشی استفاده کنند.
   ســراج بیان کــرد: از محــل عوارض 
آالیندگی، احیای 4۰ زمین ورزشــی روباز 
در اهواز در دســتور کار اســت و پیشنهاد 
می شود ۱۰ تا ۱۵ زمین ورزشی در مدارسی 
که شــرایط مناســبی دارند احداث شود و 
عالوه بر اســتفاده دانش آمــوزان در زمان 
تعطیلی مدارس، در اختیــار مردم به ویژه 

بانوان قرار بگیرند.
  وی با اشاره به مشــکالت تامین وسایل 
سرمایشی در مدارس گفت: 2۰ هزار کولر 
قاچاق در انبارهای گمرک خوزستان وجود 
دارد و استاندار خوزستان نباید اجازه دهد 
این کولرها از استان خارج شوند بلکه عمده 
این کولرها باید به مدارس استان تخصیص 

داده شود .

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اهواز: 

کولرهای قاچاق موجود در انبارها
 به مدارس خوزستان داده شوند

جزئیات اجرای طرح نهضت ملی مسکن به صورت ویالیی در یزد تشریح شد
علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // مدیرکل راه 
و شهرسازی یزد با بیان اینکه استان یزد در کشور 
به عنوان پایلوت اجرای طرح نهضت ملی مســکن 
به صورت ویالیی انتخاب شــده  است، گفت: برای 
واحدهای این طرح زمین در قالب قطعات ۲۴۰ و ۲۵۰ 
متری در نظر گرفته شده است و در همه شهرها حتی 
یزد نیز واحدهای این طــرح به صورت ویالیی یک 

طبقه ساخته می شود . 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ احســان خواجه رضایی 
افزود: در این طرح واحدهای مسکونی به صورت نیمه 
ساز تحویل متقاضیان می شود تا هر متقاضی مطابق با 
آورده و توان خود با سرعت بیشتری نسبت به تکمیل 
واحد مسکونی اقدام کند.خواجه رضایی با بیان اینکه 
پیگیری های الزم برای استفاده متقاضیان از تسهیالت 
بانکی نیز در حال انجام است، گفت: در زمینه  خدمات 
مهندســی، عوارض صدور پروانه، هزینه آماده سازی 

زمین، بیمه و مالیات، تخفیف های قابل مالحظه ای از 
طرف دولت برای متقاضیان در این طرح  لحاظ شــده 
است.وی با بیان اینکه یزد در طرح نهضت ملی مسکن 
از اســتان های پیشرو در کشور است، افزود: نخستین 
واگذاری های طرح نهضت ملی مســکن کشــور در 
قالب 4۰ واحد در بلوار شــهید نواب صفوی شهر یزد 
در کمتر از ۱۰ ماه آماده و به متقاضیان تحویل شــد 
و پس از آن 2۰۰ واحد در شــهر مهریز افتتاح شــد. 
با توجه به رویکرد دولت ســیزدهم در زمینه ساخت 
 واحدهای مسکونی برای شهروندان در نهایت تصمیم به 
ویالیی ســازی یک طبقه در تمامی شهرهای استان 
از جمله شــهر یزد صورت گرفــت و تا کنون بالغ بر 
یک هزار و 226 هکتار از زمین های شــهری استان 
شناســایی و مراحل قانونــی و مجوزهای الزم برای 
واگذاری به متقاضیان انجام شده است و بخشی از آنها 

مراحل نهایی آماده ســازی را طی می کند که بزودی 
 عملیات اجرایی ســاخت واحدها مســکونی در این 

زمین ها آغاز می شود.
   مدیرکل راه و شهرسازی یزد همچنین اظهارداشت: 
متقاضیان طرح نهضت ملی مســکن در اســتان که 
شــرایط برخورداری آنان از این طرح به تایید نهایی 
رســیده اســت اما هنوز برای واریز هزینه های اولیه 
پیامــک دریافت نکرده اند، به مــرور در 2 ماه آتی از 
طریق اطالع رسانی، برای انجام مراحل بعدی فراخوان 
 می شــوند.خواجه رضایی تصریح کــرد: در مجموع

 ۱۱3 هزار متقاضی در  اســتان یزد برای استفاده از 
تسهیالت دولت در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام 
کرده اند که از ایــن تعداد صالحیت 46 هزار متقاضی 
به تایید نهایی رســیده و از این تعداد حدود ۱4 هزار 

متقاضی نسبت به افتتاح حساب نیز اقدام کردند .

  

  

                                        دادانهم
پرونده کالسه 140140920000911844 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390001962808.  

شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی - کوچه -17 ستاد - اجرایی فرمان 
امام )ره( با نمایندگی آقای  احسان کشاورز فرزند احمد . اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 

گردشکار: بتاریخ پنجم آبان ماه یکهزارو چهارصد ویک پرونده کالسه 140140920000911844 تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل 
تشــکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 181/143126/ن - مورخه 

1401/05/08 گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق 
و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتی مبادرت به صدور تصمیم  رای مینماید .

»  قرار سرپرستی « : 
در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب ، محله شنبه چاالکی ، جنب زمین 8 هکتاری ستاد قطعه 34 به مساحت 264 متر مربع که حسب پاسخ شماره 1401/598 
مورخ 1401/04/08 کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور وفاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد 
با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ،  الزم است 
یک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و 
مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرائی 
فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در 
ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمراً به این دادگاه ارائه نماید . مقرر است دفتر مراتب 
به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون صدرالبیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید . 

مختار صادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان

                                        دادانهم
پرونده کالسه 140140920000642339 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 14014039001962594.  

شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی - کوچه -17 ستاد - اجرایی 
فرمان امام )ره( با نمایندگی آقای  احسان کشاورز فرزند احمد . اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 

گردشکار: بتاریخ پنجم آبان ماه یکهزارو چهارصد ویک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل 
است پرونده کالسه 140140920000642339 تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت 

از درگاه احدیت متعال به شرح آتی مبادرت به صدور  رأی مینماید .
»  رای ادگاه « : 

در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب ، محله شنبه چاالکی ، جنب زمین هشت هکتاری ستاد قطعه 44 به مساحت 324 متر مربعاز طرف ستاد اجرائی 
فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 140040390001368426 مورخه 1401/06/07 
مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدور قرار سرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور 
حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک و توجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی حضرت 
امام  )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده از مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده، لذا در راستای اجرای 
ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام  )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و 
عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض، ستاد اجرایی طی نامه شماره 181/238979/ن مورخه 1401/07/24 درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را 
نموده است. النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یاقائم مقام قانونی ویا وکیل مالک و توجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک یا وارثه یا نمایندگی قانونی وی بدست نیامده ، لذا 
در  راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام )ره( در تحریر الوسیله ) کتاب لقطه( حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور صادر واعالم 
میدارد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران 

)ویژه دادگاه های اصل 49 قانون اساسی( می باشد .
مختارصادقی  -  رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان
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فرهنگ و هنر

دبیر جدید جشنواره عمار :
باید هالیوود شیعی راه بیندازیم!

  گروه فرهنگی // دبیر جشــنواره مردمی فیلم عمار 
از لــزوم راه اندازی »هالیوود شــیعی« گفت.نشســت 
خبری ســیزدهمین جشــنواره فیلم مردمــی عمار در 
یادمان شهدای گمنام شــهرک اکباتان تهران با حضور 
جمعی از خانواده های شهدا برگزار شد. در این برنامه، 
سهیل اســعد دبیر جدید جشنواره مردمی فیلم عمار، با 
اشــاره به این که از وارثان نادر طالب زاده است، گفت: 
پیوند هنر و اندیشــه و رســانه، یک اصل است که این 
جشــنواره را متمایز می کند. به قول یکی از مســئوالن 
قدیمی صداوســیما که زمانی می گفت، متفکران معموال 
هنــر ندارند و هنرمندان خیلی درگیر تفکر و اندیشــه 
نیستند و بر همین اساس، چنین رویدادی جذاب است. 
او با اشاره به سابقه کار و حضورش در آرژانتین افزود: 
فضای رسانه ای انقالب بعد از چهل و چند سال نباید در 
ایران محدود بماند و باید این تفکر و فرهنگ و ســبک 
زندگی به عنوان یک الگو در جهان مطرح شود، چرا که 
بشــریت به این الگو احتیاج دارد. پس ما وظیفه داریم 
ایــن ارزش ها را جهانی کنیم.اســعد بیان کرد: »افتخار 
بزرگ من این اســت که طلبه حوزه علمیه قم هستم و 
معتقدم ســینمای ایران منویات رهبری را خیلی خوب 
درک کرده که براســاس آن مرا به این جشنواره دعوت 
کرده اســت.« او به خاطــره ای از صحبت اش با رضا 
کیانیان اشــاره کرد که به این هنرمند گفته در آرژانتین 
تئاتر کار می کرده و بــرای طلبگی، هنر را رها کرده و 
رضــا کیانیان هم عکس این ماجــرا را درباره خودش 
برای او گفته اســت. وی تاکید کرد: ما خط فاصله ای 
بین دو حوزه طلبگی و هنر نداریم و اشــتباه من و رضا 
کیانیان در همین بود که فکر می کردیم برای رســیدن به 
آن یکی، باید دیگری را رها کنیم. او همچنین خاطراتی 
را از ســید حســن نصرا... و مقام معظم رهبری درباره 
سریال های حضرت یوســف و مختارنامه و نیز پخش 
ســریال حضرت مریم در ونزوئال و تاثیرات آن تعریف 
کرد.به گزارش ایســنا، دبیر جشنواره فیلم عمار گفت: 
»ما باید هالیوود شــیعی را راه اندازی کنیم و همان طور 
که عالم دینی و پروفســور و... در این نظام و ساختار 
جایگاه خاصی دارد، باید بپذیریم که ســینما هم چنین 
جایگاهی خاص داشــته باشد و حال با هر اسمی، این 

تفکر و باور را جا بیندازیم.«

خبر

  
       *

گروه فرهنگی // کودکان هنگام تماشای یک 
فیلــم، آن را چیزی جــز واقعیت نمی بینند. 
درواقــع نمی توانند بین دنیای فیلم و واقعیت 
تفکیکی قائل شــوند؛ بنابرایــن آنچه که در 
فیلم های کودک به تصویر کشیده شود ناگریز 
جزوی از واقعیت زندگی کودک خواهد شد که 

قطعا بر آینده او تاثیر خواهد داشت . 
   نگارنده این گزارش متولد اواخر دهه هفتاد 
اســت، هم نســلی های من حتما برنامه های 
کــودک آن زمان را به یاد می آورند. برنامه ها 
شــاید زرق وبرق چندانی نداشــتند اما ما و 
حتی والدینمان را پای تلویزیون می نشــاندند. 
حتی به خاطــر دارم در »روز جهانی کودک 
و تلویزیون« برخی شــبکه ها یک روز کامل 
به برنامه های کودک اختصاص داده می شدند. 
اما حاال علی رغم گسترش امکانات و منابع، 
مدت هاســت که نه خبری از فیلم های کودک 
جذاب هســت و نــه برنامه هــای تاثیرگذار 
تلویزیونی . اما این کمبودها چه تاثیری بر سیر 
رشد و تربیت این نســل می گذارد؟ نسلی که 
گویا از سبد فرهنگی سینما و تلویزیون درحال 

حذف شدن است!
در ایــن رابطه با یک معلم دبســتان و مربی 
تربیتی گفت وگو کردیم که ســابقه فعالیت در 
تئاتر کودک هم دارد.فریبا مختاری ، درمورد 
ضــرورت تولید فیلم کــودک گفت: برخی از 
مطالب و مفاهیم درسی که در مدرسه به بچه ها 

ارائه می شود شــاید درحالت عادی کاربرد و 
جذابیــت الزم را برای رشــد و تربیت آن ها 
نداشته باشد؛ برای مثال دروسی مثل مطالعات 
اجتماعی یا دین و زندگی که در دبســتان با 
نام هدیه های آسمان تدریس می شوند، شامل 
مفاهیم بنیادی و اساسی الزم برای پایه ریزی 
شــخصیت کودک هســتند اما اغلب به علت 
تدریس نامناسب و فضای آموزشی یکنواخت، 
آنطور که باید بر بچه ها تاثیر گذار نیستند. اما 
اگــر همین مفاهیم در قالب فیلم و انیمیشــن 
مخصــوص کودک بــرای بچه ها بــه نمایش 
گذاشــته شــود، تاثیر به مراتب بیشتری در 
یادگیری و نهادینه شــدن مسائل در شخصیت 

آن ها خواهد داشت.
  وی افــزود: یــک فیلم یا انیمیشــن خوب 
می توانــد بایدها و نبایدها، اخالق خوب و بد 
و دیگــر مفاهیم پایه را بــرای بچه ها تفهیم و 
تصویرسازی کند؛ یک فیلم خوب نقش مهمی 
در شــکل گیری ، تصحیــح و تخریب عقاید 

کودک ایفا می کند.
  ایــن مربی تربیتی و آموزشــی در خصوص 
تاثیر فیلم ها بر افــکار کودکان گفت: کودکان 
هنگام تماشــای یک فیلــم، آن را چیزی جز 
واقعیت نمی بینند. درواقع نمی توانند بین دنیای 
فیلم و واقعیت تفکیکی قائل شــوند؛ بنابراین 
آنچه که در فیلم های کودک به تصویر کشــیده 
شــود ناگریز جزوی از واقعیت زندگی کودک 

خواهد شــد که قطعا بر آینده او تاثیر خواهد 
داشت.

   کــودکان بــا فیلم هایــی ارتبــاط برقرار 
می کننــد که بــه دنیای آن ها نزدیک باشــد؛ 
یک فیلم کــودک عالوه بر بعد اموزشــی و 
تربیتی، باید جنبه ســرگرمی هم داشته باشد. 
اســتفاده از موســیقی، عناصر هیجان انگیز و 
خنده دار و ترســیم فضایی شــاد و رنگارنگ 
با شــخصیت های زیبا، برای کودکان بســیار 
جذاب خواهد بود.وی درمــورد اثرات منفی 
تماشای فیلم بزرگساالن بر کودکان بیان کرد: 
اگر روند ســاخت فیلم کودک به همین منوال 
ادامه پیدا کند، کودکان چاره ای جز تماشــای 
فیلم های بزرگســاالن یا انیمشــن های غربی 
نخواهند داشــت؛ انیمشــن هایی که به لحاظ 
محتوا و ســاختار تناسبی با فرهنگ و زیست 
ما ندارند و در نتیجه، کودکان با فرهنگ غنی 
ایرانی-اســالمی روز به روز غریبه تر خواهند 
شد. تماشای فیلم و سریال بزرگسال نیز برای 
کودکان بسیار مضر اســت. بارها و بارها در 
محیط مدرسه و کالس مشاهده کردم که بچه ها 
با هیجان از سریال های شبکه های ماهواره ای 
یا همین شبکه نمایش خانگی خودمان صحبت 
می کننــد و از مفاهیمی حرف می زنند که اصال 
نباید به آن وارد شوند. تصاویر خشونت آمیز، 
الفاظ رکیک، مفاهیمی مثل طالق، خیانت و... 
مفاهیمی هستند که کودکان نباید به این شکل 

با آن ها مواجه شوند.
  وی ادامــه داد: همین چندوقت پیش یکی از 
دانش آموزانم دچار اضطراب شدید و مشکالت 
بی خوابی شده بود؛ سرکالس هم تمرکز کافی 
نداشــت و مدام به فکر فــرو می رفت. بعد از 
مراجعه به مشاور، مشخص شد که وقتی کودک 
در حال تماشای سریالی با والدین خود بوده، 
به طور اتفاقی یک صحنه خشــن از یک قتل 
نمایش داده می شــود؛ تصویــری که در ذهن 
کودک حک شده و بر روحیات او اثر عمیقی 
گذاشــته بود. باعث تاسف اســت که برخی 
خانواده هــا در این رابطه بی مباالتی می کنند و 
هیچ کنترلی بر آنچه فرزندشــان تماشا می کند 
ندارند. اما اگر فیلم ها و آثار باکیفیتی در ژانر 
کودک تولید شود، خانواده ها نیز به آن ها روی 
می آورند.عالوه بر این، یک فعال ســینمایی در 

حوزه کودک و نوجوان نیــز در گفت وگویی 
اعالم کرده بود که اساســا چیزی دیگر تحت 
عنوان ســینمای کودک باقی نمانده که بخواهد 

درمورد آن حرف بزند!
  چندی پیش مدیرعامل بنیــادی فارابی نیز 
عنوان کرده بود که به انقراض سینمای کودک 

نزدیک می شویم!
  جشــنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان نیز 
امســال دوره کم رمقی را پشــت سر گذاشت، 
دوره ای که بدون نمایــش فیلم جدید برگزار 

شد!
  باید دید مســئولین و متولیان فرهنگ و هنر 
چــه برنامه ای برای این ژانر مهم و اثرگذار در 
نظر دارند. آیا قرار است تنها به هشدار دادن و 
تاسف خوردن ادامه بدهند یا یک اقدام اساسی 

انجام خواهند داد !؟/قدس آنالین

این هشدار جدی است ؛ سینمای کودک را احیا کنید!

گروه فرهنگی // نماینده ولــی فقیه در امور حج و زیارت 
در نشست شــورای برنامه ریزی بعثه مقام معظم رهبری و 
سازمان حج و زیارت خواستار ارائه راهکارهای مناسب برای 
اصالح خدمات در طرح نوین اعــزام به عتبات ظرف یک 

هفته آینده شد . 
  حجت االسالم والمسلمین سید عبدالفتاح نواب در نشست 
شورای برنامه ریزی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج 
و زیارت با توجه به گذشــت حدود یک ســال از اجرای 
طرح نوین اعزام، نارســایی ها در بخش های حمل و نقل، 
اســکان و تغذیه شناسایی شده و الزم است هرچه سریعتر 

در راستای حفظ حقوق زائر رفع شوند. 
  دراین جلسه ســید صادق حسینی رئیس سازمان حج و 
زیارت از نشســت اخیر هم اندیشــی مدیران دفاتر حج و 

زیارت استانها و شرکت های مجری زیارتی با هدف بررسی 
آخرین طرحهای اعزام زائران به عتبات عالیات گزارش داد 
و گفت: در این جلســه چهار طرح تمرکــز در اعزام زائر، 
نوین عتبات، تمرکز ارائه خدمات در سه مجموعه یا شرکت 
و مدل منطقه ای مطرح شد و پس از بحث های کارشناسی 
طرح نوین اعزام به عتبات از بیشــترین حمایت برخوردار 

بود.
  در ادامــه این نشســت، حجــت االســالم صحبت اهلل 

رحمانی معــاون عتبات و حمیدرضا محمدی مدیرکل دفتر 
برنامه ریزی، پذیرش و اعزام عتبات سازمان حج و زیارت 
 به محورهای مطرح شــده در نشســت مذکــور و دیدگاه 
دست اندرکاران در ستاد و استان ها در ارتباط با این چهار 
طــرح و همچنین وضعیت اعزام هــای هوایی و زمینی به 
اعتاب مقدســه در عراق و تاثیر افزایش نرخ ارز بر روی 
قیمت بســته های زیارتی گزارش دادند.حجت االســالم 
رحمانی با اشــاره بــه اینکه برای دوره جدیــد اعزام ها 

 بــه عتبات حدفاصــل هجدهم آبــان تا بیســتم آذر ماه 
ظرفیت ســازی شده است، افزود: با هدف جذب حداکثری 
زائران هماهنگی هایی بــا وزارت آموزش و پروش، بنیاد 
 شهید و امور ایثارگران، سازمان تامین اجتماعی، کمیته امداد 
 امــام خمینــی )ره( و... صــورت گرفته و بــرای تحقق

 برنامه های پیش بینی شــده الزم است استان ها فعال تر 
شوند .

   به گزارش ایرنا ؛ رئیس ســازمان حــج و زیارت نیز با 
اشــاره به پیگیری های انجام شده برای اعزام زائران ایرانی 
به ســوریه گفت: انتظار می رود که در آینده نزدیک بتوانیم 
هر هفته حدود پانصــد زائر را در قالب کاروان های تحت 
نظارت ســازمان حج و زیارت برای تشرف و زیارت حرم 
حضرت زینب و حضرت رقیه)س( به دمشق اعزام کنیم .   

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت :

ارائه خدمات به زائران عتبات باید اصالح شود

گروه فرهنگی // ســریال »بی همگان« با 
عبور از ۶ میلیون بازدید آرشیو و میانگین 
۷۰ هزار کاربــر همزمان آنالین در هنگام 
در  تلوبیون  سریال  پربازدیدترین  پخش، 

پاییز ۱۴۰۱ شد . 
 سریال »بی همگان« که از نخستین روزهای 
مهرماه روی آنتن شــبکه سه رفته، با عبور 
از 6 میلیون بازدیِد آرشــیو و میانگین 7۰ 
هزار کاربر همزمان آنالین در هنگام پخش، 
پربازدیدترین سریال تلوبیون در پاییز ۱4۰۱ 
شد.پخش مجموعه  تلویزیونی »بی همگان« 
به کارگردانی مشترک بهرنگ توفیقی و اصغر 
هاشــمی از ششم مهر در شــبکه  سه آغاز 
شده و در آستانه پخش قسمت های پایانی، 
با عبــور از مرز 6 میلیون مرتبه تماشــای 
تلوبیون در  آرشیو، پربازدیدترین ســریال 
مهر و آبان )پاییز ۱4۰۱( شده است.براساس 
آمار موجود در سایت و اپلیکیشن تلوبیون، 
قســمت اول »بی همگان« 24۱ هزار مرتبه 
تماشا شده اســت و قسمت بیست و هفتم، 

با 2۵7 هزار مرتبه تماشــا، پربازدیدترین 
قسمت این ســریال و پربازدیدترین اپیزود 

تلوبیون در مهر ماه بوده اســت. هر قسمت 
از سریال »بی همگان« به طور میانگین ۱۸۸ 

هزار بازدید داشــته است.عالوه بر تماشای 
میلیونِی آرشــیو، بیش از 7۰ هزار ایرانی، 
هنگام نخســتین پخش هر شب، از بخش 
پخش زنده شبکه سه، سریال را به صورت 
همزمان آنالین از تلوبیون تماشــا می کنند. 
اپیزود از سریال »بی همگان«  همچنین ۱7 
در میــان 2۰ اپیزود پربازدید یک ماه اخیر 
تلوبیون قرار دارد.ســریال »بی همگان« به 
تهیه کنندگی مهران مهام و نویسندگی علیرضا 
کاظمی پور و ســعید جاللــی، با محوریت 
خانواده و چالش های گروه سنی جوان تولید 
شده و در آستانه پخش قسمت های پایانی 
است. این ســریال هر شب ساعت 2۰:4۵ 
از شبکه سه پخش می شود.مهدی سلطانی 
سروستانی، سمیرا حسن پور، محمد صادقی، 
کاوه خداشــناس، کاظم هژیرآزاد، ســپند 
امیرســلیمانی، نسرین بابایی، جلیل فرجاد، 
زنده یاد زهره فکورصبــور و… از جمله 
بازیگرانی هستند که در سریال »بی همگان« 

نقش آفرینی کرده اند .

پر بازدیدترین 
سریال فصل پاییز مشخص شد

گروه فرهنگی // تهیه کننده ویژه برنامه فوتبالی شبکه 
نسیم در ایام جام جهانی قطر، خبر داد تولید این برنامه 
که قرار بود با محوریت »جناب خان« ســاخته شود، به 

سرانجام نرسید .

   فریــد نیکجــو بیان کــرد: ما به لحــاظ زمان بندی 
دچار مشکل شدیم و ســاخت این برنامه عماًل منتفی 
اســت.«وی ادامه داد: برای این ویژه برنامه که قرار بود 
در شبکه نسیم به تولید برسد، آیتم هایی طراحی شد و 

بخشــی از این آیتم ها باید در قطر با حضور عروسک 
جناب خان تصویربرداری می شد، اما زمان بندی برنامه 
به لحاظ موضوعات و آیتم ســازی دچار مشکل شد. 
نیکجو درباره ایــن ویژه برنامه اظهــار کرد:  طرحی 
داشتیم که فضای فوتبالی داشت و جناب خان هم قرار 
بود آیتم هایی در این برنامه داشته باشد که متأسفانه به 

سرانجام نرسید. 

جناب خان به جام جهانی نمی رود

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شماره 14۰1/۰23

موضوع آگهی :
LMI تجهیز چهار دستگاه جرثقیل موبایل به سیستم
آخرین مهلت اعالم آمادگی و ارسال رزومه 

تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 14۰1/۰9/1۰
برای كسب اطالعات بیشتر به سايت اين شركت  WWW.BAORCO.IR و  يا خبرگزاری شانا

    WWW.shana.ir و WWW.TENDER@NIORDC.IRمراجعه نمايید .

روابط عمومی و امور بین الملل

نوبت اول آگهی حصروراثت  
احتراماً به استحضار می رساند خواهان  ابراهیم 
حسین پور فرزند عبداهلل با هویت کامل به این 
شورا مراجعه نموده واشــعار داشتند شادروان 
محبوبه حســین پور فرزند حســن به تاریخ 
1401/3/28به رحمت ایزدی پیوســته و وراث 

وی در زمان فوت عبارتند از : 
1- ابراهیم حســین پــور فرزند عبــداهلل متولــد 1355/4/30 به ش.ش 

4709868603 همسر مرحوم .
2- هومن حســین پــور فرزند ابراهیــم متولــد 1386/4/16 به ش.ش 

4700128372 فرزند مرحوم.
3- هانیه حســین پور فرزنــد ابراهیــم متولــد 1388/11/4 به ش.ش 

4700149825 فرزند مرحوم.
4- حســن حســین پور فرزنــد محمــد متولــد 1329/1/2 به ش.ش 

4709932913 پدر مرحوم.
5- فاطمه دن فرزند حسن متولد 1333/6/9 به ش.ش 1817806556 مادر 

مرحوم.
و دیگــر وارثی ندارد . لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شــورا 

ارسال فرمایید .
محمد عباسیان - شورا حل اختالف شعبه سوم پارسیان   

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

آگهی مزایده  
 یــک دســتگاه خــودرو ســواری پژو 
206SDTU5 مــدل 1397 به شــماره 
انتظامی 84 - 196 ط 53 شــماره شاسی 
شــماره   NAAP41FE3    590288
موتــورVB 0050446 16 رنگ اصلی : 
سفید به نام پرهام قائدی ارجنکی نام پدر: 
غالمحسین که به موجب ســند ازدواج 

شــماره 249 مورخ 1393/01/04 دفترخانه ازدواج شــماره 4 و 
طالق شماره 24 شهر بیرجند استان خراسان جنوبی منجر به صدور 
اجرائیه و تشــکیل پرونده اجرایی به شماره 140100753 در این 
اداره گردیده که حسب درخواست بستانکار پرونده اجرایی توسط 
راهنمایی و رانندگی توقیف سیســتمی و در بندرعباس پارکینگ 
گامبرون بازداشت میباشد که توسط کارشناسان رسمی دادگستری 
خودرو سواری پژو 206SDTU5مدل 1397 با مشخصات فنی 
بدنه ســالم - وضعیت موتور خاموش - وضعیت شاسی سالم - 
قابلیت بازسازی و شــماره گذاری دارد - تجهیزات داخلی اتاق 
ســالم - وضعیت سیستم برقی سالم - وضعیت دیفرانسیل سالم 
- پالک و مشخصات دارد - اصالت دارد - وضعیت داخلی اتاق 
سالم - وضعیت الستیک ها 50 درصد - وضعیت گیربکس سالم 
- درصد استهالک خودرو 5 درصد قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 
2/700/000/000 ریال ) دو میلیارد و هفتصد میلیون ریال ( ارزیابی 
و قطعی گردیده، از ســاعت 9 الی 12 در روز چهارشــنبه مورخ 
1401/08/25 در اداره اجرای اســناد رسمی بندرعباس از طریق 
مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ فوق شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود شرکت در جلسه مزایده برای 
عموم آزاد است و فروش کال نقدی است، شرکت در مزایده منوط 
به پرداخت نه درصد مبلغ مزایده به حساب سپرده ثبت )به موجب 
یک فقره چک تضمین شده بانکی به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره 
اجرای اسناد رسمی بندرعباس( و حضور خریدار با نماینده قانونی 
او در جلسه مزایده است و برنده مزایده مکلف است مابه التفات 
مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب 
صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده 
فروش را به حســاب سپرده ثبت واریز ننمائید مبلغ مذکور قابل 
استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد، مزایده از مبلغ 
فوق شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود 
 و کلیه هزینه های قانونی اعم از انتقال سند به عهده برنده مزایده 

است. 1401/342 م/الف - تاریخ انتشار: 1401/08/18
مریم چمنی  

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

JJ

رئیس انجمن هنرهای نمایشی هرمزگان :

چهار نمایش  به جشنواره
 تئاتر هرمزگان راه یافت

   گــروه فرهنگی // رئیس انجمن هنرهای نمایشــی اســتان 
 هرمــزگان گفت: چهــار نمایــش از شهرســتان های میناب، 
بندرعباس و بندرلنگه به سی و چهارمین جشنواره تئاتر استان 

راه یافت . 
   حسین کریمی اعالم این خبر به رسانه ها افزود: پس از بازخوانی 
۱4 اثر متقاضی حضور در ســی و چهارمین دوره این جشــنواره، 
۱۰ اثر مورد بازبینی قرار گرفت که در این مرحله ســه اثر به دلیل 
نداشــتن آمادگی و 2 اثر هم با اعالم انصراف، از دور رقابت خارج 
شــدند.وی بیان داشت: در نهایت پنج اثرنمایشی مورد بازبینی قرار 
گرفت که چهار اثر بنابر نظر هیات ســی و چهارمین جشنواره تئاتر 

استان به مرحله نهایی این جشنواره راه یافتند.
  رئیس انجمن هنرهای نمایشــی اســتان هرمزگان اظهار داشت: 
نمایش »جنگ های سیاســی برابر در مدت نامعلوم« به نویسندگی 
و کارگردانی کورش ســلمانی از بندرعبــاس، نمایش »بازنده« به 
نویسندگی جعفر قاســمی و کارگردانی ابوالقاسم احدیان از میناب، 
نمایش »این داســتان را اول بار آســیاب بان پیر شــنیده بود« به 
کارگردانی علــی رحیمی از میناب و نمایــش »بندرلنگه در گذر 
زمان« به نویسندگی و کارگردانی سید عارف هاشمی برای حضور 
در جشنواره تئاتر استانی رقابت خواهند کرد.به گزارش ایرنا، کریمی 
 یادآور شد: ســی و چهارمین جشنواره تئاتر اســتان هرمزگان از

 تاریخ هفتم تا نهم آذرماه در تماشــاخانه آفتاب بندرعباس برگزار 
می شود .



روابط عمومی 
 شیالت رهمزگان 

با مصرف مرتب گوشت ماهي و میگو خطر ابتالء به بیماري گواتر و آسم کاهش مي یابد

حوادث جهان
کره شمالی صادرات سالح به روسیه را تکذیب کرد 

   ارتش کره شــمالی طی بیانیه ای با اشاره به دروغگویی های آمریکا 
تاکید کرد که این کشور هرگز سالح یا مهماتی به روسیه صادرات نکرده 
و هیچ برنامه ای هم برای انجام این کار ندارد. دولت کره شــمالی ادعای 
کشورهای غربی مبنی بر ارسال تجهیزات نظامی از جمله موشک و سالح 
به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را تکذیب کرد.ارتش کره شمالی 
طی بیانیه ای با اشــاره به دروغگویی آمریــکا در این زمینه، اعالم کرد 
که این کشور هرگز ســالح یا مهماتی به روسیه صادرات نکرده و هیچ 
برنامه ای هم برای انجام این کار ندارد.به نوشــته خبرگزاری »یونهاپ«، 
در این بیانیه که توسط جانشین امور خارجی ارتش در وزارت دفاع کره 
شمالی منتشر شــد، دولت پیونگ یانگ به واشنگتن درباره ترویج چنین 
داستان ســرایی هایی که ممکن است نقشه ای در پی داشته باشند، هشدار 
داد.کره شمالی در این باره گفت: »از نظر ما، چنین اقداماتی توسط آمریکا 
بخشی از تالش خصمانه برای مخدوش کردن تصویر کره شمالی در عرصه 
بین المللی و درخواست برای قطعنامه های تحریمی شورای امنیت سازمان 
ملل علیه کره شــمالی است«.در ادامه این بیانیه آمده است: »ما بار دیگر 
تاکید می کنیم که هرگز تجارت تســلیحاتی با روسیه نداشته و برنامه ای 
هم برای این کار در آینده نداریم«. پیش از این، »جان کربی« مســئول 
هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید مدعی 
شد، کره شمالی به صورت مخفیانه در حال تأمین مقادیر چشمگیری از 

گلوله های توپخانه برای روسیه است.
دیده بان حقوق بشر: 

ترکیه شیوع وبا در سوریه را تشدید کرد
    دیده بان حقوق بشــر در بیانیه ای اعالم کرد، ترکیه در حال تشــدید 
بحران آبی است که به شیوع گسترده بیماری مرگبار وبا در سراسر سوریه 
و کشورهای همجوار منجر شده است. وزارت بهداشت سوریه در سپتامبر 
2۰22 شیوع بیماری وبا را در کشور اعالم کرد. تا نوامبر امسال این بیماری 
در ۱4 استان این کشور شیوع پیدا کرد و تا 24 هزار مورد مشکوک به ابتال و 
۸۱ مورد مرگ ناشی از وبا ثبت شده است.»آدام کوگل«، معاون مدیر بخش 
خاورمیانه دیده بان حقوق بشر در بیانیه ای اعالم کرد: اگر سوریه همچنان به 
مشکالت منابع آبی خود به ویژه در شمال غرب فورا رسیدگی نکند، این 
شیوع خانمان برانداز وبا ادامه خواهد داشت و بر مردم این کشور تاثیر منفی 
می گذارد.به گفته دیده بان حقوق بشــر، مقام های دولت ترکیه امکان تامین 
جریان کافی آب به بخش سوری رود فرات را میسر نساختند.کوگل افزود: 
ترکیه باید فورا از تشــدید بحران آبی سوریه دست بردارد.وبا یک بیماری 
باکتریایی منتقله از طرق غذا یا آب آلوده اســت که نشانه اصلی آن اسهال 
می باشد. مبتالیان به این بیماری چند ساعت پس از آلوده شدن و در صورت 
عدم رسیدگی بهداشتی و درمانی فوری جان خود را از دست می دهند اما 

اکثر مبتالیان با کمک محلول های آبرسانی خوراکی بهبود می یابند.
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حوادث

  
    

مخمصه اجاره بها 
در امتداد تاریکی

 گروه حــوادث // رئیس پلیس فتای فرماندهی 
انتظامی غرب اســتان تهران از بازداشت عامل 
انتشــار تصاویر خصوصی در فضای مجازی و 
دستگیری فردی که در پوشش ایجاد کانال های 
دوست یابی اقدام به کالهبرداری از شهروندان 

کرده بود، خبرداد .
  سرهنگ سید نظام موسوی به تشریح دو پرونده ای 
که به تازگی و در جریان عملیات های جداگانه از 
سوی ماموران پلیس فتای غرب استان تهران انجام 
شده پرداخت و گفت: یکی از این پرونده ها مربوط 
به انتشــار تصاویر خصوصی در فضای مجازی 
است. مدتی قبل شهروندی با ارائه مرجوعه قضایی 
به پلیس فتا مراجعه و اعالم کرد که فردی در یکی 
از شبکه های اجتماعی با صفحه های مختلف اقدام 
به انتشــار تصاویر خصوصی وی کــرده و از این 
طریــق موجب هتک حیثیت و برهم زدن آرامش 
روحی و روانی آن ها شــده اســت.رئیس پلیس 
فتای غرب استان تهران با بیان این که با شکایت 

شــاکی موضوع به قید فوریت در دست بررسی 
کارشناسان این پلیس قرار گرفت، افزود:  با انجام 
تحقیقات ، هویت متهم ازسوی ماموران، شناسایی 
و این فرد با رعایت حقوق شهروندی به پلیس فتا 
احضارشد.این فرد در مقر انتظامی تحت بازجویی 
قرار گرفت که طی آن با مستندات و ادله دیجیتال 
پرونــده خود مواجه شــد و در حالی که چاره ای 
جز اعتراف و بیان حقیقت نداشــت به جرم خود 
اعتراف کرد.موسوی، انگیزه متهم از انتشار تصاویر 
خصوصی شاکی را مشکالت خانوادگی با شاکی 
اعالم کرد و گفت: برای این فرد پرونده ای تشکیل 
شــده و او برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه 
دادسرا شد.رئیس پلیس فتای غرب استان تهران 
همچنین از رســیدگی به یک پرونده کالهبرداری 

در پوشش کانال های دوست یابی خبر داد و گفت:  
مدتی قبــل تعدادی از کافی نت دارها به پلیس فتا 
مراجعه و اعالم کردند که فردی به هویت معلوم به 
 کافی نت آن ها مراجعه و اقدام به دریافت پول نقد 
کرده ، اما پس از چند ساعت حساب های بانکی 
کافی نت دارها از طریق پلیس فتا مســدود شده 
اســت. این افراد خواستار رسیدگی به موضوع و 
رفع مســدودی کارت های خود شدند.وی با بیان 
این که با کسب این اطالعات رسیدگی به موضوع 
در دســتورکار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت، 
افزود:  در ادامه تحقیقات، متهمان پرونده ،شناسایی 
شدند.همچنین بعد از اقدامات فنی   تیم کارشناسان 
پلیس فتا و طی اســتعالم به عمل آمده از یکی از 
حســاب های مربوط به کافی نت دارها مشخص 

شد که حساب از طرف پلیس فتای شهر اصفهان 
مسدود شده است.موسوی ادامه داد: با هماهنگی 
پلیس فتای اصفهان مشخص شد که فردی از طریق 
کانال تلگرامی دوست یابی اقدام به واریز مبلغ ۹۵ 
میلیون تومان به کارت بانکی کافی نت دار کرده و 
بعد از واریز پول، ارتباط با ادمین یا اعضای کانال 
قطع شده است و دیگر پاسخگو نیستند.وی ادامه 
داد: طی تحقیقات مشخص شد که متهم، قربانیان را 
فریب داده بود تا جایی که قربانی برای پرداخت وجه 
از کالهبردار یا همان ادمین کانال شــماره حساب 
خواسته و متهم در این زمان ها به کافی نت ها مراجعه 
کرده و شماره حساب از کافی نت دارها گرفته و آن 
را به قربانیان داده است. او همزمان درخواست پول 
نقــد از کافی نت دارها نیز کرده و از این طریق پول 
خود را دریافت کرده بود.رئیس پلیس فتای غرب 
اســتان تهران ادامه داد:  متهم پرونده به همراه باند 
هشت  نفره اش با هماهنگی دادستان دستگیر شد؛ 

این افراد تحت بازجویی قرار گرفتند و در جریان 
آن اعالم کردند که همگی دارای کانال دوست یابی 
بوده اند و مدت زیادی است که به این کار مشغولند 
و با همین ترفند اقدام به کالهبرداری از شهروندان 
کرده اند.موســوی در پایان از تشکیل پرونده برای 
متهمان دســتگیر شده خبر داد و گفت: این افراد به 
همراه پرونده تشکیل شده برای ادامه روند رسیدگی 

به جرم روانه دادسرا شدند .

هیچ گاه تصور نمی کردم در سن ۱۷ سالگی و برای 
نپرداختن اجاره منزل به کالنتری احضار شوم اما 
باز هم می دانم کسی از بستگانم مرا یاری نخواهد 

کرد و ...
   این ها بخشــی از اظهارات زن نوجوانی اســت 
که به دلیل شــکایت صاحبخانه و برای نپرداختن 
اجاره منزل در حالی به کالنتری  احضار شــده بود 
که نوزاد 2۰ روزه ای را در آغوش می فشــرد. این 
زن نوجوان با بیان این که نمی دانستم ثبت قولنامه 
به نام من، پیامدهایی دارد که باید خودم پاســخگو 
باشم درباره این ماجرا به مشاور و مددکار اجتماعی 
کالنتری توضیح داد: دختری هستم که هیچ کس و 
کاری را نــدارم. پدرم در زندان تحمل کیفر می کند 
واز مادرم نیز که زنی معتاد و کارتن خواب شــده 
بود، دیگر اطالعی ندارم و از سرنوشت او بی خبرم. 
من تا کالس پنجم ابتدایی تحصیل کردم اما تا قبل 
 از آن کــه ازدواج کنم در منزل خالــه ام بودم و او 
هزینه های مرا می پرداخت. وقتی به سن نوجوانی 
رسیدم شــوهر خاله ام پیشــنهاد کرد تا با جوانی 
ازدواج کنم که در یک کارگاه مشــغول به کار بود. 
خانواده »حمید« اوضاع مالی متوســطی دارند اما 
مایل به ازدواج من با فرزندشــان نبودند. با وجود 
این »حمید« نیز به من عالقه مند شد و اصرار داشت 
تا با یکدیگــر ازدواج کنیم ولی این موضوع کامال 
با مخالفت خانواده او روبه رو شــد. در عین حال 
»حمید« به این مخالفت ها توجهی نکرد و من و او به 

طور غیررسمی )صیغه دایم( با یکدیگر ازدواج کردیم 
چــون پدرم در زندان بــود و باید او هم برای ثبت 
رسمی ازدواجمان رضایت می داد. خالصه زندگی 
ساده ای را با اجاره یک منزل در منطقه حاشیه شهر 
شــروع کردیم اما وقتی برای ثبت قولنامه به بنگاه 
امالک رفتیم، همســرم هیچ گونه مدارک شناسایی 
مانند کارت ملی یا شناسنامه نداشت چرا که مدارک 
او دســت خانواده اش بــود و آن ها هم به خاطر 
مخالفت با ازدواجش این مــدارک را به او ندادند. 
بــه همین دلیل قولنامه را به نام من ثبت کردند و ما 
مبلغ یک میلیون تومان رهن را که با کارگری پس 
انداز کرده بودیم به صاحبخانه پرداختیم و به زندگی 
مشترکمان ادامه دادیم اما هیچ وقت فکر نمی کردم 
که روزی نتوانیم ماهانه مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار 

تومان اجاره بها را بپردازیم. 
  از ســوی دیگر من در حالی باردار شدم که رفتار 
همســرم نیز به کلی تغییر کرد و او به خاطر همین 
ســختی های زندگی مدام مرا کتک می زد چرا که 
خانــواده اش به او هیچ کمک مالی نمی کردند. این 
گونه بود که به خاطــر این کتک کاری ها، فرزندم 
زودتر از موعد و 7 ماهــه به دنیا آمد و ما مجبور 
شدیم هزینه های بیمارستان را خیلی زودتر از آن 
چــه فکر می کردیم، بپردازیــم. حاال هم در حالی 
که با مشکالت زیادی دســت و پنجه نرم می کنم 
صاحبخانه هم برای نپرداختــن اجاره و همچنین 

ادعای تخریب منزل از من شکایت کرده است و ...

گروه حوادث// مــرزداران هنگ مرزی 
جکیگور با منهدم کردن یک باند قاچاق 
ســالح و مهمات تعداد ۸۵ قبضه سالح 

جنگی کشف کردند .
   ســردار احمدعلی گــودرزی، فرمانده 
مرزبانی فراجا در تشــریح این خبر گفت: 
در جریان اغتشاشات اخیر در کشور که 

منشأ آن کشور خبیث 
امریکا و رژیم 

ک کش  د کو
اســرائیل و ایادی 

آنها هســتند با سوء استفاده از افراد مزدور 
و فریب خورده در داخل کشور، مشکالتی 
را برای امنیت شهروندان به وجود آوردند.

  وی افزود: مرزبانان با تشــدید اقدامات 
کنترلی و امنیتی در نوار مرز های جمهوری 
اســالمی ایران روز یکشــنبه توانستند با 
فعالیت  از  اطالعاتی  اقدامات 
اعضــای یک باند 
ق  چــا قا
ح  سال

و 

ت  مهما
قصــد  کــه 

جابه جایــی محموله ســالح و مهمات با 
استفاده از یک دستگاه خودرو را داشتند، 
مطلع شــوند و موفق شدند خودرو حامل 

سالح را شناسایی و توقیف کنند.
  سردار گودرزی خاطرنشان کرد: مرزبانان 
در بازرسی از خودروی توقیفی ۸۵ قبضه 
سالح کلت کمری کشف و یک نفر نیز در 

این رابطه دستگیر کردند.
  فرمانــده مرزبانی فراجا در ادامه تصریح 
کــرد: در 4۵ روز اخیر مــرزداران غیور 
ایران اســالمی ضمن انهــدام چندین باند 
 قاچاق ســالح و مهمات توانستند تعداد
 قریــب به 6۰۰ قبضه ســالح جنگی را 
 کشــف و ضبط نمایند که در کشف سالح 
جنگی در مقایسه با مدت مشابه در سال 
گذشــته با افزایش 26 درصدی روبه رو 

هستیم. 
   در اواخــر شــهریور ســال جاری نیز 
دریابانــان غیور و زحمتکــش مرزبانی 
ایران توانستند  انتظامی جمهوری اسالمی 
ضمن توقیــف یک لنج، بیش از پنج هزار 
تیغه چاقو و قمــه را در آب های جنوبی 

کشور کشف نمایند .

6۰۰ قبضه سالح جنگی کشف شد

کالهبرداری با ایجاد کانال دوست یابی

گروه حوادث// دختر جوان که در ســودای 
پولدار شدن به مرد جوانی که خود را نخبه 
اقتصادی معرفــی کرده اعتماد و پول هایش 

را نزد وی ســرمایه گذاری کرده بود وقتی 
فهمید او یک کالهبردار و اخاذ است به پلیس 

شکایت کرد .
   دختــر جوانی به پلیس مراجعه و از مردی 
به اتهام کالهبرداری و تهیه فیلم سیاه شکایت 
کرد و گفت: مدتی قبل در اینستاگرام با صفحه 
مردی به نام پویا آشنا شدم. او مطالبی درباره 
راه های پولدار شدن منتشر کرده بود. پس از 
صحبت و آشنایی با پویا او خودش را نخبه و 
یکی از اقتصاددانان کشور معرفی کرد و راهی 
برای پولدار شــدن جلوی پایم گذاشت. او 
گفت با خرید ارز دیجیتال خیلی زود ثروتمند 
می شوی و من 24 میلیون تومان در این کار 

سرمایه گذاری کردم. بعد از مدتی ۱2 میلیون 
تومان سودش را دریافت کردم و این بار پویا 
پیشنهاد داد که بیشتر سرمایه گذاری کنم. من 
که ســود خوبی کرده بودم، 4۰ میلیون تومان 
دیگر هم به پویا دادم تــا برایم ارز دیجیتال 

خرید کند. 
   امــا چند روز بعد به من گفت ارز دیجیتال 
زیان آور شــده و باید سرمایه گذاری دیگری 
انجام دهیــم. من هم قبول کردم و چون به او 
اعتماد داشــتم قرار شد برای صحبت در این 
مورد به شــرکت یکی از دوستانش بروم. آن 
روز به شرکت رفتم اما بعد از خوردن شربتی 
که پویا برایم آورده بود  بیهوش شدم. به هوش 

که آمدم متوجه شدم طالهایم را سرقت کرده 
است. 

  وقتی از او طالهایم را خواستم تهدید کرد که 
از من فیلم و عکس های مستهجن گرفته است 
و عالوه بر طالها و پول های قبلی باید باز هم 
به او پول بدهم در غیر این صورت عکس ها 

را منتشر می کند.
   مــن هــم به اجبــار ۱۰ میلیــون تومان 
دیگــر پرداخت کردم اما وقتــی تهدیدها و 
اخاذی هایش ادامه پیدا کرد به پلیس مراجعه 
کردم.با شکایت دختر جوان، تحقیقات برای 
دســتگیری پویا به دستور بازپرس دادسرای 

ویژه سرقت آغاز شد .

اخاذی از دختری که می خواست پولدار شود

کالهبرداری  گسترده با ادعای  رفع تعهدات ارزی
گروه حــوادث // متهم  ۱۸ فقره  کالهبرداری با 
همکاری پلیس کرمان در غرب کشور بازداشت 

شد .
   متهمی که در  شش استان کشور، ۱۸ فقره  کالهبرداری 
در زمینه رفع تعهدات ارزی کرده بود، با همکاری پلیس 
کرمان در غرب کشور به چنگ پلیس افتاد.رئیس پلیس 
آگاهی کرمان دراین باره بیان کرد : به دنبال  شــکایت 
شهروندی  مبنی بر کالهبرداری با عنوان شرکت کارگزاری 
تجاری در رفع تعهدات ارزی،بررسی موضوع در دستور 

کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس 
آگاهی قرار گرفت.

  سرهنگ  یداله حسن پور  ادامه داد :با تالش کارآگاهان 
و اقدامات تخصصی گســترده و جمــع آوری مدارک 
میدانی، یک متهم مرتبط با  این کالهبرداری ها شناسایی 
و طی یک عملیات هماهنگ در یکی از استان های غربی 
کشور دستگیر شد.وی افزود: این متهم  در تماس تلفنی 
با تجار معروف با عنوان شرکت کارگزاری تجاری که در 
زمینه رفــع تعهدات ارزی فعالیت می کند بابت هر دالر 

کارسازی، مبالغی را از افراد مختلف درخواست می کرد. 
این  مســئول انتظامی  خاطرنشان کرد: این متهم به ۱۸ 
فقره کالهبرداری از هموطنان در استان های آذربایجان 
غربی، خراســان رضوی، تهران، یزد، کرمان و مازندران 
اعتراف کرد و تحقیقات برای کشف جرایم احتمالی متهم 
و شناســایی مال باختگان ادامه دارد که  به شهروندان 
توصیه می شود در مواجهه با تماس ها و درخواست های 
نامتعارف افراد و شرکت های به اصطالح کاغذی هوشیار 

باشند .

گروه حــوادث //  فرمانده انتظامی میناب 
گفت: با هوشیاری کارآگاهان پلیس آگاهی 
شهرستان میناب، ۲ نفر از تخریب کنندگان 
تجهیزات  و ســارق  مخابرات  سایت های 
مخابراتی این شهرســتان شناســایی و 

دستگیر شدند . 
   سرهنگ عباس قاسمی اظهار کرد: تالش 
برای دستگیری سرشاخه اصلی باند سرقت 
تجهیزات مخابراتی ادامــه دارد.وی اضافه 

کرد: سارقان با تخریب 6 سایت مخابراتی 
و اعتــراف به ۱۰ فقره ســرقت تجهیزات 
مخابراتی موجب قطعی شبکه های ارتباطی 
و مخابراتی در شرق هرمزگان شده بودند. به 
گزارش  مهر، به گفته رئیس پلیس میناب در 
بازرسی از مخفیگاه متهمان مقادیری سیم، 
کابل، تجهیزات مخابراتی، باطری و قطعات 
دکل ایرانسل به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد 

ریال کشف و ضبط شد .

آگهي تجدید مناقصه یک مرحله اي
شركت صبا فوالد خلیج فارس در نظر دارد پروژه » خدمات عمومی ، شهری ، اداری 
و فضای سبز« را از طريق برگزاري مناقصه يک مرحله اي با انجام ارزيابی كیفی به 
پیمانکاران واجد شرايط محول نمايد. لذا از كلیه اشخاص حقوقی كه در اين حوزه 
فعالیت دارند ، دعوت به عمل می آيد در صورت تمايل به شركت در مناقصه مذكور به شرح ذيل اقدام نمايند . 

نحوه دریافت اسناد مناقصه
1- واريز مبلغ 1.000.000 ريال بابت خريد اســناد به شــماره حســاب 1036203591 و شماره شبا 
IR570700001000223620359001 نزد بانک رســالت گلشهر بندرعباس به نام شركت صبا فوالد 

خلیج فارس .
2- ارسال نامه اعالم آمادگی كه در آن ايمیل رسمی آن شركت همراه با شماره تماس با كارشناس مربوطه 
ذكر شده باشد، به عالوه فیـــش واريزی به دبـیرخانه كمیسیون معـامالت به آدرس ايمیل زير با موضـوع 

اعـالم آمادگی برای شركت در مناقصه 01-119 
Email: tco@sabasteel.co

پس از دريافت فیش های ارســالی ، اســناد مناقصه ، قرارداد و تمامی تغییرات احتمالی از طريق ايمیل به 
مناقصه گران ارسال و اعالم خواهد شد .

توضیحات : 
ضمانتنامه بانکی جهت شركت در مناقصه به مبلغ  14.000.000.000 ريال)چهارده میلیارد ريال( 

جدول زمانی انجام مناقصه : 

از كلیه متقاضیان دعوت به عمل می آيد پس از دريافت شرح خدمات درخواستي و فرم هاي ارزيابي الزم و 
تکمیل آن اســناد را در سه پاكت جداگانه )شامل ضمانت نامه بانکی ، اسناد ارزيابی و پیشنهاد قیمت ( مهر 

و موم شده ، مطابق با جدول زمانی مناقصه تا ساعت 14 مورخ  1401/9/8 به آدرس ذيل ارسال نمايند .
آدرس جهت ارسال اسناد : 

اســتان هرمزگان ، بندرعباس ، كبلومتر 13 جاده بندر شهید رجايي ، منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و 
فلزي خلیج فارس، مجتمع صبا فوالد خلیج فارس ، واحد حراست

متقاضیان برای آگاهی بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های 3100 با كد 076 داخلی 2260  
و يا داخلی2245 تماس حاصل نمايند . 

شـايان ذكر است به پیشنهاداتي كه داراي شرايط مشخص شده در مناقصه نبوده و همچنین خارج از زمان 
و مکان مقرر ارسال گردند ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .

هزينه انتشار آگهی درج شده در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد .

آخرين مهلت دريافت اسناد
1401/08/25

تاريخ گشايش پاكت ج
1401/9/15

آخرين مهلت تحويل پاكات
1401/9/8

تاريخ گشايش پاكات الف و ب
1401/9/8

فرمانده انتظامی میناب :

عوامل تخریب ۶ سایت 
مخابراتی در میناب 
دستگیر شدند
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شهرستان

رئیس کمیته امداد میناب :
یکهزار و ۵۷۹ خیر نیک اندیش

 حامی ایتام میناب هرمزگان هستند
  گروه شهرستان // رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( میناب گفت: 
یکهزار و ۵7۹ حامی و خیر نیکوکار با واریز مبلغ ماهانه از کودکان 
تحت پوشــش کمیته امداد شامل ایتام و فرزندان محسنین حمایت 
می کنند . کاظم صالحی افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون، حامیان 
نیکوکار در قالب طرح »اکرام ایتام و محســنین« مبلغ سه میلیارد و 
۱۱2 میلیون تومان به ایتام و فرزندان محسنین تحت حمایت کمیته 
امداد این شهرستان کمک کردند که نسبت به سال گذشته ۵۸ درصد 
رشــد داشته است.وی بیان داشــت: 743 فرزند یتیم و 2۸۹ فرزند 
محسنین تحت حمایت کمیته امداد میناب زیر چتر حمایتی حامیان 
نیکوکار قرار دارند.رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( میناب اظهار 
داشــت: هدف طرح اکرام ایتام و محسنین تقویت حس همدلی و 
همکاری در جامعه اسالمی و ترویج سنت حسنه احسان به ایتام است 
که زمینه را برای مشارکت افراد خیر و نیکوکار فراهم می کند.صالحی 
در پایان ادامه داد: زمینه الزم برای استفاده از شیوه های الکترونیکی در 
پرداخت کمک های مبتنی بر نیاز خانواده های ایتام فراهم  شده است و 
مردم نیکوکار می توانند با مراجعه به کمیته امداد و یا با شماره گیری کد 
دستوری #۰76*۸۸77* و یا جهت مشارکت در طرح اکرام ایتام 
با ارسال عدد یک به سامانه پیامکی 3۰۰۰333376 آمادگی خود 
را در این طرح اعالم کنند.به گزارش ایرنا ؛ طرح اکرام ایتام مختص 
کودکانی است که پدر خود را از دست داده اند. طرح محسنین مربوط 
به کودکانی اســت که یا پدر و مادر از یکدیگر جدا شده اند و تحت 
سرپرستی مادرشان هستند و یا آن که پدرشان در قید حیات است، اما 
به دلیل بیماری قادر به تامین معاش خانواده نیست. تشخیص نیازمند 

بودن این خانواده ها توسط کارشناسان کمیته امداد انجام می شود .
برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم کاال در بشاگرد 

  گروه شهرســتان // رئیــس اداره صنعت، معــدن و تجارت 
بشاگرد گفت: نمایشگاه عرضه مستقیم کاال با مصوبه ستاد تنظیم 
بازار در شهر سردشت شهرستان بشــاگرد برپا شد. علی زارعی 
افزود: این نمایشــگاه ۱۰۰ غرفــه دارد و تا 22 آبان ماه  با ۱۰ تا 
۱۵ درصد تخفیف نسبت به بازار در شهر سردشت دایر است.وی 
گفت: غرفه های این نمایشــگاه شامل، مواد غذایی، کیف و کفش، 
پوشاک، لوازم خانگی، فرش، لوازم خواب، لوازم آشپزخانه، ظروف 
پالستیکی، بدلیجات و ادویجات است.به گزارش خبرگزاری صدا 
و ســیمای مرکز خلیج فارس،زارعی افزود: این نمایشگاه روزانه 
صبح ها از ســاعت ۸ صب تا ۱2 ظهر و عصر ها از ساعت ۱۵ تا 
2۰ شب برقرار است.این نمایشگاه به دلیل شیوع کرونا از سال ۹۸ 

تاکنون تعطیل بوده است .

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

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

گروه شهرستان // سرپرست بیمارستان تخصصی 
و فوق تخصصی کیش گفت: پایگاه خدمات پزشکی 
رایگان و تخفیف های ۵۰ درصدی به مناسبت هفته 

کیش در این بیمارستان برپا می شود . 
    کامران فردوســی روز ســه شــنبه اظهار کرد: 
پایگاه های خدمات پزشکی رایگان ۱۹ و 2۰ آبان 
در مســجد خاتم االنبیا، هیات محله کرمانشــاهان 

و مصالی کیش برپا خواهد شــد که  پزشــکان در 
زمینــه های اطفال، زنان و زایمان، داخلی و عمومی 
به مردم خدمت رسانی خواهند کرد. وی با اشاره به 
حضور اســاتید بنام رشته های مختلف پزشکی در 
این مجموعه درمانی یادآور شــد: همچنین پزشکان 
فوق تخصص اطفال و نــوزادان و گوش و حلق و 
بینی بــا هدف ارائه خدمات مطلوب، ۱۹ و 2۰ آبان 

در بیمارســتان کیش مستقر می شوند.وی افزود: در 
گرامیداشت هفته کیش سنجش تراکم استخوان توسط 
فــوق تخصص روماتولوژی از ۱۸ تا 2۰ آبان با ۵۰ 
درصد تخفیف در بیمارســتان انجام خواهد شد.به 
گزارش ایرنا ، سرپرســت بیمارستان کیش تصریح 
کرد: به مناسبت این رویداد تمامی زایمان های تاریخ 

2۰ آبان نیز از ۵۰ درصد تخفیف برخوردار است .

گروه شهرستان // مدیر اداره بنادر و 
دریانوردی قشم با اشاره به افزایش 
۷۹ درصدی ترابری مسافران دریایی 
در بنادر قشم در هفت ماهه امسال، 
گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان 
مهرماه شش میلیون و ۴۴۷ هزار و 
۴۳۲ نفر-سفر در بنادر قشم جابجا 

شدند . 
  علی اشــتری با اشــاره بــه رونق 
بنادر جزیره  در  مسافری  فعالیت های 
قشــم افزود: طی هفت ماهه امســال 
ترابری شــش میلیون و 447 هزار و 
432 نفر-سفر در بنادر قشم 7۹ درصد 
با افزایش نسبت به مدت مشابه سال 
قبل به ثبت رسیده است.وی با اشاره 

گردشگری  افزایش ۱44 درصدی  به 
دریایی در هفت ماهه سال جاری در 

مسیر قشم بیان کرد: مجموع مسافران 
ترابری شده در هفت ماهه سال گذشته 

3 میلیون و ۵۹7 هزار و 3۹۹ نفر بوده 
است.

  مدیر اداره بنادر و دریانوردی قشــم 
اضافه کرد: طی این بازه زمانی همچنین 
تردد ۱3 هزار و 26۹ فروند شناور به 
جزیره قشــم به ثبت رسید که از این 
تعداد، 47۸ فروند شــناور باالی هزار 
تن و ۱2 هزار و 7۹۱ فروند شــناور 
زیر هــزار تن بوده اســت.به گزارش 
ایسنا، هشت اســکله گردشگری در 
مناطق شــیب دراز، کندالــو، هنگام، 
الفت، گورزین، سهیلی، طبل وگوران 
در شهرستان قشم فعالیت می کنند. این 
شهرستان 2۵ اسکله مسافری، تجاری 

و گردشگری دارد .

»هفته کیش« با خدمات پزشکی رایگان همراه است 

افزایش ۷۹ درصدی ترابری مسافران دریایی در بنادر قشم

گروه شهرستان //  مدیرکل مدیریت 
گفت:  هرمزگان  اســتانداری  بحران 
بارش های خوب سال گذشته هر چند 
خسارت هایی در میناب به بار آورد، اما 
بحث فرونشست در این شهرستان را 

کنترل کرد . 
   مهرداد حســن زاده در این خصوص 
اظهار داشــت: هرمــزگان به طور کلی 
درگیر مساله فرونشست بوده که بایستی 
برای این موضوع تدبیر کرد.وی ادامه داد: 
برای مثال می توان اشــاره کرد که اکنون 
نرخ فرونشســت در دشت کردشیرازی 
شهرســتان رودان، فارغان و شــمیل و 

کوشکنار در شهرستان پارسیان باال است.
وی با بحرانی خواندن نرخ فرونشست در 
هرمزگان، اضافه کرد:  برای کنترل شرایط 
الزم اســت اداره های دولتی بر اساس 
وظایف قانونی، تکلیــف خود را انجام 
دهند و مساله را به صورت پیوسته کنترل 
کنند.مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
هرمزگان خاطر نشان کرد: تعیین تکلیف 
چاه های غیرمجاز، گزارش همه اقداماتی 
که منجر به افت سطح آب زیرزمینی در 
دشــت ها و آبخوان ها می شود، نصب 
کنتور هوشــمند چاه های آب با اولویت 
مناطق با نرخ فرونشست باال، پایش بر 

خط تراز آب های زیرزمینی و بازنگری 
در میزان ِدبی استحصایی چاه های مجاز، 
تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی 
با رواناب های غیر مورد نیاز، تهیه نقشه 
پهنه بندی خطر فرونشســت دشت ها و 
به روزرسانی  و  یکپارچه ســازی  ایجاد 
بانک اطالعات فرونشست زمین ازجمله 
باید انجام شود.وی  اقدام هایی است که 
افزود: جلوگیری از کشــت محصوالت 
با نیاز آبی باال در مناطق فرونشســتی، 
تغییر شــیوه آبیاری زمین ها در مناطق 
با خطر فرونشســت زمین، تغییر کاشت 
محصوالت آب بر و مدیریت کشــت و 

زرع با هدف مقابله با فرونشست زمین، 
اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان، 
ارزیابی خطر فرونشســت و فروریزش 
 زمیــن در مناطق شــهری و مســیر 
سامانه های حمل و نقل جاده ای، ریلی، 
فــرودگاه و تعیین تمهیدات مقابله با آن 
می تواند عواملی باشد تا مانع فرونشست 

زمین در استان شد.
   فرمانــدار ویــژه میناب هــم در این 
خصوص به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 
بعد از فروچاله ها و طرح هایی که طی 6 و 
هفت سال گذشته انجام شد وضعیت این 
شهرستان از نظر فروچاله ها و فرونشست 

زمین بهتر شده اســت.به گزارش ایرنا؛ 
مجید سلحشــور بیان کرد:  می توان به 
اقدام هایــی نظیر کاهــش انتقال آب به 
بندرعباس و برداشت آب از زمین اشاره 

کرد، اما اندازه گیری نرخ فرونشست برای 
ما در میناب قابل انجام نبوده و مسووالن 
استانی باید این کار را انجام داده و اعالم 

کنند .

بارندگی سال گذشته فرونشست میناب را کنترل کرد

    

  
  

دادانهم
پرونده کالسه 140140920000632541شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390001962279 .

شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی -کوچه- 17 ستاد - اجرایی فرمان 
امام )ره( با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .

اتهام : شکایت برخالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی
گردشکار: بتاریخ آبان ماه یکهزارو چهارصدو یک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده 
کالسه 140140920000632541شعبه تحت نظر است . دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه 

احدیت متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید .
» رای دادگاه « :

در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک ، شهر لیردف ، لیردف جنوبی قطعه 71 ، به مساحت 2500 از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان 
ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 140140390001355365مورخه 1401/06/06 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه 
آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدور قرار سرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در 
روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک و توجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی حضرت امام  )ره( و اینکه ملک موضوع 
پرونده از مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت 
امام  )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان 
مدعی یا معترض، ستاد اجرایی طی نامه شماره 181/228482/ن مورخه 1401/07/17 درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است. النهایه این دادگاه با عنایت به عدم 
مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یاقائم مقام قانونی ویا وکیل مالک و توجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک 
موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک یا وارثه یا نمایندگی قانونی وی بدست نیامده ، لذا در  راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای 
حضرت امام )ره( در تحریر الوسیله ) کتاب لقطه( حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور صادر واعالم میدارد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران )ویژه دادگاه های اصل 49 قانون اساسی( می باشد .

مختارصادقی  -  رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان

دادانهم
پرونده کالسه 140140920000632822 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390001962291 .

شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی -کوچه- 17 ستاد - اجرایی فرمان امام 
)ره( با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .اتهام : شکایت برخالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی

گردشکار: بتاریخ آبان ماه یکهزارو چهارصدو یک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده 
کالسه 140140920000632822 تحت نظر است . دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه احدیت 

متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید .
» رای دادگاه « :

در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک ، شهر لیردف ، لیردف جنوبی قطعه 74 ، به مساحت 248/50 از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملک 
بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 140140390001355400 مورخه 1401/06/06 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه 
رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدور قرار سرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی 
گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک و توجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی حضرت امام  )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده از مصادیق اموال بالصاحب 
تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام  )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(
حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض، ستاد اجرایی طی نامه شماره 
181/228519/ن مورخه 1401/07/17 درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است. النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یاقائم 
مقام قانونی ویا وکیل مالک و توجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده 
و هیچگونه اطالعی از مالک یا وارثه یا نمایندگی قانونی وی بدست نیامده ، لذا در  راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام )ره( در تحریر الوسیله ) کتاب لقطه( حکم به 
تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور صادر واعالم میدارد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز 

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران )ویژه دادگاه های اصل 49 قانون اساسی( می باشد .
مختارصادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان

                              دادانهم
پرونده کالسه 140140920000642687 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390001962448.  

 شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی - کوچه -17 ستاد - اجرایی فرمان 
امام )ره( با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .  اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 

گردشکار: بتاریخ پنجم آبان ماه یکهزارو چهارصد ویک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است 
پرونده کالسه 140140920000642687 تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه احدیت 

متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید .
» رای دادگاه « : 

در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب ، محله شنبه چاالکی ، جنب زمین هشت هکتاری ستاد قطعه 54 به مساحت 324متر مربع از طرف ستاد اجرائی فرمان 
حضرت امام )ره( به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 140040390001368617 مورخه 1401/06/07 مستنداً به 
تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان 
احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک وتوجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک 
موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه اطالعی ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت 
امام )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی 
یا معترض ، ستاد اجرایی طی نامه شماره 181/238983/ن مورخه 1401/07/24 درخواست صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه 
شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یا قائم مقام قانونی ویا صادر واعالم میدارد . رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ  قابل خواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز 

قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران ) ویژه دادگاههای اصل 49 قانون اساسی ( می باشد .

مختار صادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان

دادانهم
پرونده کالسه 140140920000632642 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390001962280 .

شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی -کوچه- 17 ستاد - اجرایی فرمان امام 
)ره( با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .اتهام : شکایت برخالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی.گردشکار: بتاریخ آبان ماه یکهزارو چهارصدو 
یک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه 140140920000632642 تحت نظر 
است . دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه احدیت متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید . 

 » رای دادگاه « :
در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک ، شهر لیردف ، لیردف جنوبی قطعه 72 ، به مساحت 2500 از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملک 
بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 140140390001355387 مورخه 1401/06/06 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه 
رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدور قرار سرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی 
گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک و توجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی حضرت امام  )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده از مصادیق اموال بالصاحب 
تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام  )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(

حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض، ستاد اجرایی طی نامه شماره 
181/228477/ن مورخه 1401/07/17 درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است. النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یاقائم 
مقام قانونی ویا وکیل مالک و توجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده 
و هیچگونه اطالعی از مالک یا وارثه یا نمایندگی قانونی وی بدست نیامده ، لذا در  راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام )ره( در تحریر الوسیله ) کتاب لقطه( حکم به 
تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور صادر واعالم میدارد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز 

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران )ویژه دادگاه های اصل 49 قانون اساسی( می باشد .
مختارصادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی 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

   

امین درساره –گروه شهرستان // میرهاشم 
فرماندار خمیر ضمن سرکشی  خواســتار 
از واحدهای مختلف بیمارســتان نیاپور و 
 عیادت از بیمــاران و همچنین گفت و گو با 
مراجعه کنندگان ، طی نشســتی با دکتر 
سفاری رئیس بیمارستان، مسائل و مشکالت 

این بیمارستان را مورد بررسی قرار داد .
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ خواســتار در این 
نشســت عنوان کرد: شهرســتان خمیر یکی 
 از شهرســتان های مرکزی اســتان است که 
 در حــوزه درمانی بخشــی از روســتاهای

 شهرستان های همجوار بندرخمیر را پوشش 
می دهد لــذا ضــرورت دارد اقدامات الزم 
جهــت تجهیز و ارتقاء بیمارســتان توســط 
مسئوالن مربوطه در دســتور کار قرار گیرد.

احداث کلینیک پزشکان و ساخت داروخانه، 
زیباســازی محوطه بیمارستان ، تامین داروی 
مورد نیاز شهرســتان، افزایش نیروی انسانی 
متخصص در حــوزه درمانــی ، خدمات و 
پشتیبانی و ... از جمله موضوعاتی بود که در 
این نشســت مطرح و بدان تاکید شد. در ادامه 
دکتر سفاری رئیس بیمارستان گزارشی کوتاهی 
از مسائل و مشکالت و همچنین اقدامات انجام 
شده در راستای بهبود وضعیت درمانی را عنوان 
کرد.دکتر سفاری گفت:در حوزه احداث کلینیک 
پزشکان و ساخت داروخانه ، نقشه آن طراحی 
شــده و نیازمند صدور مجوز از مرکز است.
وی همچنین گفت:تجهیزات واحد سی.ســی.

یو بیمارستان نیاپور بندرخمیر نیز در روزهای 
آینده فعالیت خود را آغاز خواهد کرد .

آغاز فعالیت بخش سی.سی.یو 
بیمارستان بندرخمیر به زودی 
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گروه اجتماعی // وزیــر آموزش و پرورش 
گفت: مصوب شــده که همــه فرهنگیان 
مشمول پرداختی مزایای رتبه اول رتبه بندی 
شوند تا بررسی ها در سازمان برنامه و بودجه 

صورت گیرد .
   یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در 
حاشیه نشست تخصصی معاونان آموزش 
ابتدایی در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: 
حکم رتبه بندی ۱3 هزار معلم پیشــتر زده 
شده بود، براســاس گزارشات این ماه هم 
حکم حدود ۱۰۰ هزار نفر صادر می شــود 
کــه البته مــاه آینده این موضوع شــتاب 
بیشــتری پیدا می کند.وی افزود: رتبه بندی 
معلمان برای تعداد بسیاری انجام  می شود، 
در واقع با 72 هزار بازنشســته حدود ۹7۰ 
هزار نفر را شامل می شود. مصوب شده که 
همه فرهنگیان مشمول پرداختی مزایای رتبه 
اول رتبه بندی شوند تا بررسی ها در سازمان 

برنامه و بودجه صورت گیرد.
* راه اندازی سامانه شناسایی بازماندگان 

از تحصیل
  نوری درباره سامانه بازماندگان از تحصیل 
نیز توضیح داد: ســامانه ای طراحی شده تا 

همه دانش آمــوزان الزم التعلیم در دوره 
ابتدایی و در آینده دوره متوســطه با 

همکاری ثبت احوال شناسایی کنند.
وی افزود: فرزندانی که اسم آنها 
در ثبت احوال است و در آموزش 
نکرده اند،  ثبت نــام  پرورش  و 
با کدپســتی شناسایی می شوند 
تا به چرخــه تحصیل برگردند.

وزیر آمــوزش و پرورش ادامه 
داد: برخــی دانش آموزان به دلیل 

نارسایی های حسی و حرکتی امکان 
حضور در مدرسه را ندارند که سازمان 

آموزش و پرورش استثنایی مشکالت این 
افراد را بررسی خواهند کرد.

* آموزش ترکیبی و مجازی و رفع اشــکال 

حضوری در روزهای پنجشنبه و جمعه برای 
بخشی از دانش آموزان

  نوری بــا بیان اینکه جــذب و آموزش 
دانش آمــوزان بازمانــده از تحصیــل با 
روش هــای مختلــف صــورت می گیرد، 
اظهار داشت: برای بخشی از دانش آموزان 
روش هــای ترکیبی و بــرای برخی دیگر 
به ویژه دختران دوره متوســطه که ازدواج 
کرده اند با روش های آموزش مجازی و رفع 
اشــکال به صورت حضوری در روزهای 

پنجشنبه و جمعه انجام شود.
  وی خاطرنشــان کرد: معاون اول رئیس 
جمهــور اعالم کردند کــه اعتبار آموزش 
بازمانــدگان از تحصیــل را مهیا می کنند 
شناســایی مهم تریــن اقدام بــرای جذب 
بازمانــدگان از تحصیل اســت، امیدواریم 
شاهد این باشیم که هیچ بازمانده از تحصیلی 

در کشور نباشد.
 وزیر آموزش و پــرورش درباره معرفی 

دانش آموزان بازمانده از 
به  تحصیل 

مدارس اظهار داشــت: براســاس مقررات 
کشور و همچنین جهان اولیا موظف هستند 
که دانش آموزان الزم التعلیم را به مدرســه 
بفرســتند، این دانش آموزان از طریق مدیر 
مدرســه و همکاران در مــدارس ثبت نام 
می شــوند.نوری عنوان کــرد: آموزش و 
پرورش یک نهاد فرهنگی است و با آرامش 
خاطر دانش آمــوزان را به چرخه تحصیل 
جذب می کند که در این باره با جدیت عمل 

می کنیم.
* معلمان مجــاز به معرفی کتاب های کمک 

درسی نیستند
وی دربــاره الزام به خرید کتاب های کمک 
درسی و برگزاری برخی آزمون ها در برخی 
مراکز آموزشــی گفت: این اقدامات برای 
دانش آموزان زحمت دارد و باعث می شود 
که از دوره کودکی خود لذت نبرند، از اولیا 
درخواســت دارم این کار را انجام ندهند، 
همچنین اینکه معلمان هم مجاز به معرفی 
این کتاب ها به دانش آموزان نیستند 
محتوای  همان  چراکه 
کتاب درســی 
اجرای  و 

برنامه های 
برای  آموزشــی 

دانش آموزان کافی است.
* ارزشــیابی دانش آمــوزان بــه صورت 

توصیفی انجام می شود
   وزیر آموزش و پرورش افزود: برگزاری 
آزمون های موسســات هــم لزومی ندارد، 
ارزشیابی دانش آموزان به صورت توصیفی 
انجام می شود و نباید در درون مدارس این 
اقدام صــورت گیرد.نوری درباره برگزاری 
کالس های کنکور اظهار داشت: موسسات 
برگزار  کنکور  آموزشــی کالس های  آزاد 
می کنند و البتــه در مدارس مناطق محروم 
هم انجام می شود.وی درباره کمک گرفتن 
معلمان از دانش آموزان مستعد برای تدریس 
تصریح کرد: اعتقاد دارم که ظرفیت بسیاری 
وجود دارد که دانش آموزان کمک حال معلم 
باشند، به طور مثال در یک مدرسه روستایی 
چندپایه می توان از دانش آموزان مســتعد 

استفاده کرد.
*  ساعت آموزشــی دانش آموزان ابتدایی 

براساس قانون باید ۴ ساعت باشد
  وزیــر آموزش و پــرورش درباره تغییر 
ســاعت مدارس ابتدایی شهر تهران اظهار 
کرد: ساعت آموزشی دانش آموزان ابتدایی 
در برنامه درسی براساس قانون باید چهار 
ساعت باشد، اکنون با توجه به اینکه مدارس 
ابتدایی شهر تهران نسبت به گذشته با یک 
ســاعت تاخیر آغاز می شود، یک ساعت 
هم به زمان تعطیلی آنها افزوده می شــود.

وی درباره طرح تغذیه رایگان دانش آموزان 
گفت: اجرای طرح تغذیه رایگان آغاز شده 
است در این راستا برای چگونگی توزیع شیر 
با وجود اینکه نیاز دانش آموزان است اما به 
توافق قطعی با کارشناسان بهداشت آموزش 
و پرورش نرسیده ایم.نوری ادامه داد: توزیع 
شــیر هم باید آغاز شــود، برخی از دانش 
آموزان شیر مصرف نمی کنند و به دنبال راهی 

برای استفاده دانش آموزان از شیر هستیم .

همه فرهنگیان مشمول پرداختی مزایای رتبه اول رتبه بندی می شوند 
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گروه اجتماعی // بر اساس ابالغ بخشنامه جدید وزارت آموزش 
و پرورش، تعهد استخدامی یک ساله معلمان پیمانی جایگزین 
تعهد ۱۰ ساله شد؛ بر این اساس از این پس تعهد استخدامی صرفًا 
به صورت یک ساله اخذ و تمدید قرارداد پیمانی در هر سال برابر 
مقررات مربوط و تا زمان تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی- 

آزمایشی انجام می شود .
صادق ستاری فرد، سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع 
وزارت آمــوزش و پرورش در بخشــنامه ابالغی به مدیران کل 
آموزش و پرورش اســتان ها به موضوع اخذ تعهد استخدامی از 

پذیرفته شدگان آزمون استخدامی اشاره و تاکید کرده است:
در راستای اجرای آراء وحدت رویه  فروردین، اردیبهشت و مرداد 
امســال از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و با توجه به  
ماده ۹2 قانون تشــکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، 
اخذ تعهد استخدامی  ۱۰ساله از پذیرفته شدگان نهایی آزمون های 
مشترک فراگیر دستگاه هایی اجرایی کشور در سال های ۱3۹7 و 

۱3۹۸ منتفی می شود.
همچنین در موارد آتی، تعهد استخدامی به عنوان پیوست الینفک 
قرارداد پیمانی و صرفًا به صورت یک ســاله اخذ و به تبع تمدید 
قــرارداد پیمانی در هر ســال برابر مقررات مربــوط و تا زمان 
تبدیل وضعیت اســتخدامی به رسمی- آزمایشی، مفاد تعهدنامه 
خدمتی ثبتی تجدیــد و بر روابط قراردادی طرفین حاکم خواهد 
بود.  همچنین عبارت اسناد تعهد فوق الذکر که ناظر به ممنوعیت 
تقاضای نقل و انتقال بــوده و در اجرای آراء فوق الذکر موضوعًا 

منتفی می شود.
  به گزارش ایسنا، در متن نمونه فرم قرارداد پیمانی منضم به متن 
ســند تعهد استخدامی پذیرفته شدگان نهمین آزمون های مشترک 
فراگیر دســتگاه های اجرایی کشور در سال ۱4۰۰ که با رویکرد 
تطبیق با مدت یک ساله قراردادهای پیمانی و تضمین مسئولیت 
متعهد در این بخشــنامه ارسال شده آمده است که »پذیرفته شده 
مذکور متعهد و ملزم به شــرکت در دوره های مهارت آموزی از 
تاریخ انعقاد قرارداد پیمانی تــا پایان مدت قرارداد در محل بوم 
تعیین شده و خدمت برابر قوانین و مقررات خواهد بود و با علم به 
عدم پیش بینی حق فسخ در قرارداد منعقده، باید  از طرح و تقدیم 
و تســلیم هرگونه تقاضای انصراف از انجام تعهد یا فسخ قرارداد 
و همچنین تقاضای نقل و انتقال به بوم دیگر خودداری کند و در 
صورت عدم موفقیت در دوره مهارت آموزی غیبت ترک خدمت 
و نقض قرارداد مکلف به جبران و پرداخت خسارت ناشی از عدم 

ایفای تعهدات خواهد بود .«

شرایط اخذ »تعهد استخدامی«
 معلمان پیمانی تغییر کرد

گروه اجتماعی // صندوق رفاه دانشــجویان ۵ 
نوع وام دانشــجویی و زمانبندی اعطای آنها را 
 در نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به دانشگاه ها ابالغ 

کرد .
  نوع وام و زمانبندی اعطای وام های دانشجویی 
در نیمسال اول ۱4۰2-۱4۰۱ از سوی صندوق 
رفاه دانشــجویان وزارت علوم به دانشگاه ها را 
ابالغ شــد. نوع وام و زمانبندی اعطای وام های 
دانشجویی در نیمسال اول ۱4۰2-۱4۰۱ به شرح 

زیر است:
*  وام تحصیلی

  براســاس جدول مذکور مبالغ وام تحصیلی بر 
اساس مقطع تحصیلی اســت.پرداخت وام ویژه 
دکتری در قالــب وام تحصیلی مقطع دکتری )به 
صورت 6 ماهــه( پرداخت می شــود.مبلغ وام 
تحصیلی دانشــجویان متأهل حداکثر تا دو برابر 

مبلغ وام دانشجویان مجرد است.
*  وام ضروری

دانشجو می تواند در هر نیمسال منحصراً از یک 
رویداد استفاده کند.استفاده از هر رویداد در طول 
مقطع تحصیلی، صرفًا یک بار مجازاست.رویداد 
ازدواج، فقط یک نوبت در تمام مقاطع تحصیلی 
و حداکثر تا ۱۸ ماه پــس از تاریخ عقد صرفًا ً 
در دوران تحصیل امکان پذیر خواهد بود.با توجه 

به جایگزینی وام ضروری رویداد به«تشــخیص 
ریاســت صندوق«با«رویداد خرید لوازم کمک 
آموزشی«، دانشــجویانی که قباًل از وام ضروری 
رویداد به تشخیص ریاســت صندوق بهره مند 
شده اند امکان استفاده از وام رویداد خرید لوازم 
کمک آموزشــی را ندارند. رویــداد خرید لوازم 
کمک آموزشی با تکمیل فرم تقاضای وام با تأیید 
معاون دانشــجویی و ارائه مدارک الزم )شامل 
فاکتور رسمی و معتبر لپ تاپ، قلم نوری و…( 

پرداخت خواهد شد.
*  وام ودیعه مسکن متأهلی

  دانشجو می بایست متأهل، فاقد خوابگاه و دارای 
سند تعهد و اجاره نامه )دارای کد رهگیری( باشد.

به آخرین نیمسال تحصیلی مجاز، وام مسکن تعلق 
نمی گیرد.در صورتی که زوجین دانشجو باشند، 
 فقط یکی از آنها می تواند از وام ودیعه مســکن 
بهره مند شود.دانشــجویان روزانه دانشگاه های 
دولتی، مراکز وابســته به دســتگاه های اجرایی 
وآموزشــکده های فنی و حرفه ای دانشجویان 
واجد شــرایط برای اســتفاده از وام های مذکور 

هستند.
*  وام از منابع صندوق

  وام شهریه به شماره حساب دانشگاه بابت تأمین 
بخشی از بدهی شهریه دانشجوی متقاضی واریز 

و به عنوان بدهی وی در پرونده دانشــجو ثبت 
می گردد.دانشجویان ورودی جدید دانشگاه های 
دولتی و غیردولتی می توانند صرفًا ً از وام شهریه 

صندوق بهره مند شوند.
 وام مازاد شــهریه دانشــجویان تحت پوشش 

کمیته امداد و بهزیستی
  این وام صرفًاً  به دانشجویان تحت پوشش کمیته 
امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور 
تعلق می گیرد.برای ثبت وام مذکور نیازی به ارائه 
سند تعهد توسط دانشجو نبوده و نهادهای حمایتی 
ضمانت پرداخت وام را بر عهده دارند.دانشجویان 
تحت پوشش واجد شرایط در ابتدای هر نیمسال 
از ســوی نهادهای حمایتی معرفی شده و ثبت 
درخواست وام مازاد شــهریه دانشجویان تحت 
پوشش، توسط دانشجو و صرفًاً  از طریق پورتال 
دانشجویی صندوق رفاه امکان پذیر می باشد.به 
دلیل پرداخت کل مازاد شهریه دانشجو در قالب 
این وام، دانشجویان معرفی شده امکان استفاده از 
وام شــهریه صندوق و بانک را ندارند.دانشجوی 
نوبت دوم دانشــگاه های دولتی، مراکز وابسته به 
دســتگاه های اجرایی و آموزشکده های فنی و 
دانشگاه های  دانشــجویان  همچنین  و  حرفه ای 
پیام نور، جامع علمی کاربردی، آزاد اســالمی و 
دانشجویان  مؤسســات غیردولتی-غیرانتفاعی، 

واجد شرایط برای دریافت وام های منابع صندوق 
و مازاد شــهریه دانشجویان تحت پوشش کمیته 

امداد و بهزیستی هستند.
*  وام شهریه از منابع بانک طرف تعهد صندوق

  وام شــهریه بانک به دانشجویانی که قباًل از این 
وام اســتفاده نموده اند تعلق می گیرد.دانشجویانی 
 که در نیمسال های گذشته از وام شهریه صندوق
 بهره مند شــده اند، امکان اســتفاده از وام بانک 
ندارند.دانشــجویان ورودی جدید  را  مذکــور 
مؤسســات غیرانتفاعی، علمی کاربردی و آزاد 
صرفًا ً امکان اســتفاده از وام شهریه صندوق را 
دارند .دانشــجویان متقاضی پس از درخواست 
وام در پورتال دانشجویی حتمًا ً به شعبه انتخابی 

مراجعه نمایند. 
   دانشجویان دانشگاه های جامع علمی کاربردی، 
آزاد اسالمی و مؤسسات غیر دولتی-غیر انتفاعی، 
دانشجویان واجد شرایط برای دریافت وام مذکور 

هستند.
*  تاریخ شروع و آخرین مهلت ثبت درخواست 

وام توسط دانشجو در پورتال دانشجویی
  سامانه دانشجویی )پورتال صندوق( از 2۱ مهر 
۱4۰۱ تــا ۱6 آذر ۱4۰۱ بــرای ثبت تقاضای 
وام های تحصیلی، شــهریه، و مســکن متاهلی 
دانشجویان و از روز شنبه 2۱ آبان ۱4۰۱ تا روز 
چهارشنبه ۱6 آذر ۱4۰۱ برای ثبت تقاضای وام 

ضروری فعال خواهد بود .

گروه اجتماعی // ۱۹ آبان سال گذشته بود که رئیس 
مجلس شورای اسالمی قانون جوانی جمعیت را به 
رئیس جمهور ابالغ کرد. قانونی که طی روزهای آینده 

یکساله می شود . 
  ۱۹ آبان سال گذشته بود که رئیس مجلس شورای 
اســالمی قانون جوانی جمعیت را به رئیس جمهور 
ابالغ کرد. قانونی که طی روزهای آینده یکســاله 
می شود. با وجود این، انتظار می رود طی روزهای 
آتی، مسئولین این حوزه با گزارش عملکرد شفاف 
و ســنجش پذیر وضعیت اجرای قانون حمایت از 
خانواده و جوانی جمعیت را مشخص کنند.از مهر 
ماه ۹۱ فرآیند نگارش طــرح جوانی جمعیت در 
مجلس آغاز شــد. درآن مقطع این برنامه »طرح 
جامع جمعیت و تعالی خانواده« نام داشت. اما در 
سال ۹2 پس از تصویب در مجلس به دلیل بار مالی 
به دولت و عدم انطباق با سیاست های کلی نظام به 

مجلس بازگشت.
  این طرح ۵۵ ماده ای سرانجام در آبان ۱3۹4 در 
مجلس به تصویب رسید و مقرر شد تا کارگروهی 
برای بررسی بار مالی سنگین آن به دولت تشکیل 
شود. طرح مجلس در چنین فضایی بالتکیلف باقی 
مانده و پنج ســال بعد در اســفند ۹۹ بار دیگر در 

دستور کار مجلس قرار گرفت.
  در نهایــت نیز نماینــدگان مجلس طرح جوانی 

جمعیت و حمایت از خانواده با تصویب کلیات طرح 
با اصل هشتادو پنجی شدن طرح موافقت کردند و بر 
اساس این اصل، کمیسیون مشترک تشکیل و طرح 
مذکور در این کمیسیون مورد بررسی و تصویب قرار 

گرفت.
  پس از آن در آبان ۱4۰۰ نمایندگان درباره اجرای 
آزمایشی طرح به مدت 7 سال رای گیری کردند که 
این مدت بــا ۱6۱ رأی موافق، ۱4 رأی مخالف و 

۵ رأی ممتنع از مجموع 2۰۵ نماینده تصویب شد.
در ادامه ۱۹ آبان سال گذشته بود که رئیس مجلس 
شورای اسالمی قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت را پس از موافقت مجلس به رئیس جمهور 
 محترم ابالغ کــرد. طی این نامه مقرر شــد، این 
قانون به مدت هفت ســال بصورت آزمایشی اجرا 

شود.
*  ســتاد ملی جمعیت، متولی اصلی قانون جوانی 

جمعیت است
  در همین راســتا، برای اجراســازی این سند در 
ماده یک قانون، سازوکاری تحت عنوان »ستادملی 
جمعیت« تعیین شده است. طبق این قانون، بسیاری 

از مســئولین کشوری و لشــکری عضو ستادملی 
جمعیت هســتند و رئیس جمهور بعنوان شخصیتی 
حقوقی ریاســت این نهاد را برعهده دارد.همچنین، 
برای نظارت بر عملکرد این ستاد، نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی در نشست علنی ۱۵ دی ۱4۰۰، دو 
عضو ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت را مشخص 
کردند. بر این اســاس؛ زهره سادات الجوردی با 
۱۰4 رأی و فاطمه رحمانی با ۱۸2 رأی به عنوان 
عضو ناظر در ستاد ملی جمعیت انتخاب شدند.در 
همین زمینه، برای پیگیــری و نظارت بر عملکرد 
دســتگاه های متولی در مســئله جمعیت، پس از 
گذشــت ۵ ماه از ابالغ قانون، فروردین ۱4۰۱ بود 
که کاظم فروتن با حکــم رئیس جمهور، به عنوان 
دبیرســتادملی جمعیت انتخاب شد. با وجود این، 
بسیاری از کارشناسان حوزه جمعیت معتقدند: »طی 
ماه های اخیر، جای گزارشــی شفاف و مستمر از 

سوی ستادملی جمعیت در رسانه ها خالی است«.
  در همین راســتا، هرچند ایــن قانون 73 ماده ای 
به ابعــاد مختلفی از جمله اعطــای زمین و واحد 
مسکونی، تســهیالت ویژه به خانواده های دارای 

فرزند، دانشجویان متأهل، اهدای خودروی ایرانی 
پس از تولد فرزند دوم به مادران، ارائه تســهیالت 
بانک ها به خانواده ها، اهدای مرخصی زایمان برای 
بانوان شــاغل پرداخته اســت؛ اما مشخص است 
که سنجش میزان اجراســازی و کارآمدی همه ی 
این مشــوق ها، به نظارت شفاف و تبیین رسانه ای 
ستادملی جمعیت، منوط است.همچنین، در قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سرفصل های 
مختلفی با موضوع های جوانان در آســتانه ازدواج 
یا زوج هــای جوان، حمایت های دوران بارداری و 
شیردهی، تســهیالت یا حمایت های قانونی برای 
تولــد هر فرزند بویژه فرزند دوم به بعد، حمایت از 
خانواده های دارای فرزند، حمایت از مادران شاغل 
و غیرشــاغل، حمایت از مادران دانشجو و طلبه 

وجود دارد.
  در این سند، به طور تفصیلی به هرکدام از این موارد 
اشاره شده است: تســهیالت مسکن، مشوق های 
اقتصادی، تســهیالت شــغلی، خدمات اجتماعی، 
حمایت از گروه های مردمی، تســهیالت آموزشی 

و ...

یکی از جالب ترین مــواد این قانون، حمایت های 
مادی و معنوی برای تشویق خانواده ها به فرزندآوری 
است؛ از جمله پرداخت یک میلیون تومان بالعوض 
برای ســرمایه گذاری در بورس بنام فرزندان متولد 
سال ۱4۰۰ و بعد از آن، افزایش 2۵ درصدی سقف 
تسهیالت مسکن برای خرید و ساخت و همچنین 
وام جعاله مســکن به ازای هر فرزند و افزایش دو 
ساله دوره بازپرداخت و یا تسهیالت قرض الحسنه 
بــرای تولد فرزند اول تا پنجم و باالتر به ترتیب از 
۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان با تنفس 6 ماهه.همچنین 
مواد متعدد دیگری نیز پیش بینی شده است و تکلیف 
قانونــی برای وزارتخانه های بهداشــت  و درمان، 
آموزش و پرورش، مســکن، رفاه، صمت، اقتصاد، 
آموزش عالی، بانک مرکزی و صداوسیما مشخص 
شده است که همه ی این ها برای نتیجه بخش بودن به 
عملکرد شفاف ستادملی جمعیت و حسن نظارت 
دو عضو ناظر مجلس در ستادملی جمعیت، وابسته 
اســت.به گزارش فارس ، بنابراین، انتظار می رود 
طی روزهای آتی، مســئولین این حوزه با گزارش 
عملکرد شفاف و سنجش پذیر وضعیت اجرای قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را مشــخص 
کنند. موضوعــی که بســیاری از دغدغه مندان و 

کارشناسان این حوزه بر آن تاکید دارند .

۵ نوع وام دانشجویی و زمانبندی اعطای آنها اعالم شد

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ، یک ساله شد 

فروردین :  
امروز این قابلیت را دارید که احساســات تان را 
 با کلمات بیان کنید، پس مــی توانید رابطه ی 
عشقی تان را بهبود ببخشید. قوه ی خیال پردازی 
تان هم خوب کار می کند،  پس می توانید آتش عشــق تان را 
بیشتر کنید. اما با وجود همه ی این ها قرار است به یک چیز مهم 
دست پیدا کنید و آن این که چگونه احساسات شما درباره ی 
خودتان روی روابط تان با دیگران تاثیر می گذارد. به اندازه ی 
کافی قدرتمند هستید و استقالل دارید،  اما یادتان نرود که اگر با 

دیگران همکاری کنید نتیجه ی بهتری خواهید گرفت .
    اردیبهشت :  

  بین یک دو راهی گیر افتاده اید: یکی از مسیرها 
شما را دعوت می کند تا از محدودیت های تان 
دست بردارید و آزادی را تجربه کنید و دیگری 
از شما می خواهد که عجوالنه تصمیم نگیرید و حتی االمکان به 
دنیای خیاالت تان پناه ببرید که از همه جا امن تر است. حتی 
اگر می ترسید عقب نشینی نکنید، تا زمانی که قدم در یکی از 

مسیرها نگذارید نمی توانید بفهمید که چه اتفاقی خواهد افتاد .
     خرداد : 

کار اصلی امروز شما کنکاش در اعماق احساسات 
تان است. ایده های زیادی در سرتان می چرخد. 
متاسفانه، هر چه می گویید نمی توانید اصل مطلب 
را برسانید، به همین خاطر مجبور می شوید که مدام منظورتان را 
به شیوه های مختلف توضیح دهید. برای این که نتیجه ی خوب 
بگیرید به شما پیشنهاد می شود که با قلب تان جلو بروید و نه 

با عقل تان .
      تیر :

اگر قصد دارید که مهارت های خالقانه ی خود را 
پرورش دهید، بدانید که اکنون زمان پرباری است. 
اما این که دوست دارید در عالم رویاهای تان سیر 
کنید، دلیل نمی شود که دست از انجام وظایف تان بردارید. قبل 
از این که از مســیر منحرف شوید به موضوعات مهم در دست 

کار توجه کنید .
     مرداد :

اکنون در روابط تان بــه دنبال معنی و مفهوم می 
گردید. از طرف کسی که خیلی به شما نزدیک است 
امواج نا به سامان دریافت کرده اید و به همین خاطر 
دچار گیجی هستید. شاید مشکل از فرستنده نباشد، یعنی این که 
دلیل این گیجی را در خودتان جستجو کنید. باید از انتظارات 
غیر واقعی دست بردارید. هیچ کاری را پیچیده نکنید که این به 

نفع همه است .
     شهریور : 

مهم نیســت چه حرف هایی می زنیــد، باید روی 
طرز بیانتان تان کار کنید تا بیشترین تاثیر ممکن را 
بگذاریــد. وقت بگذارید و روی پیامی که قصد دارید به دیگران 
برسانید کار کنید. از اغراق به شدت بپرهیزید و فقط به حقایق اکتفا 
کنید تا بتوانید آن چه را نیت کرده اید به مخاطب تان انتقال دهید .

     مهر : 
از دوستان تان بیش از حد انتظار دارید و به خاطر 
 همین ممکن اســت از عملکرد آن ها ناراحت و 
نا امید شوید. اگر خوب دقیق شوید می بینید که 
مشکل از خودتان است که انتظارهای غیر واقعی دارید. دیگران 
را همان طوری که هستند بپذیرید و سعی نکنید تغییرشان دهید، 
چون اگر می خواهید کــه در روابط تان به نتیجه ی مطلوب 
برسید باید بگذارید که خود خودشان باشند، نه آن طوری که 

شما دل تان می خواهد .
      آبان : 

خوش بینی شما مسری شده است و می توانید به 
هر کجا که نگاه می کنید قابلیت های نهفته ای را 
به چشم ببنید. اگر بخواهید هر چیزی را که جلب 
توجه می کند امتحان کنید اوضاع بدی پیش می آید، اما اجازه 
دارید که همه ی آن ها را در ذهن تان بازســازی کنید. اگر تا 
چند روز دیگر هم نسبت به بعضی از این ایده ها عالقه داشتید، 
آن وقت می توانید دربــاره ی آن ها با دیگران صحبت کنید. 
نظرات آن ها را هم بشنوید که در دراز مدت خیلی به دردتان 

می خورد .
     آذر :  

از کسانی که شما را گول می زنند فاصله بگیرید 
و به هیچ عنــوان فریب نخورید. انگار تصاویری 
 از ناخودآگاه تان جلوی چشــم تــان می آید و 
نمی گذارد که واقعیت ها را تمام و کمال ببینید. از طرفی، اصال توصیه 
نمی شود که خیال پردازی نکنید، چون خیال پردازی تنها راهی است 
که می توانید به وسیله ی آن با درون تان ارتباط برقرار کنید. از این 
فرصت استفاده کنید و ببینید که ندای درون تان به شما چه می گوید .

      دی : 
امروز سرشار از اتفاقات گیج کننده است، به همین 
خاطر نمی توانید با اطمینان قدم بردارید. اما اگر 
بخواهید به ندای قلب تان گوش دهید بخشی از 
جادوی امروز را از دست خواهید داد. باید تعادل را برقرار کنید 

و بین دنیای واقعی و خیالتان تان موازنه ایجاد کنید .
  بهمن : 

امروز ممکن است خودتان را وسط ماجرایی پیدا 
 کنید که هیچ ربطی به شما ندارد، پس بیشتر به حد و
 مرزهای تان توجه کنید. اما از فرصت هایی که در 
آشوب های احساسی دست می دهد خوش تان می آید، به 

همین خاطر در آن ها شرکت می کنید . 
اسفند : 

باید بدانید حتی شــفاف تریــن موضوعات هم 
می توانند نکته ی مورد توجه شــما را گنگ و 
مبهم کنند. هیچ چیــزی آن طوری که ظاهرش 
نشــان می دهد نیســت. اگر ایده های بزرگ در سر دارید، 
یــک قدم به عقب بگذاریــد تا دیدگاه تــان را احیا کنید. 
 بــرای این که امــروز به دردســر نیفتید بایــد از واقعیت

 فاصله نگیرید .
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گروه خبر // مدیر علمی سند آمایش هرمزگان 
گفت: اکنون بیش از ظرفیت محیطی بندرعباس 
فعالیت در این شهر مســتقر کرده ایم که آثار 
منفی زیان بار آن بر محیط زیســت ساحلی و 

تراکم باالی جمعیت خود را نشان می دهد . 
   عباس مرادی اظهار داشت:  براساس سند 
آمایش هرمزگان با توجه به اینکه بندرعباس 
بیش از ظرفیت محیطی و توان اکولوژی خود 
شــاهد تراکم جمعیت و فعالیت های مستقر 
شــده اســت، این ها را باید استان پاالیش 
کرد.وی ادامه داد:  برای این منظور بایســتی 
با بکارگیــری فناوری هــای نوین جلوی 
اثرهای منفی بیشتر فعالیت های مستقر کنونی 
را گرفت و فعالیت ها را به بال های شــرقی 
و غربــی هرمزگان منتقل کرد تــا از میزان 
فشار بر محیط زیســت بندرعباس کاست.

وی اضافه کرد: ســند آمایــش هرمزگان 

اضافه کردن فعالیت ها که عمدتا صنعتی هستند 
را به هیچ عنوان در بندرعباس توصیه نمی کند 
منتها سرمایه گذاران با توجه به فراهم بودن 
زیرساخت ها در این شهر به سرمایه گذاری 
در آن رغبت دارند.مدیر دانشکده کشاورزی 
میناب و مدرس دانشــگاه هرمزگان یادآور 
شد:  اکنون بیش از ظرفیت محیطی بندرعباس، 
فعالیت در اینجا مستقر کرده ایم که عمدتًا هم 
صنعتی هستند و آثار آن را بر محیط زیست 
ساحلی و تراکم جمعیت می توان مشاهده کرد.

مرادی گفت: این به مانند آن است که کاپیتان 
کشتی همه مسافران را در یک گوشه کشتی 

مستقر کند که نتیجه آن برهم خوردن تعادل و 
غرق شدن کشتی و مسافران در دریاست، در 
عرصه سرزمین هم باید توان اکولوژیکی را 
مد نظر قرار داد و در غیر اینصورت چنانچه 
همه فعالیت ها در یک منطقه متمرکز شود آثار 
منفی خود را در حوزه هــای افزایش بروز 
از روستاها  مهاجرت  اجتماعی،  آسیب های 
به شــهرها، حاشیه نشــینی و امنیت نشان 
می دهــد، از نظر پدافند غیــر عامل هم این 
بسیار خطرناک است و در مواقع بروز خطر 
می تواند برای کشور و استان فلج کننده باشد.

وی افزود: درصد باالیی از بنزین کشــور در 

بندرعباس فرآوری می شود و یا حجم باالیی 
از ترانزیت ایران از طریق بندر شهید رجایی 
اســت که چنانچه حادثه ای رخ دهد کشور 
را با مشکل مواجه می کند، همچنین مخازن 
غرب بندرعباس هم از نظر پدافند غیرعامل 

خطرناک هستند.
  مدیر علمی ســند آمایــش هرمزگان بیان 
کرد: برای اینکه تعادل و توازن حفظ شــود 
بارگذاری فعالیت ها را باید در پهنه سرزمین 
توزیع کرد و این نکته از نظر پدافند غیرعامل 
هم اهمیت بسیار باالیی دارد و همه این موارد 
در ســند آمایش ســرزمین هرمزگان دیده 

شده که در اختیار مسووالن این استان قرار 
دارد.مدیر علمی سند آمایش هرمزگان بیان 
کرد: برای اینکه تعادل و توازن حفظ شــود 
بارگذاری فعالیت ها را باید در پهنه سرزمین 
توزیع کرد و این نکته از نظر پدافند غیرعامل 
هم اهمیت بســیار باالیــی دارد و همه این 
موارد در سند آمایش ســرزمین هرمزگان 
دیده شده که در اختیار مسئوالن این استان 
قرار دارد.مرادی با نامناسب خواندن استقرار 
فعالیت های جدید صنعتی مانند پارک یا شهر 
کود و ســم در بندرعباس، تصریح کرد:  سند 
آمایش چنین چیــزی را توصیه نمی کند و 
باید به توان محیط زیستی بندرعباس توجه 
شــود، شــورای برنامه ریزی هرمزگان در 
تصویب طرح ها و محل استقرار آنها می تواند 
از سند آمایش استفاده کند تا اجرای طرح ها 
در آینده مشــکل ساز نشود.وی با یادآوری 

اینکه باید ایجاد صنایع جدید را باید به شرق 
و غرب هرمزگان برد، گفت: برای این منظور 
بایستی زیرساخت ها را هم به این مناطق برد 
که احداث خــط لوله انتقال نفت و همچنین 
خط انتقال گاز از اقدام های خوبی اســت که 
در این راستا انجام شده است.مدیر دانشکده 
کشاورزی میناب و مدرس دانشگاه هرمزگان 
گفت: همچنین براساس سند آمایش هرمزگان 
خــط ریلی از بندرعباس به جاســک و از 
جاسک به چابهار پیش بینی شده است که این 
مناطق را به همدیگر متصل می کند.به گزارش 
ایرنا ؛ مرادی افزود: رســانه ها و دانشگاه ها 
در خصوص توسعه متوازن هرمزگان نقش 
دارند و می توانند با نقدهای خود و انعکاس 
نظرهای کارشناسی در جامعه مسیرهای غلط 
را اصالح کرده یا از بیراهه رفتن مســووالن 

جلوگیری کنند .

مدیر علمی سند آمایش هرمزگان :

ظرفیت محیطی بندرعباس به حد اشباع رسیده است

مصاحبه اختصاصی // کانون پرورش فکــری کودکان و نوجوانان 
مرکزی است برای ساختن نســل فردا وکسانی که با کانون آشنا 
هستند واز کتاب ها و کارگاه هایش بهره برده اند، تالش می کنند، 

ارتباط شان ماندگار شود . 
  ما نیز جهت آشنایی بیشتر با کانون، در سلسله گزارش هایی با اعضای 
فعال، مربیان و مسئوالن کانون پرورش فکری گفتگو کرده ایم. در این 

گزارش نیز همراهمان باشید .
دریا:ضمن معرفی خودتان، از چه سالی کارتان را در کانون پرورش 
فکری کودکان ونوجوانان آغــاز کردید، در چه حوزه هایی فعالیت 

داشتید و در حال حاضر چه سمتی دارید؟
  اینجانب ســیده حمیده حسینی، مربی کتابخانه پستی مرکز میناب و 
مربی فرهنگی مرکز مجتمع آفرینش بندرعباس هستم.از سال۱3۸۸تا 
سال ۱3۹2 در کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان مرکز جاسک 
مربی ادبی و از سال۱3۹2 تا۱3۹4 در همان مرکز مربی فرهنگی بودم، 

از سال۱3۹4تا کنون هم مربی مرکزپستی کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان میناب می باشم.از ابتدای مهرماه هم عالوه بر در کنار کودکان 
ونوجوانان روســتایی بودن، در مجتمع آفرینش های بندرعباس هم 

مشغول به خدمت هستم.
دریا:کانون در چه حوزه هایی فعالیت دارد و چه کارگاه هایی و برای 
چه ســنینی برگزار می کند؟بطور مفصل توضیح دهید تا والدین 

ومسئوالن با این نهادفرهنگی وآینده ساز بیشتر آشنا شوند. 
  کانــون دارای 64فعالیت می باشــد در حوزه های فرهنگی ،هنری ، 
ادبی،اســالمی و علمی فعالیت دارد ودر هر فصل از سال کارگاه های 
 تخصصی و عمومی متناســب با هر گروه سنی مخاطب خود برگزار 
 می کند.گروههای ســنی در کانون پرورش فکری به چند دسته تقسیم 
می شوند: گروه سنی نوباوه)4تا6سال(،گروه سنی نوخوان)7تا۸ سال(،گروه 
سنی نونهال)۹ تا۱۱سال(،گروه سنی نونگاه)۱2تا۱4سال(،گروه سنی 
نوجوان)۱۵تا ۱۸ سال(. کارگاههای شعرو قصه،نقاشی،سفالگری،نوشتن 
خالق،آشنایی با قرآن و حدیث،شناخت مشاهیر،بحث و نقدکتاب و...از 

جمله فعالیت هایی است که در مراکز کانون انجام می شود.
دریا:بــرای عدم قطع ارتباط نوجوانان پــس از دیپلم از کانون، چه 

تدبیری اندیشیده شده است؟
  اولین کاری که بایست برای این گروه انجام داد این است که ظرفیت ها و 
توانمندی های خود را بشناسند و آن ها را تقویت و توسعه دهند. نوجوانی 
آغاز دوره الگوپذیری اســت. او به شدت آسیب پذیر وکمال گراست. 
بنابراین خانواده ها باید بین این موضــوع رابطه برقرار کنند. موضوع 
دیگر آمادگی ورود به عرصه های اجتماعی است و در حقیقت فرصت 
نقش آفرینی برای نوجوان فراهم می شود.دوران نوجوانی دوره آزمون 
و خطاســت ، نوجوان در این دوره به شدت هراسان است که خطا و 
اشــتباهی نکند و اینجا مربی، جامعه و خانواده نقش مهمی دارند.ما به 
عنوان مســئول، جامعه، خانواده، آموزش و پرورش در قبال نوجوان 
مسئول هســتیم تا در کنارش باشــیم چون از مهم ترین رویکردهای 
این دوره تاثیرپذیری از همســاالن و بعد، الگوپذیری است و همه این 
موارد از مختصات نوجوانی محســوب می شود.دوره کودکی ،دوره ای 
بسترساز برای دوره نوجوانی اســت و فراگیری مبانی دینی در دوره 
 نوجوانی از این دوره به عنوان مهم ترین دوران در عرصه تعلیم و تربیت
 می توان برشمرد.برگزاری هشت دوره آموزش مهارت های اجتماعی 
برای نوجوانان، تولید محتوای آموزشی با موضوع های مختلف، برگزاری 
جشنواره ها و مهرواره ها، برگزاری جلسه های تخصصی انجمن ها، امانت 
کتاب با موضوع های مختلف و ترویج کتابخوانی برای افزایش دانش و 
آگاهی مخاطبان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی از جمله اقدام های 

انجام شده در این بخش است.
دریا: اعضای کانون به چه توانمندی های دست می یابند؟ استفاده 
از کتابخانه و کارگاه های کانون در زندگی فردی واجتماعی شان چه 

اثراتی دارد؟
  اعضاء با حضور در کانون و فعالیت ها در زمینه های مختلف هنری، 
 ادبــی و ... به توانمنــدی های خود پی خواهنــد برد.آنها در کودکی 
می آموزند در نوجوانی هم  اگر می خواهند موفق باشند حتما باید سراغ 

علــم بروند. البته علم با درس خواندن فرق دارد و درس خواندن برای 
رســیدن به علم است. هرکس می خواهد در دنیا قدرتمند باشد باید به 
لحاظ علمی قوی باشد و بعد از پرورش استعداد باید اثرگذاری داشته و 
در این مسیر مراقب راهزنان باشد.من فکر می کنم کانون می تواند راه را 
روشن و در انتخاب مسیر صحیح راهنما باشد.یکی از بهترین روش ها 

برای پیشرفت، شناخت الگوهاست پس باید الگوهایشان را پیدا کنند.
دریا:حضور در کارگاه های کانون چه تاثیری بر روند تحصیل دانش 
آموزان دارد وآیا باعث ایجاد اختالل در درس خواندن شان نمی شود؟

  خیر، نه تنها موجب اختالل نخواهد شد بلکه درشناخت محیط پیرامون 
و افزایش اعتماد به نفس کودکان ونوجوانان نیز موثر خواهد بود.

دریا:مربیان کانون گویا بطور مرتب خودشــان هم بایستی دوره 
آموزشی ببینند. در این حوزه نیز توصیح دهید. 

 مربیان کانون از ابتدای خدمت با شرکت در دوره های آموزش عمومی 
و در طــول خدمت خود با دوره های آموزش های تخصصی همواره 
دانش و تجربه های خود را به روز رسانی کرده تا بتوانند هرآنچه که در 
خور نیاز کودک و نوجوان عصر خویش اســت را به نیک ترین روش 

اعمال نماید.
دریا:مسئوالن مراکز کانون، خودشان به مربیگری هم می پردازند. 
گویا مسئولیت کانون و مربیگری در کانون جدانشدنی هستند. چرا؟

بله چنین است .همه مسئوالن خود مربیانی هستند که در کنار کودکان 
ونوجوانان در کارگاه های مختلف عمومی و تخصصی قراردارند تا نقش 

زیبای مربیگری همیشه بر سر لوحه ی پرورش این عزیزان قرار گیرد.
دریا:چه تعداد عضو دارید و در چه حوزه هایی بیشتر فعالیت دارند؟ 
در تابســتان چه تعداد کارگاه برگزار شــد وچه تعداد از کودکان و 

نوجوانان توانستند از این برنامه ها استفاده کنند؟

مرکز پستی میناب دارای 3۰3 عضو از ۱2 روستای دور و نزدیک میناب 
می باشــدکه با حضور مدیر کل محترم کانون پرورش فکری کودکان 
ونوجوانان استان هرمزگان در پیک امیددر مناطق سیل زده روستاهای 
همجوار میناب وتوجه به عدالت محوری از سوی ایشان، تعداد زیادی 
از کودکان و نوجوانان عالقمند نیز عضویت رایگان آنها در دست اقدام 
است.کتابخانه های پستی کانون پرورش فکری فرصتی برای دسترسی 
کودکان و نوجوانان به کتاب و عامل شکوفایی اندیشه در افراد جامعه  
روستایی عنوان می شود. این مراکز، ویژه کودکان و نوجوانان روستایی 
اســت که دسترســی به کتاب ندارند و در این مراکز با هدف تحقق و 
توسعه فرهنگی، کتاب و مطالب خواندنی از طریق پست و با همکاری 
و همراهی مدیران مدارس برای دانش آموزان عضو این کتابخانه ارسال 
می شود. در همین حال، اعضای این مراکز پستی نیز پس از مطالعه از 
همان طریق، کتاب ها را برگشــت داده و منابع جدید دیگری دریافت 
می کنند و این چرخه در طی سال جریانی مستمر و حتی در جشنواره ها 

و مهرواره های استانی و ملی نیز حضوری فعال دارند .
دریا:بیشتر چه کودکانی جذب کانون می شوند وشما برای جذب آنها 
از سطح محالت، روستاها و مدارس چه اقدامی داشته اید وچه برنامه 

ای برای آینده دارید؟
  مخاطبینی جذب کانون می شوند که طعم شیرین کتاب و کتابخوانی 
را چشــیده اند و وقتی وارد کانون شدند به هیچ وجه نمی توانند جدا 
شــوند و عالوه بر حضور مستمر خود در فعالیت های مورد عالقه ی 
 خود با امانت گرفتن کتاب پیوند ناگسستنی با کتاب دارند و حتی خود 
نماینــده های یار مهربان)کتاب(در خانواده و مدرســه و حتی جامعه 
خواهند بود.بله مرکز پســتی میناب با حضور در روستاها و برگزاری 
جلسات توجیهی با حضور والدین،دهیاران،مدیران مدارس به معرفی 
کانــون و فعالیت های خود می پردازد.همچنین بــا اجرای فعالیتهای 
فرهنگی در قالب پیک امید، اعضاء عالقمند روســتا را شناسایی و به 
عضویت کانون درآورده است.   تاکید برای انجام برنامه  پیک امید، تجهیز 
کتابخانه های مساجد و مدارس روستایی، اجرای فعالیت های کتاب محور 
در مناطق کم برخوردار، اجرای برنامه  پیک امید در مناطق روســتایی، 
مرزی و...، تولید و امانت کتاب و فعالیت های کانون برای مخاطبان دارای 
نیازهای ویژه، خدمت رسانی به روستاها و مناطق کم برخوردار از طریق 
کتابخانه پستی، عضویت رایگان دانش آموزان ساکن مناطق روستایی در 
کانون و ارائه خدمت به آنها و... از جمله مصادیقی است که در کانون اجرا 

می شود و بحمداهلل موفق بوده است.
دریا:تعامل مرکز شما با سایر ارگانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی 

چگونه و در چه سطحی است؟
  بسیار عالی.در طول سالهای مربیگری خود در کانون ارتباط کانون با 
فرمانداری و نهادهای همسو بسیار عالی بوده است، زیرا همه ی مسئولین 
شهرستان کودکان ونوجوانان را آینده سازانی می دانند که دغدغه مند آنها 

هستند و برای رشد و تعالی آنها با کانون نیز همکاری دارند.
دریا:خودتان، مربیان و اعضای تان در جشنواره ها  چه رتبه هایی 

را کسب کرده اید؟
درسالهای متمادی حضورم در کانون و کتابخانه پستی کانون بحمداهلل 

اعضاء پرورش یافته در جشنواره های طنز نویسی،خاطره نویسی،قصه 
گویی،کتابخوانی و اخیرا جشــنواره دوساالنه ملی هنرهای تجسمی 
 و مهرواره های مختلف عکاســی کســب مقام برگزیده داشته ایم.در 
جشنواره ها همه کودکان ونوجوانان توانمندبا حضور فعال خودداوطلب 
حضور در جشــنواره هستند.اما ما مربیان با حضور در مدارس شهر و 
روستا و اطالع رسانی در مورد جشنواره ی مورد نظر همه ی داوطلبین 
را شناسایی کرده و شرایط امکان حضور را برای ایشان فراهم می نماییم.
دریا :اینکه گفته می شود تمام فعالیت های کانون کتاب محور است 

را بیشتر توصیح دهید.
  امانت کتاب با موضوع های مختلف و ترویج کتابخوانی برای افزایش 
دانش و آگاهــی مخاطبان فعالیت مهم کانون اســت و فعالیت های 

دیگرحول محورکتاب است.
دریا:اخیرا مطرح شده است که کتابخانه های کانون زیرنظر نهادهای 
کتابخانه های عمومی کشــور اداره شــود، بنظرتان تحقق آن چه 

آسیبی را به قشر کودک ونوجوان وارد می کند؟
  قطعا مسئولین امر و کارشناسان حوزه کودک و نوجوان بیشتر صاحب 
نظرخواهند بود. اما این موضوع آسیب جدی برای شناسایی استعدادهای 
بالقوه کودکان و نوجوانان است زیرا مکان کانون پرورش فکری )شکل 
بنای ساختمان(، آموزش های تخصصی مربیان که مرتبط با نیاز کودکان  
و نوجوانان است، فعالیت های متناسب هرگروه همه در جذب مخاطب 
تاثیر دارد  و کانون در سالیان سال اعتماد خانواده ها و کودکان ونوجوانان 

را به خود جلب کرده است. 
دریا:اگر مطلبی باقیمانده است و نیاز است بیان بفرمایید. 

  خدایا چنان کن سرانجام کارتو خشنود باشی و ما رستگار.سپاس از 
زحمات شما دوستداران کودک و نوجوان !

یک مربی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان :

اعضایی که طعم شیرین کتاب و کتابخوانی را چشیده اند ، از کانون جدا نمی شوند

         علی زارعی/ دریا
daryaz           @gmail.com1359

بصیرت واصالت ، هویت ملی وتربیت اسالمی

  قسمت دوم
اصالت یعنی نتوانی به کسی خیانت کنی، 
نتوانی دلی بشــکنی، نتوانی دورو باشی، 
نتوانــی آدم رابازی بدهــی ویعنی برای 
خودت یک چهارچــوب محکم اخالقی 
داشته باشید. برای اصیل بودن کافی است 
که دروغ نگویی، آغازاصالت خوب همین 
است که نخواهی چیزی باشی که نیستی،   
اصالت بایدداخل خون آدم باشدنه مربوط 
به پول میشه، نه کشوری که درآن زندگی 
می کنید. وقتی دهان بــاز می کنید حرف 
بزنید، مقداری هم ازعقل اســتفاده کنید.  
اصالت یعنــی تن به انجام هرکاری ندادن، 
البته به این معنی نیســت کــه نمی توانی؛ 

درزندگیــش چهارچوب  انســان  وقتی 
داشته باشد، اصالت دارد. اصالت رانمیشه 
یعنی  اصالت  اداشودرآورد.  نمیشه  خرید، 
دلــت نمیادخیانت کنی. دلــت نمیاددل 
نمیاد نمیاددوروباشی، دلت   بشکنی. دلت 

آدم ها را بازی بدهیــد. اصالت یعنی دل 
آدمهــارا به بازی نگیــری.  اصالت یعنی 
اینکه اگر به آدم ندید بدید دنیاهم به پاش 
بریزیــد باز به دنبال چیزی دیگریســت، 
ولــی آدم با اصالــت اگراحترام کوچکی 
هم ببینــد جبران می کنــد. اصالت مانند 
طــرح قالی قدیمی تــو را ازمیان هزاران 
نقــاب، هزاران چهره رنــگ روغنی جدا 
می کند. در دنیای موجودات غیرانســان 
وقتی به یک مگــس بال های پروانه داده 
 شود نه قشنگ می شود ونه می تواند بااین 
پروانه هاپرواز کند وزود ازپای درمی آید. 
علت بروزاین مشکل درحیات مگس این 
اســت که اصالت مگس بودنش را از او 
می گیرند یاگاهی اوقات درجنگل شیرها 
روزهای زیادی گرسنه می مانند، چونکه 
نه مثل کفتارها الشخورند ونه مثل روباها 
دزدند. آنهاشــیرند ، الغر می شــوند، اما 

اصالتشان را ازدست نمی دهند . 
ادامه دارد...

یادداشت

        نگارنده : ذبیح اهلل ماندگاری 
کارشناس ارشد حقوق عمومی

گروه خبر// معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اســتان هرمزگان از تعریض و بهسازی 

محور لمزان _ پدل به طول چهار کیلومتر خبر داد . 
  به گزارش خبرنگار دریا، علیرضا محمدی با اعالم 
 خبــر اظهار کرد:تعریض و بهســازی پروژه محور

 لمــزان _ پدل از نیمه مرداد ماه ســالجاری آغاز 
و تاکنون 3۵ درصد پیشــرفت فیزیکی داشــته و 
امیدواریم با برنامه  ریزی هــای صورت گرفته در 
مدت زمان تعیین شــده به اتمام برســد.  وی در 
ادامه هدف از اجرای این پــروژه را ارتقاء ایمنی 
مســیر،کاهش تصادفات جاده ای،افزایش ظرفیت 
عبور و مرور و دسترســی آسان کشاورزان منطقه 

عنوان کرد.
  معــاون راهــداری اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای اســتان هرمزگان، بیان کرد:این پروژه 
بــه طول چهار کیلومتر و بــا هزینه ای بالغ بر 3۱ 
میلیارد تومان در حال انجام است که محور فرعی 

تبدیل به راه اصلی خواهد شد.
   محمــدی افــزود: تعریض و بهســازی جاده ها 
 می تواند نقش موثری در ارتقای ایمنی داشته باشد

 و ایــن اداره کل از هیچ تالشــی در این امر دریغ 
نمی کند.  وی درپایان، ابراز داشــت: پروژه مذکور 
از سمت شــهر لمزان به سمت روســتای پدل در 

حال انجام اســت و شهر لمزان و روستای پدل در 
شهرستان بندرلنگه قرار دارد .

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان خبرداد

تعریض و بهسازی محور لمزانـ  پدل


