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شهردار بندرعباس :
توسعه ساحل یکی از اولویتهای 

شهرداری بندرعباس است 
رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد  

۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر 

پیام رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی هرمزگان 
به مناسبت بزرگداشت هفته بسیج
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اجرای طرح ملی یاریگران 
زندگی در هرمزگان 

تغییر ساعت کاری دستگاه های 
اجرایی هرمزگان 

2

2

ریا
: د

س 
عک

ششمین جشنواره سور، سرنا و زندگی 
در تیرور میناب برگزار می شود   بدنه اصلی بسیج سازندگی گروه های جهادی هستند .

در  که  داریم  استان  در  فعال  جهادی  گروه  حاضر ۱۲۶۰  حال  در    
جهادی  کار  و  فعالیت  به  مشغول  زدایی  محرومیت  مختلف   حوزه های 

هستند .
   اعطای تسهیالت ۱۲۰ میلیون تومانی به صورت قرض الحسنه جهت 
نصب پنل های خورشیدی در قالب نهضت جهاد روشنایی  یکی دیگر از 

گام های بسیج سازندگی در راستای اقتصاد مقاومتی است .

  از سال گذشته تاکنون 3 هزار و 5۰۰ سری جهیزیه به زوج های 
نیازمند در قالب ازدواج آسان اهدا شده و از این تعداد 5۰۰ سری آن  در 

هفته بسیج امسال اهدا خواهد شد .
  بسیج سازندگی بنا بر وظیفه خود از یک سال و نیم پیش در منطقه 
تاکنون  که  است  جاده  کیلومتر   ۲8 احداث  مشغول  احمدی   کوهشاه 

۶ کیلومتر آسفالت و ۱5 کیلومتر آن بازگشایی شده است .
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استاندار هرمزگان خواستار شد

تشکیل معاونت
 جزایر و سواحل 

در استانداری هرمزگان

نوازندگان در غربت

گروه خبر //  به مناسبت بزرگداشت 
هفته بسیج، رئیس سازمان بسیج 
جامعه پزشــکی اســتان هرمزگان  
ســرگرد پاسدار موســی رنجبری 

پیامی را صادر کرد .
   بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛ در این 
متن آمده است : امروز دشمنان با فشار 
بر تحریم ها و حمایت از تروریسم در 
منطقه خیال می کنند می توانند جلوی 
اوج و موج بیداری اســامی را بگیرند، 
اما نهضتی که برگرفته از ســیره نبوی، 
علوی و نهضت عاشوراســت همیشه 
پیروز نهایی است و پیروز میدان ملتهایی 
هستند که دنباله رو این نهضت باشند.در 
توطئه چینی و خیانتهای اخیر دشمن، 
عده ای بــه بهانه اعتراض تاش کردند 
نظم و امنیت جامعه را برهم بزنند، اموال 
شخصی و دولتی را تخریب کردند و فکر 
می کنند می توانند کشور را ضعیف جلوه 
دهند. روحیه مردم شــریف را خراب 
کنند، اما این کشــور بــا هدف خدمت 
به مردم عزیز و درســایه همین مردم و 
پشتوانه خون شهدا الحمدا... روز به روز 

مقاوم تر می شود.
   بســیجی، پاســدار، ارتشی و از همه 
مهمتر ملت ایــران، درس مقاومت را از 

مکتب امیرالمومنین و امام حســین )ع( 
گرفته اند و به تعبیر امیرالمومنین کوه ها 
متاشی می شوند ولی لشکریان اسام 
متزلزل نمی شوند.مردم با اراده و با امید 
کنار این نظام ایستاده اند و هرگز امکان 
ندارد دشمنان بتوانند با جنگ نیابتی به 
نظام مقدس جمهوری اســامی ایران 

ضربه بزنند.
   بســیجی هیچگاه چشــم بر حقایق 
نمی بندد و تا توان دارد از مظلوم دفاع 
خواهد کرد، نه ظالم اســت و نه ظلم را 
می پذیرد و نه هیچگاه دســتش را به 
خون مظلوم آلوده می کند.بســیج برای 
یک منطقه خاص نیست، بسیج مربوط 
به طبقه و یا قشر خاصی نیست، همه جا 
هست و با ایمان وعشق در راه کمک به 

هموطن خود تاش می کند .

پیام رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی هرمزگان 
به مناسبت بزرگداشت هفته بسیج

 کشف ۱۴۸ کیلو حشیش 
و تریاک در میناب

گروه خبــر // شــهردار بندرعبــاس گفت: 
به منظور دسترســی آسان شــهروندان به 
ســواحل مکران بلوار ساحلی شرقی در حال 

احداث است .
   بــه گزارش خبرنــگار دریا ، مهــدی نوبانی 
با اشــاره به اینکه احداث بلوار ســاحلی شرق 
بندرعباس کار بزرگی برای این شــهر است، بیان 
کرد: توسعه سواحل برای فراهم کردن زمینه بیشتر 
استفاده شهروندان یکی از اولویت های ما در شهر 
بندرعباس است.شــهردار بندرعباس گفت: بلوار 
ساحلی شرق بندرعباس به طول ۱۳ کیلومتر در 
ضلع شرقی شــهر بندرعباس به منظور دسترسی 
به ســواحل بکر این منطقه، توسعه گردشگری، 
اســتفاده مناســب از دریا و تامین امنیت منطقه 

شرق بندرعباس توسط شهرداری اجرا شده است.
نوبانی تصریح کرد: این بلوار که به ساحل مکران 
مشــرف است با ۱۳ کیلومتر طول و عرض ۱۱۰ 
متر شامل دو مسیر کندرو ۹ متری، دو مسیرتندرو 
۱۴ متری، پیاده رو، دو مســیر ۶ متری دوچرخه 
ســواری و همچنان دو طرف ۱۹ متر فضای سبز 
و نورپردازی به منظور دسترسی آسان شهروندان 
احداث شده است.این مقام مسئول در ادامه افزود: 
امتداد این جاده به طول ۱۰ کیلومتر به عرض ۲۵ 
متر آســفالت در دو مسیر رفت و برگشت انجام 

شده است.
  شهردار بندرعباس گفت: در حال حاضر پروژه 
ســاحلی شــرق بندرعباس حدود ۸۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد و در ۳ فاز بعنوان بزرگترین 

بلوار ساحلی و توریستی خاورمیانه درحال اجرا 
اســت که امیدوارم با اتمام این پروژه در آینده ی 
نزدیک شــاهد یکی از زیباترین و پر جاذبه  ترین 
بلوار ساحلی در کشور در شهر بندرعباس باشیم . 

شهردار بندرعباس :

توسعه ساحل یکی از اولویتهای شهرداری بندرعباس است 

مسئول بسیج سازندگی سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان عنوان کرد

محرومیت  زدایی  و ا قتصاد مقاومتی 
ماموریت  بسیج سازندگی هرمزگان
بسیج سازندگی پرچمدار محرومیت زدایی است و هر کجا که نیاز باشد در آنجا حضور خواهد یافت 

صفحه 8 را بخوانید

فراخوان  مناقصه عمومی)ارزیابی کیفی(
 توجه : اعالم آمادگي جهت شرکت در این مناقصه صرفاً بصورت الکترونيکي)توکن( و از طریق سامانه 

ستاد به نشاني www.setadIran.ir مي باشد .
مناقصه عمومی دو مرحـله ای شماره  م م/01/0297مربوط به  تعميرات اساسي یك دستگاه کمپرسور 

کوبلکو رفت و برگشتي ایستگاه تقویت فشار گاز بينك )گچساران( سه کمپرسور روي یك ميل لنگ 
الف- شرح مختصر خدمات 

تعميرات اساسي کمپرسور رفت و برگشتی کوبلکو با هدف دستيابي به ميزان دبي ، دما و فشار گاز 
خروجي استاندارد در محدوده مجاز عملکردي ماشين ها بر اساس کتابچه هاي عملياتي و مدارك فني 
کاربردي کمپرسور فوق ، این عمليات شامل و نه محدود به تجهيز و برچيدن کارگاه ، بازکردن کمپرسور، 
 حمل و نقل ، شستشــوي کليه قطعات ، انجام بازرسي هاي فني کليه قطعات کمپرسور بر اساس 
کتابچه هاي بازرسي فني کمپرســور فوق االشاره و استانداردهاي مربوطه ، همچنين ارائه گزارش 
بازرســي ، تهيه و تامين قطعات ، باالنش دیناميکي و اســتاتيکي روتور، تعمير اساســي و اعمال 
 جدیدترین اصالحات بر اســاس دستورالعمل هاي ســازنده ، مونتاژ کامل ماشين آالت ، نصب و 
راه اندازي ، انجام تست هاي عملکردي ، تضمين کيفيت کارکرد بر اساس استاندارد ، گارانتي 8000 

ساعته یا 18 ماهه ماشين آالت و سایر عمليات جزئي و کلي
ب -   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار    محل اجرای خدمات در در کارخانجات و ایستگاه های 

ناحيه گچساران و نيز کارگاه مجهز پيمانکارو مدت انجام آن 120روز  می باشد .
ج -   برآورد کارفرما    برآورد کارفرما جهت انجام خدمات   -/134,363,000,000ریال  مي باشد

د- شرایط مناقصه گران متقاضی    - داشتن ظرفيت آزاد )تعدادي و ریالي ( در رشته مربوطه 
مناقصه گران داراي حداقل پایه 5 گرایش نفت و گاز و ** داشتن گواهينامه تایيد صالحيت ایمني از 
اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي    **ارائه صورتحســاب مالی سال 1399 یا 1400 که توسط 
شرکتهای حسابرسی عضو سامانه پردیس صورت پذیرفته است الزامی می باشد؛ شایان ذکر است 
صورتهای مالی ارائه شده بایستی حاوی گزارش مربوطه ممهور به مهر و امضاء حسابرس باشد و در 
سامانه پردیس ثبت و قابل رویت باشد ؛ عدم ارائه صورت حساب مالی مزبور بمنزله حذف از مناقصه 
خواهد بود .   **گواهی صالحيت ایمنی  و صالحيت پيمانکاری در تاریخ  بارگذاری مدارك  )آخرین 
مهلت بارگذاری( در ســامانه ستاد می بایست حداقل دارای 30 روز اعتبار باشد ؛ عدم اعتبار گواهی 

صالحيت ایمنی و صالحيت پيمانکاری بمنزله حذف از ليست مناقصه گران خواهد بود . 
- در تعيين برنده مناقصه و در شرایط برابر ، الویت با شرکت هاي بومي استاني مي باشد . توانایي ارائه 
تضمين شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ -/6,718,150,000ریال  همچنين ) 10% مبلغ پيمان )در 

صورت برنده شدن ( بعنوان تضمين انجام تعهدات می باشد(
- ارائه یك نسخه تأیيد شده از صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای 
 جامعه حســابداران رسمی الزاميســت . )مبنای پذیرش در خصوص هر گونه گزارش حسابرسی 
صورت های مالی ، بارگذاری گزارش مذکور از طریق ســایت جامع حســابداران رســمی ایران 
 )قابل اســتعالم در وبگاه www.iacpa.ir( با قابليت مشــاهده در سامانه پردیس می باشد( 
مناقصه گر جهت تحویل تضمين شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمين از 
طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کميسيون مناقصات در اهواز ، کوی فدائيان اسالم 
مجتمع تندگویان ، واقع در روبروی بلوك دو ، ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه 

و تضمين را تسليم نمایند .
ـ - محل و  مهلت دریافت اسناد  از کليه متقاضـيان واجد شرایط دعـوت به عمل مي آید ظرف     ه
مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اســناد و اعالم آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشاني 
www.setadIran.ir مراجعه نمایند تا ارزیابيهاي الزم وفق آیين نامه اجرایي بند ج ماده 12 

قانون برگزاري مناقصات )ارزیابي کيفی( بر روي مدارك ارسالي مناقصه گران به عمل آید .
1- مهلت اعالم آمادگی : بصورت الکترونيکی )غير حضوری و( از ساعت 8:00 تاریخ  1401/09/05 

لغایت  ساعت 19:00  تاریخ   1401/09/14
2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واریز مبـلغ  7,616,000ریال از طریق درگاه موجود در سامانه 

www.setadIran.ir به نشانی
ضمناً می بایستی حداکثر ظرف مدت 14روز مدارك ارزیابی کيفی خود را مطابق با اطالعات درخواست 
شده در اســتعالم ارزیابی کيفی از طریق سامانه ستاد بارگذاری نمایند . بدیهی است کارفرما این 
حق را برای خود محفوظ ميدارد به مدارکی که شــرایط مندرج در متن آگهی و اســتعالم ارزیابی 
 کيفی را لحاظ ننموده اندترتيب اثر ندهد . محل ، زمان تحویل و گشــایش پیشنهادها    متقاضيان 
واجد الشرایط در مرحله ارزیابی کيفی مکلفند پيشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 15:00 روز  یکشنبه 
مورخ  1401/11/16به صورت الکترونيکي و از طریق سامانه ستاد تسليم نمایند. ضمناَ پيشنهادات 
در ساعت 08:00 روز دوشنبه مورخ  1401/11/17 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده 
مناقصه گران با معرفي نامه و کارت شناسایي معتبر بالمانع است . همچنين مناقصه گران می بایست 
ضمن بارگذاری الکترونيکی تصویر تضمين شرکت در فرایند ارجاع کار در سامانه تا ساعت 15:00روز  
یکشنبه مورخ 1401/11/16اصل تضمين مذکور را به صورت فيزیکی به کميسيون مناقصات شرکت 
ملي مناطق نفتخيز جنوب در آدرس : اهواز- کوی فدائيان اسالم مجتمع تندگویان ، واقع در روبروی 
بلوك دو ، ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسليم نمایند . همزمان ارائه معرفی نامه و کارت 
ملی برای متقاضيان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد . 
تذکر: حسب مورد ارائه یك نسخه اصلي از اساسنامه شرکتها ، آگهي تاسيس ، آخرین تغييرات ثبتي و 

هرگونه گواهي مبني بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد . 
امور حقوقي و قراردادها - مناطق نفتخیز

WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir

نوبت اول

شركت ملي   
مناطق نفتخيز

پیام مسئول سازمان بسیج سازندگی 
سپاه امام سجاد )ع( هرمزگان  به مناسبت هفته بسیج

 مسئول سازمان بسیج سازندگی ســپاه امام سجاد )ع( استان هرمزگان 
 در پیامی هفته بسیج را تبریک گفت .

در متن این پیام آمده است : 
بسیج مظهر اقتدار، پیشــرفت ، ایستادگی و اتحاد ملت ایران اسالمی است 
و در تمام دوران ها خوش درخشــیده و توانسته موجبات سرافرازی و اقتدار  
این کشور را به وجود آورد . بسیج از حضور موثر و مقتدر مردم عزیز و جوانان 
 رشــید این مرز وبوم تشکیل شــده و جوانانی که در عرصه های مختلف در 
دوران های گوناگون حضور مفید و موثری داشــته و دارند ملت بزرگ ایران 
اسالمی آسایش و آرامش خود را مدیون فداکاری و ازخودگذشتگی بسیجیانی 
می داند که از همه چیز خود گذشتند تا درخت انقالب و ایران عزیز پا برجا بماند . اینجانب ضمن درود و تحیت به روح پاک شهداء 
و ادای احترام در مقابل عظمت و بزرگی خدمات ارزشــمند بسیجیان و از خود گذشتگی آنان خدمات و تالش های این عزیزان را 
ارج نهاده و آغاز هفته بسیج را به همه مردم شریف ایران اسالمی به خصوص مردم عزیز استان هرمزگان و به ویژه جوانان پاک 
سرشت و بسیجی خطه ی نیلگون خلیج فارس تبریک عرض می کنم و برای همه مسلمین جهان عاقبت بخیری و آسایش و آرامش 

را از خداوند منان خواستارم .
سرهنگ پاسدار یاسین باوقار 

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه امام سجاد)ع( استان هرمزگان
شناسه آگهی : 1412880



خبر

خبری

سه شنبه 1 آذر 1401

27 ربيع الثانی 1444

سال بيست و یکم شماره 4034

پشت پرده سیاست 

  
روایت رئیسی از تدارک دشمن برای جنگی ترکیبی 

رئیس جمهور: حمایت از آشــوبگران و تروریست ها به نفع آمریکایی ها 
 و کشــورهای غربی نیست .رئیس جمهور با اشــاره به هجمه تبلیغاتی و 
ادراک  سازی دشمن علیه نظام اسامی از طریق جعل اخبار و روایت های 
دروغین از حوادث اخیر، بر لزوم اطاع رسانی هوشمندانه، شفاف، دقیق و به 
موقع از سوی رسانه ها و دستگاه های مرتبط تاکید کرد.سید ابراهیم رئیسی 
در جلسه، یک شنبه هیئت دولت با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقاب 
گفت: دولت به  عنوان یکی از مخاطبان این رهنمودها بر خود فرض می داند 
که با »کار و تاش مضاعف« برای خدمت رســانی بی وقفه در عرصه های 
مختلف و گره گشایی از زندگی مردم، در راستای ایجاد نشاط اجتماعی و 
امیدآفرینی در کشور گام بردارد.رئیس جمهور با بیان این که دشمن زخم 
خورده از انقاب اســامی با تدارک جنگی ترکیبی به منظور مختل کردن 
پیشرفت های کشور از طریق ضربه زدن به امنیت، اقتصاد، تحصیل و تولید 
کشــور به میدان آمده اســت، افزود: در کنار تاش مضاعف دستگاه های 
اجرایی برای خدمت  بیشتر و بهتر به مردم، دستگاه های امنیتی، انتظامی و 
قضایی هم مسئولیت بزرگی برای حفظ امنیت مردم و صیانت از سرمایه های 
کشــور برعهده دارند.آیت ا... رئیسی با ناگوار دانســتن شهادت کودکان، 
زنان، مردان و حافظان امنیت به دســت اغتشاشگران گفت: برخورد قاطع 
دســتگاه های مسئول با آشوبگران مطابق قانون و ممانعت از آسیب رسانی 
تروریســت ها و اغتشاشگران به جان و مال مردم، خواست همگانی است 
که باید به فوریت به انجام برسد.رئیس جمهور با اشاره به هجمه تبلیغاتی و 
ادراک سازی دشمن علیه نظام اسامی از طریق جعل اخبار و روایت های 
دروغین از حوادث اخیر، بر لزوم اطاع رسانی هوشمندانه، شفاف، دقیق و 
به موقع از سوی رسانه ها و دستگاه های مرتبط تاکید کرد.رئیسی با اشاره به 
حمایت آشکار آمریکا، فرانسه و چند کشور اروپایی دیگر از تروریست ها 
 و عناصر آشوبگر، به آن ها هشدار داد که حمایت  از تروریسم قطعًا به نفع 
آن ها نخواهد بود و وزارت امور خارجه را مکلف کرد از راه های دیپلماتیک 
و حقوقــی، تمهیدات الزم را برای خنثی ســازی و مقابله با فتنه هایی که 
از خارج کشــور طراحی و پیگیری می شوند، به کار گیرد.رئیس جمهور 
همچنین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آغاز جام جهانی فوتبال 
در قطر،  اظهار کرد: اطمینان داریم بازیکنان تیم ملی کشــورمان با حضور 
شجاعانه و غیرتمندانه در این میدان مهم تمام توان خود را برای ارائه بازی 
خوب و شــاد کردن دل ملت ایران بــه کار خواهند گرفت.رئیس جمهور 
همچنین برای کشــور قطر در برگزاری مطلوب این دوره از مسابقات جام 

جهانی آرزوی موفقیت کرد .
علیرضا فخاری استاندار تهران شد 

 علیرضا فخاری با تایید هیئت دولت به عنوان استاندار تهران انتخاب شد. 
هیئت دولت به ریاست سیدابراهیم رئیسی به پیشنهاد وزیر کشور مبنی بر 
معرفی »علیرضا فخاری« به عنوان استاندار تهران رای اعتماد داد.علیرضا 
فخاری پیش از این معاون وزیر راه و شهرســازی و رئیس سازمان ملی 
زمین و مسکن بود. وی معاون استاندار تهران، مدیرعامل سازمان اماک و 
مســتغات شهرداری تهران، عضو هیئت مدیره شرکت راه سازی و عمران 
ایران،  مشاور وزیر نفت و فرمانداری شهرستان دماوند را در کارنامه خود 
دارد.پیشتر محسن منصوری، استانداری تهران را برعهده داشت که با حکم 
رئیس جمهور به عنوان معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری 

منصوب شد ./ ایسنا

 سبقت »موشک های ایرانی« از »تراز جهانی«
ســردار حاجی زاده با بیان این که در حوزه موشکی از تراز جهانی جلو 
افتاده ایم، گفت: دشمن تا ده ها سال نمی تواند به توانمندی مقابله با موشک 
هایپرســونیک ما برسد، بسیاری از دستاوردهای ما در روز حادثه بیرون 
می آید .جمعی از استادان سطوح عالی و دروس خارج فقه حوزه علمیه 
قم و مشهد از نمایشگاه توانمندی های نیروی هوافضای سپاه بازدید و با 
سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران دیدار 
و گفت وگو کردند.سردار حاجی زاده در این دیدار ضمن گرامی داشت یاد 
و خاطره شهید حسن طهرانی مقدم گفت: ما توفیق داشتیم از سال ۶۰ در 
محضر شهدای بزرگی مثل شهید طهرانی مقدم و دیگر دوستان باشیم. در 
آن دوران، شهید طهرانی مقدم در مجالس مختلف مطرح می کرد و حسرت 
می خورد که ای کاش ما در واقعه کربا بودیم و امام)ع( را یاری می کردیم 
و در ادامه می گفت البته اگر ساح خوب هم می داشتیم می توانستیم امام 
زمان)عج( را بهتر یاری کنیم.وی افزود: این عطش و این حرارت از آن  روز 
در بین نیروهای هوافضا و موشکی شعله ور و بلکه اضافه نیز شده است. 
فرمانده نیروی هوافضای سپاه با بیان این که ما در آن دوران ساح هایی 
مانند توپ ۱۳۰ داشــتیم که  ۲7 کیلومتر برد داشت و وقتی می خواستیم 
مکان هایی را در  ۳۰ کیلومتری و ۲۹ کیلومتری منهدم کنیم ، نمی توانستیم، 
تصریح کرد: به همین دلیل، شــهر بغداد را که به فاصله ۱۰۵ کیلومتری از 
مرزهای ما قرار داشت ، نمی توانستیم تهدید کنیم  اما این حرکت در زمان 
جنگ و دوران بعد از جنگ نیز ادامه پیدا کرد به طوری که امروز مجموعه 
نیروی هوافضا و بخش های مختلف ســپاه به  ویژه حوزه های موشکی و 
پهپادی تبدیل به یک قدرت شــده اســت.وی ادامه داد: امروز در حوزه 
هواپیمای بدون سرنشین و پهپادها در تراز جهانی هستیم و حرکت هایی 
را که ارتش های بزرگ و قدرتمند دنیا ده ها سال قبل از ما شروع به کار 
کرده اند ، به چالش کشیده است و بسیاری از دستاوردها نیز وجود دارد که 
روز حادثه اگر الزم باشد بیرون می آید مانند اصابت دشمن در فاصله هزار 
و ۵۰ کیلومتری که البته این ها تصادفی نبوده و مرهون عمل به تعالیم اسام، 
قرآن و از معجزات الهی است. سردار حاجی زاده در ادامه با بیان این که در 
حوزه موشکی از تراز جهانی جلو افتاده ایم، افزود: خبر موشک بالستیک 
هایپرسونیک پیشرفته که در مراسم سالگرد شهید طهرانی مقدم گفته شد و 
قادر اســت در جو و بیرون از جو مانور داشته باشد متعلق به خیلی وقت 
پیش اســت ولی در واقع امروز رســانه ای شده   و در این دستاورد یک 
جهش نسلی اتفاق افتاده است و تا ده ها سال دشمن نمی تواند به توانمندی 
مقابله با این موشک برسد.فرمانده نیروی هوافضای سپاه به حوزه پدافند 
اشــاره کرد و گفت: ما در برهه ای در حسرت یک سامانه پدافندی برد 
کوتاه بودیم به طوری که رژیم بعث عراق در جنگ هشت ساله برای تحقیر 
ما با هواپیماهای باری به آسمان کشور ما می آمدند و زباله های پادگانی 
از جمله فایل، کمد، مبــل، تیرآهن و ... را به پایین می ریختند.وی افزود: 
امروز به لطف خداوند در حوزه پدافند از موشــکی و پهپادی گســترش 
بیشتری داشــته ایم، به طوری که انواع رادارها در حوزه ها، فرکانس ها، 
 ارتفاع ها و  بردهای مختلف و همچنین سامانه های پدافندی ارتفاع پایین، 
سامانه های برد متوسط تا برد بلند همگی بومی و ساخت داخلی هستند.
سردار حاجی زاده در پایان به حوزه فضایی اشاره کرد و گفت: ما در حوزه 
فضایی به تازگی توانستیم به لطف الهی ماهواره بر قائم ۱۰۰ را پرتاب کنیم 
و این ماهواره بر با سوخت جامد است و طی امسال اولین ماهواره را با این 

ماهواره بر در مدار قرار خواهیم داد .

تازه های مطبوعات
جمهوری اسالمی - حکمرانـان بایـد بـه خواسـته های مردم کـه چیزی 
 غیر ازحقوق مشروعشـــان نیســـت، تن دهند و برآورده سـاختن 
آن ها را به فردا موکول نکنند. کمـــک گرفتن از صاحبان تجربه برای 
حل مشـکات اقتصـادی، مشـارکت دادن صاحبان افکار و سـایق 
مختلـف در سرنوشـــت کشـور در چارچـــوب قانـون اساسـی، 
تجدیـد نظـر در سیاسـت خارجـی، کوتاه سـاختن دست افراطیون 
در تصمیم سـازی  هاو مدارا با معترضان، خواسـته های مشـروع مردمی 
هسـتند کـه همواره با تمامی امکانات برای سـربلندی ایران فداکاری 

کرده اند .
 فرهیختگان - با تغییر فاز التهابات از اغتشاشات خیابانی به جنگ شهری 
طبعا نوع مواجهه نیروهای امنیتی نیز باید قاطعیت بیشتری یابد و آرایش 
جنگی پیدا کند تا درنتیجه بساط ناامنی که با هدف ضربه زدن به قدرت 
داخلی و خارجی کشور شکل گرفته سریع تر جمع شود و مسیر افزایش 

اقتدار ملی تداوم یابد .
دنیای اقتصاد- به سادگی می توان تصور کرد که واردکنندگان انحصاری، 
اگر بخش هایی از همان تولیدکنندگان داخلی باشند، به جای بهبود کیفیت 
تولیدات داخلی، برای باال نگاه داشــتن قیمت و فروش خودروهای 
بی کیفیت خود، واردات را محدود کنند تا هم سود کان واردات را ببرند 

و هم سود فروش تولیدات بی کیفیت داخلی را .
 اعتماد - هر فردی که در این اعتراضات جان خود را از دست دهد، چه 
معترض یا نیروی امنیتی؛ زخم و زیانی جبران  نشدنی بر پیکره جامعه 
است.آن ها که رویارویی قهری را توصیه می کنند، چه غایت و آینده ای 
برای جامعه در ذهن دارند؟ همه ایرانیان با هر قومیت، دین و عقیده ای 
شایســته زندگی آبرومندانه در این سرزمین هستند .نباید برای توجیه 
و تاکید بر رویه هایی که با کاســتی روبه رو بوده اند و نتوانسته اند رفاه، 
سعادت و همبستگی ملی را در پی داشته باشند، از خشونت بهره جست .

اغتشاشگر خیابان ستارخان تهران به اعدام محکوم شد
 در راســتای دستورات رئیس دســتگاه قضایی مبنی بر لزوم تسریِع 
همراه با دقت و عدالت در رســیدگی به پرونده  متهمان اغتشاشــات 
اخیر و در ادامه رسیدگی به اتهامات این افراد در دادگاه انقاب تهران، 
حکم اولیه پرونده یکی دیگر از اغتشاشــگران صادر شد.مرکز رسانه 
قوه قضاییه نوشــت: فردی که در جریان اغتشاشات اخیر در خیابان 
 ستارخان تهران با در دست داشتن ساح سرد، اقدام به بستن خیابان، 
متوقف کردن خودروها و ایجاد ناامنی برای مردم، ســپس درگیری با 
ماموران بســیج، جرح یکی از ماموران و ایجاد رعب و وحشت برای 
رهگذران و شهروندان کرده بود، به اعدام محکوم شد. بنا بر این گزارش، 
براساس دادنامه صادر شده از سوی دادگاه انقاب تهران، »این فرد به 
اتهام محاربه از طریق کشــیدن ساح سرد به قصد جان و ایجاد رعب 
و وحشــت و سلب آزادی و امنیت شهروندان منجر به ایجاد ناامنی در 
محیط و اخال در نظم و امنیت جامعه به مجازات اعدام محکوم شده 
است«.گفتنی است طی روزهای گذشته ۵ نفر دیگر از اغتشاشگرانی که 
در شــهر تهران اقدام به قتل، کشیدن ساح یا بستن خیابان ها و ایجاد 
ناامنی برای مردم کرده بودند نیز توسط دادگاه انقاب به اعدام محکوم 
شده اند .حکم صادر شده برای تمامی این متهمان  بدوی و قابل تجدید 

نظرخواهی در دیوان عالی کشور است .

انعکاس
اقتصاد نیوز مدعی شــد: موافقان فیلترینگ گویی خواب های جدیدی را 
برای فضای مجازی دیده اند. به  گونه ای که در چند روز گذشته، روزنامه 
شــرق به نقل از یک منبع آگاه خبر از طرح جدید پارلمان نشین ها برای 
اینترنت داد. این منبع آگاه گفته بود: هر آن چه برای محدودسازی اینترنت 
مدنظر تندروهای مجلس بوده، عمًا رخ داده و اکنون تندروها به  دنبال 

جرم انگاری فعالیت در فضای مجازی هستند .
 انتخاب خبــرداد: هنگامه قاضیانی بازیگر ســینما و تلویزیون که طی 
روزهای گذشــته با حمایت از آشوبگری  و با تهییج و ترغیب جامعه به 
اغتشاشات دامن زده بود، با حکم قضایی توسط دستگاه امنیتی بازداشت 
شــد. ارتباط با رســانه های معاند و ضدانقاب از دیگر عناوین اتهامی 
قاضیانی اســت که منجر به بازداشت وی شــده است. همزمان کتایون 
ریاحی نیز از چهر ه هایی که با انتشار محتواهای کذب به تشویش اذهان 

و آشوب کمک می کرد در قزوین بازداشت شد .
 فرارو نوشــت :  رئیس فدراسیون بوکس با انتشار ویدئویی از خود تایید 
کرد که دیگر به ایران باز نخواهد گشت. حسین ثوری که همراه تیم بوکس 
جوانان راهی مسابقات جهانی در اسپانیا شده بود، با انتشار ویدئویی تاکید 
کرد که تصمیمش را برای بازنگشتن به ایران گرفته است. این اقدام ثوری 
با انتقاد اهالی این رشته به ویژه احسان روزبهانی ملی پوش پرافتخار ایران 
همراه شد. روزبهانی تاکید کرد که ثوری با این تصمیم خود به بوکس ایران 

خیانت کرده است .
چند ثانیه مدعی شــد: رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های 
مردمی وزارت آموزش و پــرورش گفت: همکاری بین حوزه علمیه و 
آموزش و پرورش در تاسیس مدارس غیردولتی گام موثری است؛ باید 
در آموزش و پرورش به سمت تاسیس مدارس غیردولتی بر پایه حوزه 
علمیه حرکت کنیم و حوزه علمیه خــود بنیان گذار مدارس غیردولتی 

باشد .
دوباره جنگ آشوب طلب ها 

پس از صحبت های مجری بی بی ســی علیه شبکه سعودی اینترنشنال 
این بار مجری »من و تو« علیه این شــبکه سعودی صحبت کرد.مجری 
شبکه ســلطنتی »من و تو«، به اقدامات خشــونت بار و تجزیه طلبانه 
شبکه سعودی اینترنشنال واکنش نشان داد.تسنیم نوشت: وی در یکی از 
برنامه های این شبکه، به رفتارهای اینترنشنال اعتراض کرد و گفت: »از 
کسانی که با کشورهای اطراف همکاری دارند یک سوال دارم. کشورهایی 
که نمی خواهند یک ایران قوی را ببینند؛ این کشــورهای همسایه که به 
دموکراسی و آزادی باور ندارند چطور می خواهند برای ایران دموکراسی 
و آزادی بیاورند؟!« پیشــتر نیز فایل صوتــی از رعنا رحیم پور مجری 
شــبکه بی بی سی با مادرش منتشر شد که در آن به افشای برنامه شبکه 
ایران اینترنشنال برای تجزیه ایران و همچنین دستورکار این شبکه برای 
گفت وگو با رهبران احزاب و گروهک های جدایی طلب می پرداخت. بعد 
از آن که اصالت این فایل صوتی از سوی رعنا رحیم پور تأیید شد، شبکه 
اینترنشــنال در گزارشی به بی بی سی و خبرنگار ان آن تاخت و آن ها را 
تلویحًا عمال نظام معرفی کرد! هجمه ها علیه مجری بی بی سی تا حدی 
بود که وی صفحه اینســتاگرام و توئیتر خود را پاک و از کار خبرنگاری 

اعام کناره گیری کرد .

تغییر ساعت کاری دستگاه های اجرایی هرمزگان 
  گروه خبر // معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری 
هرمــزگان از تغییــر ســاعات کاری ادارات هرمــزگان 
خبر داد وگفت: با اســتناد به تبصره)۳( مــاده)۸7( قانون 
 مدیریت خدمات کشوری و موافقت استاندارساعات کاری 
ادارات اســتان از تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱ روزهای شــنبه تا 
چهارشنبه از ساعت 7:۰۰ الی ۱۴:۳۰ و روزهای پنج شنبه 
از ســاعت 7:۰۰ الی۱۳:۳۰ تغییر کرد.به گزارش خبرنگار 
دریا ؛ معاون توســعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان 
از تغییر ساعات کاری ادارات هرمزگان خبر داد وگفت: با 
استناد به تبصره)۳( ماده)۸7( قانون  مدیریت خدمات کشوری 
و موافقت استاندارســاعات کاری ادارات استان از تاریخ 
۱۴۰۱/۹/۱ روزهای شــنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:۰۰ 
الی ۱۴:۳۰ و روزهای پنج شنبه از ساعت 7:۰۰ الی۱۳:۳۰ 
تغییر کرد. دکتر محسن خاکی نهاد با بیان اینکه استانداری 
هرمزگان با تعطیلی پنجشــنبه ها موافق است و پیگیری 
متعددی انجــام داده، تصریح کرد: براســاس مفاد تبصره 
۳ ذیل مــاده ۸7 قانون مدیریت خدمات کشــوری اباغ 
شــده از وزارت کشــور تعطیلی روزهای پنج شنبه منوط 
بــه تصویب هیات محتــرم وزیران بوده و در این راســتا 
 پیشنهادات همراه با دالیل و توجیهات و ضرورت تعطیلی 
پنجشنبه ها از سوی استانداری هرمزگان ارسال شده است. 
دبیر شورای اداری استان یادآور شد: تعطیلی پنجشنبه ها 
نیاز به کسب مجوز کشوری دارد و بر اساس اعام مقامات 
مســئول، پیش نویس الیحه از سوی ســازمان اداری و 
استخدامی کشور به دولت پیشــنهاد شده و در دستور کار 
قرار گرفتــه که پس از انجام فرایند و تشــریفات قانونی 
 برای اخذ مجوز قانونی به مجلس شــورای اسامی تقدیم 
 می گــردد. خاکی نهــاد تاکید کرد: پیگیــری الزم برای 
تحقق خواســته کارکنان دستگاه های دولتی برای تعطیلی 

پنجشنبه ها همچنان در حال انجام است . 
اجرای طرح ملی یاریگران زندگی در هرمزگان 

  گروه خبر // طرح ملی یاریگران زندگی با راه اندازی 
هزار و ۸۰۰ کانون در مدارس ابتدایی و متوســطه اول و 
دوم در هرمزگان اجرا می شــود. دبیر شورای هماهنگی 
 مبارزه با مواد مخدر اســتان گفت: هــدف از این طرح 
آگاه سازی و توانمندسازی دانش آموزان و والدین آن ها 
برای پیشــگیری از اعتیاد و رفتار های پرخطر است.به 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛ مصطفی برزگر گفت: 
در این طرح تاش می شود با شبکه سازی همیاری های 
دانش آموزان و همچنین توانمندســازی آن ها در زمینه 
پیشــگیری اولیه از اعتیاد و رفتار های پرخطر، زمینه ای 
فراهم شــود که دانش آموزان به همراه والدین و معلمان 
خود همه فرایند شناســایی رفتار های پرخطر تا تدوین 
راهکار های پیشگیرانه، طراحی، حمایت جویی، اجرا و 
مستندسازی طرح های کوچک مدرسه ای را برنامه ریزی 

و مدیریت کنند .

گروه خبر // اســتاندار هرمزگان با 
تاکیــد بر لــزوم تجدیدنظر در لغو 
خواســتار  پنجشــنبه ها  تعطیلی 
تشکیل معاونت جزایر و سواحل در 

استانداری هرمزگان شد . 
  به گــزارش خبرنگار دریا ، جلســه 
تشریح و بررسی وضعیت امور اداری، 
اســتخدامی و نیروی انســانی ادارات 
شهرستانی با حضور دکتر عرب اسدی 
معاون ســرمایه انسانی ســازمان امور 
اداری و استخدامی کشور در استانداری 
هرمزگان برگزار شــد. مهندس مهدی 
دوستی اســتاندار هرمزگان با تاکید بر 
لزوم برون ســپاری برخــی از خدمات 
 دولتــی به دفاتــر پیشــخوان و دفاتر 
اظهارداشــت: اصلی ترین  پلیس +۱۰ 
تغییر و تحولی که باید در شیوه حکمرانی 
 ما اتفــاق بیافتد گــذر از مدیریت بر 
منابع انسانی به سوی مدیریت بر اطاعات 

است به صورتی که درگاه های خدماتی 
یکپارچه سازی شــوند.مهندس دوستی 
ادامه داد: فاصله شــرق تا غرب استان 
حدود ۱۰۰۰ کیلومتر است و نمی توانیم 
 از مردم انتظار داشته باشیم برای کارهای 
اداری  شــان صدها کیلومتر مسافت را 
برای رســیدن به مرکز استان طی کنند 
به همین منظــور ناچاریم دو قطب در 
شرق و غرب اســتان تعریف کنیم. وی 
با تاکید بر لزوم تعریف پلتفرم هایی برای 
و  افزایش سطح خدمات غیرحضوری 
ضریب نظارت بر فرآیندها، افزود: تمام 
مبارزه ای که با قاچاق ســوخت انجام 
شده به اندازه تفاضل گیرِی اطاعاتی که 
بین سامانه های راهداری و سامانه های 
شرکت نفت انجام دادیم خروجی نداشته 
و اصا قابل قیاس هم نبوده است و ما 
با استفاده از دو سامانه  و تفاضل گیری 
آن ها به نتایج مثبتی در راستای مبارزه 

با قاچاق سوخت دســت پیدا کردیم. 
اســتاندار هرمزگان با تاکیــد بر اینکه 
تغییر پارادایم ها می تواند موجب تحول 
شــود، بیان کرد: در بحث صدور ســند 
تمام کار را به دفاتر پیشــخوان دولت 
ســپرده ایم و کل هزینه های این فرآیند 
۶۰۰ هزار تومان شــده است که صفر 
تا صد کار توســط دفاتر انجام می شود 
 و با این فرمول توانســتیم بدون اینکه 
نیروی انسانی جدیدی به ساختار دولت 
اضافه کنیــم ۱۲ هزار و ۵۰۰ پرونده را 
رسیدگی کنیم که تحولی در این عرصه 
به شــمار می آید در حالــی که بدون 
کمک بخش خصوصی برای تحقق این 
رشد، منابع انسانی حداقل باید ۴ برابر 
با اشاره به  می شدند.مهندس دوســتی 
دستور بازگشــایی ادارات در روزهای 
پنجشنبه، عنوان کرد: به واقع کار اداری 
در روزهای  پنجشــنبه  خروجی مثبتی 

بــه دنبال نــدارد و موجــب آزردگی 
خاطر پرســنل شده اســت از این رو 
درخواســت داریم در هرمزگان که آب 
و هوای خاصی دارد توجه بیشــتری به 
این مسئله شــود و ادارات هرمزگان در 
روزهای پنجشنبه تعطیل شوند. نماینده 
عالی دولت در استان هرمزگان تاکید کرد: 
ارزیابی هایی از دستگاه های اجرایی در 
کشور انجام می شود دارای ضعف است 
چرا که کاما فرآیندی است و به نتیجه 
کار توجهی ندارد و همین امر باعث شده 
است هرکســی که بتواند خودش را با 
فرمت فرآیندی هماهنگ کند مدیر برتر 
شناخته شود . وی بیان کرد: در تغییرات و 
اصاحاتی که قرار است در کشور انجام 
شود هرمزگان را به عنوان پایلوت قرار 
دهید تا ما ابتدا اصاحات را در استان 

عملیاتی کنیم و در صورت نتیجه بخش 
بودن در کل کشور اجرایی شود. مهندس 
دوستی خواســتار اصاح ساختارهای 
معاونتــی و مشــاوره ای اســتانداری 
هرمزگان شــد و گفت: ســاختار ۱۴ 
جزیره استان زیرنظر یک مدیرکل اداره 
می شوند و باوجود گستردگی سواحل 
تنها یک مشاور در حوزه سواحل مکران 
داریم، تقاضای ما ایجاد معاونت سواحل 
و جزایر در اســتانداری بــدون اضافه 
شــدت نیروی انسانی به ساختار است .

وی خاطرنشــان کرد: باتوجه به اینکه 
مسائل روزبه روز پیچیده تر می شود، 
 ســاختار دولــت و ادارات نیز نیازمند 
تخصص های جدید بویــژه در حوزه 
مدیریت مالی و پیاده سازی مدل های 

نوین این علم است .

استاندار هرمزگان خواستار شد

 تشکیل معاونت جزایر و سواحل 
در استانداری هرمزگان

   
سرمقاله

  محلــه نوازنــدگان درتیرور مینــاب با مشــکات زیادی در 
حوزه های مختلف دست و پنجه نرم می کند که نیاز است برای رفع 
آنها اقدامات مناسبی صورت گیرد.موضوع اول بحث اشتغال آنهاست 
که بیشتر ساکنان به نوازندگی مشغولند و منبع درآمدشان از این مسیر 
است که این شــغل نوازندگی در مراسمات عروسی، دائمی و پایدار 
نیست و درآمد مناسبی هم نصیب شــان نمی شود و به همین دلیل 
همواره بیشــتر خانواده ها با مشکات حاد معیشتی مواجهند و بیمه 
هم نیستند. ضرورت دارد که در شهر تیرور  یک مرکز آموزش فنی و 
حرفه ای دولتی با رشته های مورد نیاز و اشتغالزا دایر شود تا جوانان 
زن و مــرد بتوانند در این مرکز آموزش های مهارتی رایگان ببینند و 
از تســهیات استفاده کنند و کارآفرینی کنند ویا در صنایع و شهرک 
صنعتی و... جذب شوند.موضوع دوم بحث تحصیل فرزندان شان است 
که برخی از خانواده ها نتوانســته اند فرزندان شان را ثبت نام کنند و 
بیشــتر کسانی هم که ثبت نام کرده اند، با مشکل تامین لباس و کیف 
و کفش و نوشــت افزار مواجهند و نیاز است از آنها حمایت شود تا 
حتی یک دانش آموز از تحصیل باز نماند که البته این مورد بایستی 
در سایر مناطق اســتان هم محقق شود و طبق وعده وزیرآموزش و 
پرورش، همه دانش آموزان بازمانده از تحصیل به مدرســه برگردند.

موضوع ســوم بحث درمان خانواده هاست که برخی با بیماری های 
صعب العاج و... مواجهند وتوان پرداخت هزینه های سنگین درمان 
را ندارند و یا دخترجوانی بود که اگر ۲۰میلیون تومان هزینه درمان 
فکش تامین می شد، می توانست صحبت کند و بیماران دیگری هم 
هســتند که بنظر می رسد حضور گروه های جهادی پزشکی هم در 
آن منطقه می تواند اثرگذار باشد.بحث چهارم مسکن خانواده هاست 
که برخی هیچ سرپناهی ندارند و برخی با کمک خیرین و تسهیات 
بانکی اقدام به ســاخت مسکن کرده اند واین مسکن شان نیمه تمام 
مانده اســت. خیری به خانواده ای کمک کرده بود تا خانه ای برای 
خودش بســازد که دوســال قبل آن خیر فوت کرده واین خانه نیمه 
تمام مانده اســت و مجبورند روی چند بلوک بخوابند که چند شب 
پیش عقرب بزرگی کنار دختر خانواده بوده و مادر متوجه شده و از 
خطر گزش و مرگ نجات یافته اســت که نیاز است از این خانواده و 
خانواده های دیگر حمایت شود تا حداقل سرپناهی داشته باشند. یا 
خانواده دیگری که هیچ خانه ای ندارند و می گویند حداقل یک چادر 
به من بدهید تا در آن زندگی کنم. خانواده دیگری هم تسهیات بانکی 
جوابگوی هزینه نبوده و خودش هم پولی ندارد تا خانه اش را تکمیل 
کند. موضوع دیگر معیشت خانواده هاست که بسیاری از خانواده ها 
سه وعده غذایی را هم ندارند. دختر دانش آموزی مجبور بود برود در 
زمین کشاورزی کار کند تا هزینه های زندگی شان تا حد کمی تامین 
شــود و در این شرایط نمی توانست مدرسه برود. خانواده ها چندین 
فرزند دارند و باتوجه به تاکید نظام بر فرزندآوری، ضرورت دارد از این 
خانواده ها حمایت شود و اداره کل اموربانوان و خانواده استانداری، 
نهادهای حمایتی و انقابی، صنایع بخصوص فوالدکاوه که زیرمجموعه 
بنیادمستضعفان است و... ضرورت دارد در کنار دولت حمایت های 

الزم را از این خانواده ها داشته باشند تا در غربت نمانند .
  زارعی

نوازندگان در غربت

گروه خبــر // مدیرکل آموزش و پرورش 
هرمــزگان از آغاز طرح یــار مهربان در 

مدارس ابتدایی هرمزگان خبرداد . 
   محمــد قویدل با بیان اینکــه در این طرح 
در کاس های درس مدارس ابتدایی اســتان 
کتاب های غیر درســی بــرای دانش آموزان 
ارائه می شــود، اظهار کرد: آشــنایی بیشتر با 
زبان و ادبیات فارسی و نگارش صحیح آن از 

مهم ترین اهداف اجرای این طرح است.
   وی با اشــاره به اینکه به طور میانگین در 
هر مدرســه ۵۰۰ کتاب غیر درســی توزیع 
می شود، تصریح کرد: در ۱۱ منطقه آموزشی 
در هرمزگان هم کتابخانه هــای رایگان دایر 

می شود.
  مدیــرکل آمــوزش و پــرورش هرمزگان 
خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۴۰ کاس درس 

مدارس ابتدایی از مزایای این طرح بهره مند 
می شوند.

  قویدل اضافه کرد: در ســال تحصیلی جدید 
پس از دوران و بحران همه گیری کرونا با شور 
و نشاط در ۲۲ منطقه آموزشی در هرمزگان با 
۴۳۵ هــزار و ۶۸۳ نفر دانش آموز در ۳۶۰۰ 
واحد آموزشی و ۲۹ هزار و ۱7۱ معلم آغاز 

شد.
  وی بیان کرد: موضوعات مهمی در این سال 
تحصیلی مورد توجه اســت از قبیل اجرای 
تعلیم و تربیت تمام ســاعتی، توجه ویژه به 
مســائل پرورشــی و فرهنگی، بهره گیری از 
روحانیون طرح امین، برپایی نماز جماعت در 
مدارس، استفاده از ظرفیت صنایع در توسعه 

هنرستان های تخصصی جوار از جمله آن ها 
اســت و امسال برای نخستین بار ۶ هنرستان 

جوار راه اندازی شد.
  به گزارش ایسنا ؛ مدیرکل آموزش و پرورش 
هرمزگان با اشــاره به اینکــه تحقق تعلیم و 
تربیت تمام ساعتی، شاداب سازی مدرسه ها، 
ارتقای کیفیت آموزشی و اجرای سند تحویل 
بنیادین جزو اهداف امسال است که در راستای 
مردمی سازی آموزش در دولت سیزدهم انجام 
می شود، عنوان کرد: کمبود فضاهای آموزشی 
به خصوص در مناطقی که تراکم جمعیت دارند 
وجود دارد که می توان به شهر بندرعباس اشاره 
کرد که برای آن ها تدابیری مانند بهره گیری از 

ظرفیت خیران و صنایع اندیشیده شده است .

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان :

 به دنبال آشنایی بيشتر دانش آموزان
 با زبان و ادبيات فارسی هستيم
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علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها //
فرمانده سپاه الغدیر استان یزد دغدغه امروز 
استکبار جهانی را بر سر قدرت گرفتن جمهوری 
اسالمی ذکر کرد و مهمترین وظیفه امروز بسیج 
در حوزه فضای مجازی را ارتقای سواد رسانه ای 

و سواد فضای مجازی در جامعه خواند . 
    بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ ســردار »حســین 
زارع کمالی« در مراســم اختتامیــه رویداد تولید 
محتوای دیجیتال بسیج مهمترین هدف تشکیل بسیج 
را مقابله با خدعه و تهدیدات دشمنان خواند و گفت: 
بسیج به خوبی طی این سالها تهدیدات دشمن را به 
فرصتها تبدیل کرد.وی افزود: امروز نیز بسیجیان ما 
همچون گذشته در راستای بصیرت و عمل به فرامین 
والیت فقیه در جبهه مبارزه با دشمنان ایستاده اند با 
این تفاوت که دشمن در سالهای ابتدایی انقاب بر 
سر ضعف جمهوری اسامی برای براندازی انقاب 
تاش می کرد ولی امروز دعوای ابرقدرت و استکبار 
جهانی بر سر قدرت این نظام است و سعی دارد مانع 
قدرت گرفتن بیشتر جمهوری اسامی شود.سردار 
زارع کمالی ادامه داد: اگر امروز جمهوری اسامی 

قدرت بگیرد حکمرانی غرب را به چالش خواهد 
کشــید و حکمرانی اســامی را در جهان خواهد 
گسترانید.وی خاطرنشان کرد: زمانی دشمن تاش 
می کرد کمترین تجهیزات نظامی به کشورمان وارد 
نشود یا چرا سفارت استکبار را در کشورمان تعطیل 
کرده ایم ولی امروز چالش دشمن این است که چرا 
تجهیزات نظامی فوق پیشرفته را به جبهه مقاومت 
صادر می کنیم و مرزهای رژیم صهیونیستی را ناامن 

کرده ایم.
   وی دو دســتور مقام معظم رهبری در بیانیه گام 
دوم انقــاب را امیدآفرینــی در فضای مجازی و 
شکســت محاصره تبلیغاتی دشــمن خواند و راه 
و روش تحقــق آن را جهاد تبییــن به عنوان یک 
 فریضه آنی، همگانی و عینی دانست.فرمانده ارشد 
سپاه الغدیر اســتان در ادامه راهکارهای مقابله با 
جنگ ترکیبی دشمن را در راستای تجهاد بیین، در 
ابتدا ارتقای سواد رسانه ای و فضای مجازی ذکر کرد 
و گفت: متاسفانه در هیچ کشوری به اندازه ایران بی 
بند و باری در فضای مجازی وجود ندارد.وی اقدام 
دوم را جبهه شناسی و دشمن شناسی و حضور به 
موقع در آن جبهه خواند و گفت: باید تدارک جبهه 
آفندی در فضای مجازی را در دستور کار قرار دهیم 
و جامعه را به صبر و بصیرت توصیه کنیم.ســردار 
زارع کمالی با اشاره به ویژگی های عمار از جمله 
امام شناسی، جبهه شناسی و بصیرت افزایی، گفت: 

مالک اشترهای امروز ما نیازمند فعالیتهای عمارگونه 
هســتند و وظیفه امروز ما در جبهه فضای مجازی 
فعالیت عمارگونه است.آیت اهلل »سید محمدکاظم 
مدرسی« امام جمعه بخش مرکزی یزد با اشاره به 
زیربناهای فرهنگ بسیج که در قرآن کریم به آنها 
اشاره شده است، گفت: بسیجیان در برابر حوادث 
و مشــکات در مسیر هدفشــان و نیز نسبت به 
مسائل مادی احســاس ضعف نمی کنند.وی گفت: 
امروز احســاس می کنیم به رغم قدرت در جنگ 
ابزاری، در حوزه افکار دچار ضعف هستیم و باید 
مانند ابتدای انقاب که خودمان را در جنگ ابزاری 
تقویت کردیم، در این حوزه نیز خود را تقویت کنیم.

امــام جمعه بخش مرکزی عنوان کرد: دشــمن در 
جنگ ابزاری و جنگ سخت به نقاط قوت ما حمله 
می کند ولی در جنگ نــرم از نقاط ضعف ما برای 

ضربه زدن به ما ورود می کند.
   وی تاکید کرد: دیگر ویژگی بســیج این است که 
هیچگاه تن به ذلت نمی دهد و چه در جنگ ابزاری 
و چه در جنگ ادراکی تا پای جان ایســتاده است.

وی گفت: باید از حالت تدافعی در جنگ ادراکی و 
افکاری به حالت تهاجمی درآییم و مسئوالن نیز باید 
در این راستا حمایت کنند.آیت اهلل مدرسی در پایان 
گفت: فعاالن این بخش باید در کنار فعالیتهایشان، 
هماننــد گیاهی که در حین رشــد جوانه می زند، 
نیروهای موثری را نیز در این عرصه پرورش دهند.  

»محمدصالح جوکار« نماینده مردم یزد و اشــکذر 
نیز در این مراســم خاطرنشان کرد: اگر در عرصه 
دفاع مقدس با دشــمن در جنگ سخت جنگیدیم 
ولی امروز نیاز است که بسیج فضای مجازی برای 
مقابله با جنگ نرم شکل بگیرد.وی با اشاره به تغییر 
ابزار جنگ امروز با دشمن، گفت: در جریانات اخیر 
کشور هیچ سخنی از حمله نظامی نیست بلکه دشمن 
با تصویرسازی از طریق فضای مجازی به مدیریت 

افکار عمومی می پردازد.
  جوکار با اشاره به بی توجهی به توصیه های سالهای 
گذشته در مورد فضای مجازی از سوی مسئوالن 
مربوطه که به نوعی خیانت به کشور بود، گفت: در 
جریان کرونا، فضای مجــازی را بدون نظارت در 
اختیار جوانانمان قرار دادیم و توسط فضای مجازی 
مدیریت شدند.وی اظهار کرد: اگر پایه های دینی و 
ملی ما قوی باشــد، سواد رسانه ای به خودی خود 
شکل می گیرد و فضای مجازی صدمه ای به ما وارد 
نخواهد کرد.وی با تاکید بر اهمیت تصویرســازی 
رسانه ها در جریان وقوع حوادث و اتفاقات اخیر، 
گفت: ســاالنه ۴۶۰۰ زندانی در زندانهای آمریکا 
کشــته می شــوند ولی آیا در دنیا دیده می شود اما 
اگر یک نفر در زندانهای ما بیمار یا کشــته شود، 
رســانه های معاند به خوبی از ابزار فضای مجازی 
اســتفاده و بر علیه کشورمان تصویرسازی می کند.
نماینده مردم یزد در مجلس با اشاره به کوتاهی و کم 

کاری دولتهای گذشته در تامین زیرساختهای فضای 
مجازی، گفت: دشمن با استفاده از فضای مجازی 
خشونت را ترویج می کند ولی نام و تصویر شهدای 
ما د را به عنوان ترویج خشونت از فضای مجازی 
حذف می کند.وی تصویرســازی و تولید محتوای 
را ارزشــمند و مهم خواند و گفت: دشمن می داند 
با این آشوبها نمی تواند موجب براندازی نظام شود 
ولی تاش دارد از این طریق در جریان مذاکرات از 
کشورمان امتیاز بگیرد و فضای داخلی کشور را بی 

ثبات و ناامن کند.
   وی یکــی دیگر از اهداف دشــمنان در حوادث 
اخیر را کشته سازی خواند و گفت: نیروی انتظامی 
در جریانات اخیر نهایت سعه صدر را با آشوبگران 
داشــته و حتی مجوز هیچ ســاحی بجز ساح 
پینت بال برای مقابله با اغتشاشــگران صادر نشده 
اســت.جوکار در پایان تاکید کرد: امروز جایگاه 
جمهوری اسامی به عنوان بازیگر اصلی در غرب 
آسیا برای کشورهای معاند مشهود است و فشارهای 
وارد شــده برای کسب امتیاز از ایران جهت تامین 
انرژی اروپاســت ولی این درماندگی دشمن قطعًا 
ادامه خواهد داشــت و جمهوری اســامی پاینده 
خواهد ماند.در جریان این مراســم از برترین های 
رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج در بخشهای 
مختلف و نیز فعاالن فضای مجازی بســیج تجلیل 

شد .

فرمانده سپاه الغدیر یزد:

مهمترین وظیفه امروز بسیج در فضای مجازی ارتقای سواد رسانه ای است

خبر

معاون سازمان فنی و حرفه ای عنوان کرد 
آمادگی واگذاری ظرفیت های 

آموزشی فنی و حرفه ای به بخش غیردولتی
  حســن سیاوی سرویس استان ها // معاون توسعه، 
مدیریت و منابع انســانی ســازمان فنــی و حرفه ای از 
آمادگــی برای واگــذاری ظرفیت های بااســتفاده این 
مجموعه به بخش غیردولتی عاقه مند به کار آموزشــی 
 و ســرمایه گذاری خبر داد. به گــزارش خبرنگار دریا ؛

امیر میمنت آبادی در مراســم تودیــع و معارفه مدیرکل 
آمــوزش فنی و حرفه ای خوزســتان ضمــن تقدیر از 
زحمات مدیر پیشین این اداره کل، اظهار کرد: خوزستان، 
اســتانی بزرگ و دارای تعداد زیادی مراکز آموزش فنی 
و حرفــه ای اســت و امیدواریم شــاهد افزایش کمی و 
 کیفی مهارت آموزی در استان باشیم. امیدواریم پتانسیل 
 موجود باعث  توســعه بخش غیردولتــی و خصولتی  
فنی و حرفه ای باشــد. وی افزود: در خصوص اهمیت 
و کشــش و ظرفیت فنی و حرفه ای در توســعه استان 
خوزســتان، اطمینان دارم که این اســتان می تواند هم 
اســتانی مرفه باشــد و در آن شــاهد فقر و بیکاری و 
معضات اجتماعی نباشــیم و هم می تواند به پیشرفت و 
 آبادانی کل کشــور کمک کند.معاون توسعه، مدیریت و 
منابع انسانی ســازمان فنی و حرفه ای گفت: اگر به این 
اعتماد به نفس و خودباوری و توانمندی موجود در نیروها 
و کارکنان اعتماد کنیم، شاهد رونق و آبادانی خواهیم بود. 
بــا وجود همه توانمندی ها اما متاســفانه اداره کل فنی و 
حرفه ای و حتی سازمان کشور، همچنان سازمان مظلومی 
اســت. در خصوص وضعیت بودجه و حقــوق و رفاه 
پرسنل، پرسنل این اداره در استان از دریافتی و مزایایی 
مانند سایر ســازمان ها، برخوردار نیستند و استانداری و 
مسئوالن به آن واقف هستند. البته کارهایی در سال گذشته 
انجام شده اما کافی نیست. استانی شدن اعتبارات جاری 
می تواند کمک کننده باشــد و استاندار نیز قول داد برای 
ســال ۱۴۰۲ توجه ویژه ای به این اداره کل شود.وی بیان 
کرد: تجهیزات به روز برای کارگاه ها نیاز اســت و باید 
مربیان با انگیزه ای وجود داشته باشد و به حقوق و مزایای 
آن ها نیز توجه شود. البته باید اداره کل توانمندی نیز داشته 
باشیم تا بخش غیردولتی فعالی داشته باشیم.میمنت آبادی 
گفت: سایر دستگاه های اجرایی باید به کمک اداره کل فنی 
و حرفه ای بیایند. آمادگی داریم ظرفیت های بااستفاده را 
در اختیار بخش غیردولتی عاقه مند به کار آموزشــی و 
سرمایه گذاری قرار دهیم و تسهیات مناسبی نیز در اختیار 

این سرمایه گذاران قرار خواهیم داد .

آرزو توکلی ســرویس استان ها // 
مدیرکل صنعــت، معدن و تجارت 
جنوب کرمان از برگــزاری مزایده 
۳۱۸ محدوده معدنی در این منطقه 

خبر داد . 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ مسلم مروجی 
فرد با اشــاره به پتانســیل های معدنی 

جنوب کرمان اظهــار کرد: به دلیل تنوع 
و تعدد مواد معدنی باید جنوب کرمان را 

بهشت معادن نامید.
   وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقاب 
به افزایش تولید داخل و اشــتغال زایی 
گفت: اداره کل صنعت، معدن و تجارت 
جنوب کرمان از طرق مختلفی نظیر مزایده 

معادن و محدوده های معدنی و اســتفاده 
از ظرفیت کارگروه تســهیل و رفع موانع 
تولید جنوب کرمــان در جهت افزایش 
تولید و اشتغال در منطقه گام های موثری 
برداشته اســت. مروجی فرد بیان کرد: به 
منظور افزایش تولید داخل و اشتغال، در 
حال حاضر ۳۱۸ محدوده معدنی توسط 
معاونت امور معادن و صنایع معدنی اداره 
کل صنعت، معدن وتجارت جنوب کرمان 

به مزایده گذاشته شده است.
وی بــا بیــان اینکه تاریخ بازگشــایی 

پیشــنهادهای مزایده ۲۶ آذرماه ســال 
جاری است، افزود: ســرمایه گذاران و 
متقاضیان واجد شرایط شرکت در مزایده 
می توانند تا تاریخ سه شنبه ۸ آذر اسناد 
مزایده را دریافت و پیشنهادات خود را تا 
تاریــخ ۲۳ آذر تحویل اداره کل صنعت، 
معدن و تجارت جنوب کرمان دهند. وی 
خاطرنشان کرد: با فعال شدن این تعداد 
محدوده معدنی، شاهد تحولی عظیمی در 
توسعه، پیشرفت و اشتغال جنوب کرمان 

خواهیم بود .

مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت جنوب کرمان خبر داد

 مزایده ۳۰۰ محدوده معدنی 
در جنوب کرمان

مدیرکل میراث فرهنگی بوشهر خبر داد

حضور صنعتگران بوشهری در قطر 
سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها // مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان بوشــهر از حضور صنعتگران هم 

استانی در دهکده فرهنگی کتارای قطر خبر داد.
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ اسماعیل سجادی منش گفت: هم زمان با برگزاری 
جام جهانی قطر ۲۰۲۲، صنعتگران هم استانی برای عرضه تولیدات خود در 
این کشور حضور پیدا می کنند. تولیدات عرضه شد در رشته های حصیربافی، 
عبابافی، صنایع دستی دریایی، گلیم و دیگر محصوالت رشته های بومی خواهد 
بود کــه در دهکده فرهنگی کتارای قطر، در معرض بازدید عاقه مندان قرار 

می گیرد.
   وی اضافه کرد: محصوالت صنعتگران به این کشــور انتقال داده شــده که 
هنرمندان هم اســتانی در این رویداد بین المللی به عنوان ســفیران فرهنگی 
استان بوشــهر حضور خواهند داشت.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان بوشهر در پایان یادآور شد: نمایشگاه عرضه محصوالت 
صنایع دستی هم زمان با روز افتتاحیه جام جهانی گشایش خواهد یافت و تا 

پایان این مسابقات فعال است .

  

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // 
استاندار یزد با اشــاره به طرح راه اندازی 
شتاب  دهنده فروش و صادرات در استان، 
بر تهیه مدل عملیاتی اجرای طرح مبتنی بر 
کارآمدی و اثربخشی حداکثری تاکید کرد . 
   به گــزارش خبرنگار دریا ؛ مهران فاطمی در 
نشســت شــورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی اســتان یزد که در راســتای بررسی 
موضوعــات مربوط به راه اندازی شــتابدهنده 
فروش و صادرات و مرکز مهارت افزایی و توسعه 
سرمایه انسانی در استان برگزار شد، با اشاره به 
برقراری تعامل بسیار خوب بین بخش خصوصی 
و دانشگاه ها با محوریت اتاق بازرگانی استان در 
طول یک ســال اخیر، گفت: یکی از برآیندهای  
تقویت این تعامل، طرح بورسیه تحصیلی است 
که  در پرتو هماهنگی و پیگیری مسائل مربوطه 
به نتیجه رسید.وی همچنین به ورود پرقدرت و 
پر انگیزه دانشــگاه یزد و دانشگاه آزاد اسامی 
 اســتان در عرصه تقویت پیوند بین دانشگاه و 
بخش های مختلف جامعه اشــاره و خاطرنشان 
کرد: امید است محصول به همرسانی ها و برگزاری 
جلسات پیرامون مسائل این حوزه، ارتقاء سطح 
ارتباط موثر دانشگاه با جامعه، بخش خصوصی 
 و صنعــت باشد.اســتاندار در ادامــه به طرح 
راه انــدازی شــتابدهنده فــروش و صادرات 
در اســتان یزد اشــاره و بر تهیه مدل عملیاتی 
اجرای طرح، مبتنی بر کارآمدی و اثربخشــی 

حداکثری تاکید کرد.فاطمی همچنین با اشــاره 
 به ســفرهای اخیــر رئیس جمهــور به برخی 
کشــورها و به تبــع آن افزایــش تعامات و 
باید  اظهارداشــت:   قراردادهــای همــکاری، 
برنامه ریزی های الزم جهت استفاده حداکثری 
از فرصت های ایجاد شــده و افزایش مبادالت 
تجاری و اقتصادی با این کشورها صورت گیرد.
 اســتاندار ادامه داد: در این راســتا باید جلسه 
فوق العاده شــورای گفتگــوی دولت و بخش 
خصوصی اســتان برگــزار و تصمیمات الزم 
جهت اعزام هیئت تجــاری و انعقاد تفاهم نامه 
 اخذ شــود.وی در بخش دیگری از سخنانش به 
طرح راه اندازی مرکز مهارت افزایی و توســعه 
سرمایه انسانی در اســتان اشاره و خاطرنشان 
کرد: یکی از مشــکات امروز ما کمبود نیروی 
تکنسین اســت که با اجرای این طرح و حضور 
 دانشــجو در بســتر صنعت، خــاء موجود پر
 می شود.فاطمی تصریح کرد: با حضور دانشجو 
در محیط کار آمــوزش های عملی و خروج از 
فضای تئوریک، ضمن تقویت ارتباط دانشــگاه 
 و صنعت؛ دانشــجویان با محیط کار آشــنا و 
مهــارت هــای الزم را بهتــر از گذشــته فرا 
می گیرد.اســتاندار در پایان به تبیین لزوم ترویج 
 و فرهنگســازی در زمینــه مهــارت افزایی و 
تکنسین پروری در جامعه پرداخت و از حمایت 

از اجرای طرح مذکور خبر داد.
* فارغ التحصیالن دانشــگاهی نه خانه داری 

آموخته اند نه مهارت
  »محمــد صالح جــوکار« رئیس کمیســیون 
امور داخلی کشــور و شــوراهای مجلس نیز 
 در این نشســت با اشــاره به اینکه متاســفانه
فــارغ التحصیان دانشــگاهی نــه خانه داری 
آموخته انــد نــه مهــارت، گفت: بســیاری از 
محصوالت ســاختمانی تولیدی در استان یزد 
ظرفیت صادرات دارند.وی با اشــاره به این که 
طرح موضوع شتاب دهنده ها به معنای حرکت 
نو، تازه و جهش یافته در حوزه تولید و صادرات 

و غیره اســت، گفت: انتظار داریم که دانشگاه ها 
 امروز به مسائلی بپردازند که نیاز جامعه، تولید، 
اشــتغال و کارآفرینی باشــند.وی بــا بیان این 
که کاربردی کردن مســائل توســط دانشگاه ها 
ارزشمند اســت ولی یکسری مسائل باید مورد 
توجه قرار گیرد، اذعــان کرد: تولید و صادرات 
در اســتان یزد یکی بوده و هیچ فاصله ای بین 
این دو احساس نمی شود و تولید کننده اقدام به 
صادرات و تجارت می کند در حالی که این امر، 
معمول نیست و همیشه متفاوت بوده است.نماینده 
 مردم یزد خاطرنشــان کرد: برخی از واحدهای 
تولید کنندگان در اســتان یــزد محصوالت را 
خودشان صادر می کنند. یکسری فرصت هایی 
برای ما در حــوزه صادرات بوجــود آمده که 
متاســفانه فرصت هایی مثل قطر از دست رفت، 
ســوریه و عراق در حال از دست رفتن است و 
فرصت های روســیه و حوزه قفقاز نیز به همین 
شکل هستند.جوکار به ظرفیت های موجود در 
استان یزد اشــاره کرد و ادامه داد: استان یزد در 
زمینه تولید محصوالت مرتبط حوزه ساختمانی 
ظرفیت بســیار خوبی دارد که می توان با سفر 
هیاتی از یزد به کشور روسیه، امکان صادرات این 
محصوالت را به این کشور فراهم ساخت.رئیس 
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس 
افزود: مهارت آموزی موضوع مهمی است که در 
کار و زندگی بسیار کارآمد بوده و اثرگذار است 
ولی متاسفانه ســمت و سوی تعلیم و تربیت در 
آموزش و پرورش و هم دانشگاه به سمت دروس 
نظــری رفته و فارغ التحصیان دانشــگاهی نه 
خانه داری و نه مهارت آموخته اند.جوکار در پایان 
گفت: در گذشته نه چندان دور در دهه ۶۰ و 7۰ 
خانواده ها خودکفا بودند و مشاغل از پدر به پسر 
منتقل می شد اما االن دانشجویان از فردای خود 
ناامیدند و در فکر شغل هستند. در همه جای دنیا 
انسانی که از آموزش و پرورش فارغ شد حداقل 
باید روش زندگی کردن را آموخته باشد ولی ما 

این مسئله را در کشور نمی بینیم .

استاندار یزد خبر داد

راه اندازی شتاب دهنده فروش و صادرات در استان یزد

دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول 
شرکت تعاونی مسکن یاران والیت فرهنگیان بندرعباس به شماره ثبت 3699

جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن یاران والیت فرهنگیان بندرعباس راس ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ 
 ۱4۰۱/۰9/۱۲  در محل دفتر شرکت تعاونی به آدرس : بندرعباس جنب پل رسالت ساختمان آبفا باالی بانک رفاه واحد ۲۱۱ تشکیل 

می گردد . لذا از کلیه اعضای محترم دعوت به عمل می آید در این مجمع شرکت نمایند .
ضمناً به اطالع می رساند که به موجب ماده ۱9 آئین نامه نحوه تشکیل مجمع عمومی ، تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص 
غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ ۱4۰۱/۰9/۱۰  در 

محل دفتر تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت ، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند .
 * دستور جلسه : 

 طرح وتصویب بودجه پیشنهادی سال ۱4۰۱
 طرح و تصویب صورتهای مالی ۱4۰۰

 انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
 گزارش بازرس در مورد صورت های مالی سال۱4۰۰

بهروز ایمانی -  مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن یاران والیت فرهنگیان بندرعباس 

حسن سیالوی سرویس استان ها // دبیر شورای 
عالــی مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد کشــور را 
به قطب هایی بــرای صادرات و رفاه مردم تبدیل 

خواهیم کرد .
    به گزارش خبرنــگار دریا ؛ حجت اهلل عبدالملکی در 
حاشــیه بازدید از منطقه آزاد در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: قرار اســت مناطق آزاد کشــور به قطب هایی برای 
 صادرات و رفاه مردم تبدیل شــوند. همچنین این مناطق 
باید دروازه ای بــرای ورود و انتقال فناوری و همچنین 
ســرمایه گذاران خارجی باشــند و ما همه تاشمان را 

خواهیــم کرد تا این مهم اتفاق بیافتــد. وی با بیان اینکه 
در مناطق آزاد، حاکم مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد آن 
منطقه است و تمام دستگاه های دیگر باید تابعیت کامل 
داشته باشند، افزود: در برخی از مناطق آزاد کشور مسائل 
خاصی وجود دارد که در حال پیگیری این مسایل هستم.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: براساس تاکید قانون 
و همچنین شــخص رئیس جمهور، حاکم در بخش های 
اداری مناطق آزاد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد آن منطقه 
است و همه دستگاه ها و بخش ها باید حاکمیت و مدیریت 
منطقه آزاد را بپذیرند.عبدالملکی عنوان کرد: شرایط برای 

تقویت تولید و حضور سرمایه گذاران خارجی در مناطق 
آزاد کشور به خوبی فراهم است. ما مناطق آزاد کشور را 
به مقاصدی برای سرمایه گذاران خارجی تبدیل خواهیم 
کرد و تعامات بین المللی به شکل متفاوتی در این حوزه 
در حال شکل گیری است.وی ادامه داد: در این مسیر به 
سراغ سرمایه گذاران خارجی رفته ایم و بسیاری از آن ها 
نیز مایل به ســرمایه گذاری در مناطق آزاد کشور هستند 
البته مســایلی در این خصوص وجود دارد که آن ها را 
پیگیری خواهیم کرد.دبیر شورای عالی مناطق آزاد با بیان 
اینکه مساله قانون مالیات بر ارزش افزوده تولیدکنندگان را 
در مناطق آزاد با مشکاتی مواجه کرده است، گفت: این 
قانون اشکاالتی دارد و آماده هستیم تا از طریق مجلس 
برای اصاح این قانون اقدام کنیم و شخص رئیس جمهور 

نیز بر این مساله تاکید دارد .

دبیر شورای عالی مناطق آزاد :

مناطق آزاد را به قطب صادرات تبدیل می کنیم

تاریخ انتشار : 1401/09/01
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اقتصادی

وزیر جهاد کشاورزی :
۱۲ هزار صیاد بدون مجوز داریم

   گروه اقتصادی // وزیر جهاد کشــاورزی گفت: به جای اینکه به 
سمت محدودیت صید برویم که در برخی مواقع نیز موفق نبوده ایم و نتیجه 
آن نیز ۱۲ هزار صیاد بدون مجوز اســت، باید به سمت سرمایه گذاری 
 و تقویت سواحل برویم. ســید جوادساداتی نژاد در ششمین همایش 
بین المللی شیات و آبزیان و صنایع وابسته اظهار کرد: اگرچه آبزیان 
در بین پروتئین ها از جمله مرغ و گوشت، ارزش افزوده باالیی دارند، 
با این وجود در ســبد غذایی ایرانی ها پررنگ نیستند و به نظر می رسد 
باید از نوع، طعم و پخت تا حوزه هــای تولید اقداماتی انجام داد.وی 
افــزود: عاوه بر آبزیان باید بر روی برخی محصوالت دیگر از جمله 
شــترمرغ نیز اقداماتی انجام داد. ما بزرگترین پرورش دهنده شترمرغ 
هستیم اما هنوز بسیاری از خانوارها درباره نوع پخت و انواع غذاهایی 
که می توان از این ها درســت کرد آشنایی ندارند که نشان می دهد باید 
کارهایی در این زمینه انجام شــود.وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه 
در شــیات ظرفیت های بســیاری داریم، گفت: سازمان شیات باید 
برنامه ریزی های الزم را داشته باشد. در برخی استان های داخلی تولید 
محصوالت آبزی نســبت به استان های ساحلی بیشتر است و سازمان 
شیات باید برنامه ریزی های الزم را داشته باشد.ساداتی نژاد تصریح 
کرد: به جای اینکه به سمت محدودیت صید برویم که در برخی مواقع 
نیز موفق نبوده ایم و نتیجه آن نیز ۱۲ هزار صیاد بدون مجوز است، باید 
به سمت سرمایه گذاری و تقویت سواحل برویم. مجلس نیز باید در زمینه 
تقویت ذخایر در حوزه سواحل اقداماتی را انجام دهد.وی گفت: صنایع 
فرآوری شیات به شدت به حمایت نیاز دارد. ما به سرمایه گذاری در 
این بخش نیاز داریم. باید ســرمایه ها را از خارج از بخش کشاورزی 
به این بخش هدایت کنیم.وزیر جهاد کشــاورزی اضافه کرد: با اینکه 
۱۱.7 درصد تولید ناخالصی کشور از بخش کشاورزی تأمین می شود اما 
حداکثر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ۴ درصد است و این نسبت 
در بخش شیات به مراتب کمتر است.وی با بیان اینکه باید شیات را 
هر چه بیشــتر مردمی و از ظرفیت های اتحادیه ها و تشکل ها استفاده 
کنیم، گفت: درســت است که ۹۸ درصد بخش کشاورزی خصوصی و 
مردمی است اما این نسبت باز هم در بخش شیات کمتر است بنابراین 
برخی امور باید به تشکل ها واگذار شود و اعتمادسازی شکل بگیرد.

ساداتی نژاد تاکید کرد: نیاز است شــرکت های دانش بنیان در بخش 
شیاتی حمایت شوند زیرا شرکت های خوبی در این بخش وجود دارند. 
همچنین در زمینه صادرات خوراک آبزیان و فرآوری ظرفیت های خوبی 
وجود دارد. فناوری های جدید نیز در این بخش نیاز به حمایت دارند.

وی با بیان اینکه ظرفیت های بسیار زیادی در تولید محصوالت شیاتی 
کشــور وجود دارد، گفت: هنوز نسبت به کارهایی که باید انجام بدهیم 

عقب هستیم و الزم است کارهای مهمتری در این زمینه انجام شود .

خبر

آگهی نوبتی هس ماهه دوم  1401  ثبت پارسیان  
بموجب ماده12 قانون ثبت اسناد و امالک  و اصالحی مواد 46 و59 آیین نامه  قانون مذکور اسامی اشخاصی که امالک آنان 

در سه ماهه دوم1401 قبول درخواست ثبت گردید به شرح ذیل آگهی میگردد :  
پالک 3 /1711 اصلی بنام بهنام رحیمی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 121026 متر مربع واقع 

در چهواز
پالک 185 /1946 اصلی بنام عبدالمجید سالمی فرزند حسن ششدانگ یکباب چهاردیواری به مساحت 285.12 مترمربع 

واقع در پارسیان
پالک 186 /1946 اصلی بنام عبدالمجید سالمی فرزند غالم حسن ششدانگ یکباب ساختمان دوطبقه به مساحت 285.12 

متر مربع واقع در پارسیان
پالک 14 /2171 اصلی بنام علی پارسا فرزند حسن ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 24.15 متر مربع واقع در  پارسیان

پالک 11 /2212 اصلی بنام راضیه خنجی فرزند حســن ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت 237.06 متر مربع واقع در 
پارسیان

پالک 13 /2212 اصلی بنام عبدالصمد یوســفی فرزند محمد ششدانگ یکباب خانه به مساحت 240.16متر مربع واقع در 
پارسیان

پالک 26 /2220 اصلی بنام ناصر یعقوبی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 378.54 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 37 /2223 اصلی بنام عرفان ابراهیمی فرزند ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 212.47 متر مربع واقع در پارسیان

پالک 21 /2224 اصلی بنام داریوش جهرمی فرزند محمدعلی ششدانگ یکباب چهاردیواری به مساحت 199.75 متر مربع 
واقع در پارسیان

پالک 24 /2246 اصلی بنام ناصر یعقوبی فرزند محمود ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت 274.41 متر مربع واقع در 
پارسیان

پالک 25 /2246 اصلی بنام ناصر یعقوبی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 495.38 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 26 /2246 اصلی بنام ناصر یعقوبی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 33.69 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 27 /2246 اصلی بنام ناصر یعقوبی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 491.18 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 28 /2246 اصلی بنام ناصر یعقوبی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 494.31 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 2 /2250 اصلی بنام اسماعیل جاسمی فرزند جاسم ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 264 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 2412 اصلی بنام عبداله و محمد و احمد انصاری فرزندان علی هرکدام چهارده سهم مشاع از هفتاد و دو سهم و مریم 
و آمنه و زینب انصاری فرزندان علی هرکدام به نسبت هفت سهم مشاع از هفتاد و دو سهم و مریم ایران خواه فرزند صفر نه 

سهم مشاع از هفتاد و دو سهم ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 9199 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 2418 اصلی بنام یاسین مینائی فرزند حسن ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 3593.20 متر مربع واقع در 

پارسیان
پالک 431 /2566 اصلی بنام عبدالرضا حمزوی فرزند محمدشریف ششدانگ یکباب خانه به مساحت 326.6 متر مربع واقع 

در پارسیان
پالک 432 /2566 اصلی بنام عبدالرضا حمزوی فرزند محمد ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 327.94 متر مربع واقع 

در پارسیان
پالک 427 /2566 اصلی بنام راشد محمدیان فرزند عبدالرحمن ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 267.43متر مربع واقع 

در پارسیان
پالک 442 /2566 اصلی بنام قاســم زارعی فرزند حسین ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 239.15متر مربع واقع در 

پارسیان
پالک 3239 اصلی بنام فاطمه عبداله زاده فرزند احمد ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 27054.67 متر مربع 

واقع در روستای برکه دکاء
پالک 94 /5721 اصلی بنام محمد الماسی پور فرزند علی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 147.41 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 97 /5721 اصلی بنام محمد الماسی پور فرزند علی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 154 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 99 /5721 اصلی بنام محمود حبیبی فرزند ابراهیم ششدانگ یکباب خانه به مساحت 232.34 متر مربع واقع در  پارسیان

پالک 2 /5723 اصلی بنام فاطمه فرهادی فرزند احمد ششدانگ ساختمان به مساحت 97.3 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 11895 اصلی بنام اعظم عباسی فرزند عباس ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 486.8 متر مربع واقع در پارسیان

پالک 12009 اصلی بنام رقیه جاسمی فرزند یوسف و عبداهلل و صالح و مهبان و مریم و حوا و آمنه و محمد فرزندان یوسف 
هرکدام به نسبت هفتاد و پنج صدوم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 26724 متر مربع واقع در 

روستای باغستان
پالک 12433 اصلی بنام حســین خواجه فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 391.33 متر مربع واقع در 

پارسیان 

پالک 13078 اصلی بنام عبدالرضا حیدری فرزند رجب ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
359.38 متر مربع واقع در پارسیان

پــالک 15978 اصلی بنــام محمد عابدی فرزند ابراهیم ششــدانگ یــک قطعه زمین به 
مساحت256.6 متر مربع واقع در پارسیان  -احشام

پالک 16008 اصلی بنام حسین خواجه فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
300 متر مربع واقع در پارسیان

پالک 16061 اصلی بنام مهدی مرادی فرزند حسین ششدانگ یکباب ساختمان دوطبقه به مساحت 284.36 متر مربع واقع 
در پارسیان

پالک 16080 اصلی بنام امیر رحیمی فرزند عبدالفتاح ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 264 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 16087 اصلی بنام عبدالموال کوردهء فرزند محمد ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1839 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 16069 اصلی بنام سهیل سبحانی فرزند علی ششدانگ یک باب ساختمان دو طبقه به مساحت 240 متر مربع واقع 

در پارسیان
پالک 16073 اصلی بنام اسماعیل خلیلی فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 360 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 16079 اصلی بنام علی بحری فرزند عبدالرحمن ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 240 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 16083 اصلی بنام محمد دهقان فرزند موسی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 400.32 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 16084 اصلی بنام محمد دهقان فرزند موسی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 328.8 متر مربع واقع در پارسیان

پالک 16090 اصلی بنام محمد مدنی فرزند ماجد ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160.24متر مربع واقع در پارسیان
پالک 16093 اصلی بنام عبدالجلیل جهان دیده فرزند ابراهیم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 283.97 متر مربع 

واقع در پارسیان
پالک 16108 اصلی بنام عبدالمجید فربودی فرزند محمدصالح ششدانگ یکباب خانه به مساحت 369.91 متر مربع واقع 

در پارسیان
پالک 16113 اصلی بنام مریم دواری فرزند حاتم ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 273.62 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 16117 اصلی بنام محمد خاتمیان فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 302.75 متر مربع واقع 

در برکه دکاء
پالک 16118 اصلی بنام محمد خاتمیان فرزند علی ششــدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 15877.43 متر مربع 

واقع در برکه دکاء
پالک 16119 اصلی بنام محمد خاتمیان فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 3654.49 متر مربع واقع 

در برکه دکاء
پالک 16120 اصلی بنام محمد دست پاک فرزند احمد ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 27583.58 متر مربع 

واقع در ستلو
پالک 16124 اصلی بنام یعقوب یوسفی فرزند یوسف ششدانگ یک درب باغ به مساحت 18153.37  متر مربع واقع در 

فارسی
پالک 16125 اصلی بنام ابراهیم شمس گلشنی فرزند احمد ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 24654.5  متر 

مربع واقع در دشتی
پالک 16143 اصلی بنام یوسف عارف نیا فرزند محمد ششدانگ خانه به مساحت 327.62 متر مربع واقع در پارسیان

پالک 16145 اصلی بنام یوسف عارف نیا فرزند محمد ششدانگ یک قطعه چهاردیواری به مساحت 328.85 متر مربع 
واقع در پارسیان

پالک 16146 اصلی بنام یوسف صالحی فرزند عبداله ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 3553.63 متر مربع واقع در 
پارسیان

پالک 16149 اصلی بنام یوسف صالحی فرزند عبداله ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 4906.15 متر مربع واقع در 
پارسیان

پالک 16152 اصلی بنام احمد ایران نژاد فرزند عبدالرحمن ششدانگ یکباب چهاردیواری به مساحت 41.26 متر مربع 
واقع در پارسیان 
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عبدالحسین فروتن - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک پارسیان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

گروه اقتصادی // رئیــس اتاق بازرگانی ایران   *    
ضمن اشاره به کاهش ۳۰ درصدی درآمد سرانه 
هر ایرانی و زیر خط فقر بودن ۱۰ میلیون نفر، 
گفت که عدم تدوین واقعی و درســت برنامه 

هفتم، فرصت بازیابی اقتصاد را از بین می برد .
   غامحسین شافعی در نشست هیأت نمایندگان 
اتــاق بازرگانی ایران با بیــان اینکه هیچ ایرانی 
دلســوزی نمی تواند نســبت به آنچه در دو ماه 
گذشته رخ داده بی تفاوت باشد و امیدوارم کشور 
زودتر به سرمنزل آرامش برسد، اظهار کرد: این 
روزها در جلســات متعدد، مسئوالن از ما سوال 
می کنند که برای بهبود وضع اقتصادی کشور چه 
باید کرد؟ در یک کام پاسخ ما در دو مورد اساسی 
خاصه می شود.رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: 
اول اینکه حل مشــکل اقتصادی کشور و بهبود 
وضع اقتصادی مردم نیازمند سرمایه گذاری های 
عظیم و دسترســی به فناوری های به روز است.

وی اضافه کرد: مورد دوم هم اینکه حضور افراد 
دارای اهمیت حرفه ای در مناصب مهم اقتصادی 
کشور چاره ساز است.وی ادامه داد: آنچه تاکنون 
اقتصاد ما در طول دهه های گذشــته با آن روبرو 
بوده خالی از موارد فوق الذکر و حرکت در مسیری 
پر از اشتباه بوده که ما را به نقطه بحرانی در اقتصاد 

کشور هدایت می کند.
*  ۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند

  شــافعی تصریح کرد: طبق محاسبات گوناگون 
در ۱۰ سال اخیر درآمد سرانه حقیقی هر ایرانی 
بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته اســت و حدود 
۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر رفته اند.وی افزود: 
چند سال اســت که حجم اســتهاک از حجم 
سرمایه گذاری پیشــی گرفته است و فقر مطلق 

حدود دو برابر شده است.
 *  فعــاالن اقتصــادی انگیــزه ای بــرای 

سرمایه گذاری مولد ندارند
  رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: میانگین 
رشــد اقتصادی بــا نفت طی ســال های ۹۰ تا 
 ابتدای ۱۴۰۱ بر اســاس آمارهای بانک مرکزی 
نیــم درصد بــوده اســت.وی ادامــه داد: این 
وضعیت نشان از ســیطره ناا طمینانی در فضای 
کســب وکار و عدم انگیزه فعاالن اقتصادی برای 
ســرمایه گذاری های بزرگ و مولد در کشــور 
دارد. زمانی که ســرمایه گذاری صورت نگیرد، 
تولید اشتغال زا و پایدار نخواهیم داشت و متعاقبًا 
اشــتغال زایی برای جمعیت جوان کشــور رقم 

نخواهد خورد.
*  بیکاری فارغ التحصیالن هشدار جدی است

  شافعی اظهار کرد: بر اساس اعام بانک مرکزی 
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در سال ۹۸ 

معادل ۲۶.۱ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا 
۳۵ ساله معادل ۱۸ درصد بوده است.وی افزود: 
بررسی این شــاخص ها برای زنان در مقایسه با 
مردان عمق مشکل را بیشتر آشکار می کند. این 
نرخ برای کشــوری که یکی از مزیت های نسبی 
آن نیروی جوان تحصیل کرده است هشدار جدی 
تلقی می شود.رئیس پارلمان بخش خصوصی در 
ادامه گفت: نااطمینانی های گســترده در اقتصاد 
ایران هم ریشه در سیاست های اقتصادی داخلی 
دارد و هــم در تحریم های ظالمانــه.وی افزود: 
واقعیت آن اســت که هنوز همانند سال ها قبل، 
ماهیت سیاســت های اقتصادی دولت نیز برای 
فعاالن اقتصادی روشن نیست.شافعی ادامه داد: 
سیاست های دولت و مجلس درباره قیمت گذاری 
انرژی و قیمت گــذاری خوراک بــرای صنایع 
چیست؟ سیاست کشــور درباره نرخ ارز، درباره 
نرخ ســود بانکی، درباره قیمت گذاری کاالها و 
خدمات و انواع نهاده های تولید چیست؟ منطق 
سیاســت های مالیاتی دولت و مجلس چیست؟ 
وضعیت بورس به عنوان دماسنج اقتصاد در چند 
سال اخیر به وضوح نتیجه سردرگمی سیاست های 
اقتصادی و راهبردهای سیاسی کشور است.وی 
تاکید کرد: بدون وجود چشم انداز روشنی درباره 
این سیاســت ها، یک فعال اقتصــادی نمی تواند 

تصمیمات میان مدت و بلندمدت بگیرد.
*  لزوم مشارکت بخش خصوصی در تدوین 

استراتژی توسعه صنعتی کشور
  رئیس اتــاق بازرگانی ایران در ادامه به تدوین 
استراتژی توسعه صنعتی کشور اشاره کرد که در 
دستور کار دولت قرار گرفته است و گفت: تدوین 
سند استراتژی توسعه صنعتی موضوع فرابخشی 
است. اتاق ایران امیدوار است با دعوت از بخش 
خصوصی در کارگروه های تدوین سیاســت ها 
درباره رســته های اولویت دار، مشارکت عمومی 
و همگرایــی در اجرایی شــدن ســند را قوت 
بخشد.وی افزود: گزارشی که اخیراً توسط مرکز 
پژوهش های اتاق ایران منتشر شده است ضمن 
بررسی تجربه توسعه صنعتی کشورهایی همچون 
چین، ژاپن، تایوان و کــره جنوبی به این نتیجه 
می رســد که در کشورهایی که در توسعه صنعتی 
موفق بوده اند بدون اســتثنا از یک توالی صنعتی 
تدریجی پیــروی کرده اند.رئیس پارلمان بخش 

خصوصی تصریح کرد: به این معنا که در مراحل 
اولیه، مزیت های نســبی خود را سکوی پرتابی 
برای مزیت ســازی و خلق ارزش قرار داده اند.

وی افزود: توسعه اقتصادی پایدار، نشأت گرفته 
از سیاســت های صنعتی سنجیده ای است که در 
مراحل ابتدایی با مزیت های نســبی یک کشور 
همســو بوده و صنایع سازگار با ساختار داخلی 
و موجود را هدف گذاری کند.شافعی اضافه کرد: 
استراتژی های توسعه که بدون توجه به مزیت ها، 
صرفًا با الگوبرداری از مراحل انتهایی توســعه 
کشورهای پیشرفته سعی بر تمرکز بر روی صنایع 

سنگین داشتند، به شکست منتهی شدند.
*  از مزیت های کشور برای توسعه زنجیره 

ارزش تولید بهره نبرده ایم
  وی ادامــه داد: در کشــورمان نیز مزیت های 
عدیــده ای وجود دارد که متأســفانه بدون آنکه 
از آن ها در راســتای تقویت زنجیره های ارزش 
صنعت استفاده شــود یا نادیده گرفته و یا صرفًا 
به خام فروشــی منتهی شده اند. از این منظر شما 
ببینید که چقدر واقعیات اقتصــاد ما با تجارب 
موفــق در تضاد است.شــافعی افــزود: به این 
معنا که از مزیت های نســبی خــود نظیر نیروی 
کار تحصیل کرده و به نســبت ارزان و همچنین 
منابع غنی انرژی و معدنی برای توســعه زنجیره 
ارزش تولید در کشــور بهره نبرده ایم و برعکس 
صنایع سرمایه بر و خام فروشی در اولویت قرار 
 گرفته اند.وی تاکید کرد: امیدواریم تهیه این سند و 
اجرایــی شــدن آن معضــل تصمیم گیری های 
جزیــره ای را حل کنــد و از همه این فرصت ها 
و مواهب برای تکمیــل زنجیره ارزش تولیدات 
رقابت پذیر استفاده شود.شافعی در ادامه به تدوین 
برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: اگر دولت و 
مجلس می خواهند در عرصه اقتصاد تحولی ایجاد 
کنند فرصت برنامه هفتم توسعه، بزنگاهی است که 
می توان بخشی از ناکارآمدی های انباشت شده را 
حل وفصل کرد. تمام تاش آن ها باید این باشد که 
نا اطمینانی های مربوط به سیاست های اقتصادی 
داخلی را کاهش دهند.وی افزود: لذا برنامه هفتم 
به جای طرح آمال و آرزوهای بلندپروازانه بیش 
از هر چیزی باید به دنبال تغییر ریل اداره کشور 
در جهت تأمین منافع کشور و مشارکت حداکثری 
در اجرای آن معطوف و متمرکز شود.رئیس اتاق 

بازرگانی ایــران اضافه 
کرد: با صراحت 

ض  عــر
می کنم 

که 

یکی 
ز  ا

ت  مشــکا
قبلی  برنامه هــای 

به واقعیات زمان  عدم توجه 
تدویــن برنامه از جمله آثــار مخرب تحریم ها 
بر توان تولیدی کشــور و مشارکت ندادن بخش 
خصوصی و اســتان ها و دیگر گروه های مرجع 
بوده است.وی ادامه داد: چنانچه در فرآیند تدوین 
برنامه هفتم از بخش خصوصی مشــورت گرفته 
نشود و برنامه هفتم نیز در چارچوب برنامه ریزی 
غیرمشارکتی و از باال به پایین و ارباب-رعیتی و 
در زمان اندک، تدوین شود فرصت بازیابی اقتصاد 
و جامعه از بین خواهد رفت.شــافعی تاکید کرد: 
انتظار می رود که از برنامه های کم فایده و نمایشی 
قبلی، درس گرفته شود و در مرحله تدوین برنامه 
از همه ظرفیت های کشور به ویژه بخش خصوصی 

و نخبگان و ذی نفعان استفاده شود.
*  کاهش ســهم فناوری اطالعات در تولید 
ناخالص ملی به دلیل محدودیت های اینترنت

  رئیــس پارلمان بخش خصوصــی در ادامه به 
مشــکل ارتباطی کسب و کارها اشــاره کرد و 
گفت: یکی از مشکاتی که صاحبان کسب وکار 
به ویژه کســب وکارهای کوچک در این دو ماه با 
بوده اند، مشکل محدودیت  آن دســت به گریبان 
اینترنت به عنوان یکی از اجزای مهم و انکارناپذیر 
فضای کسب وکار امروز است.وی افزود: آمارهای 
رســمی بانک مرکزی حاکی از آن است که ۳.۳ 
درصد از تولید ناخالص ملی به صورت مســتقیم 
به اقتصاد حوزه فنــاوری اطاعات و ارتباطات 
گره خورده است. شافعی ادامه داد: بر این اساس 
محدودسازی اینترنت در چند ماه اخیر ضمن آنکه 
زیان جبران ناپذیری را بر بســیاری از شرکت ها 
به ویژه کســب وکارهای فعال در بخش خدمات 

تحمیل کرده، به کاهش 
فناوری  ســهم 
اطاعات 
ر  د

تولیــد 
لــص  خا نا
شــده  منجر  ملی 

است.
*  معاش ۹ میلیون نفر در معرض تهدید

  وی افزود: برآوردهای انجام گرفته در سازمان 
صنفی رایانه ای نشان می دهد معیشت ۹ میلیون نفر 
از جمعیت کشور که برای عرضه محصوالتشان از 
شبکه های اجتماعی بین المللی استفاده می کنند، با 
اختال سراســری در شبکه اینترنت در معرض 
تهدید قرار دارد.شــافعی گفت: اهمیت توجه به 
ادامــه حیات کســب وکارهای اینترنتی از آنجا 
دوچندان می شــود که بدانیم بیش از 7۱ درصد 
از محصوالت مبادله شده در صفحات اینستاگرام، 
کاالی تولید ایران بوده اســت که عمدتًا زنان و 
جوانان صاحبان این کســب وکارها هستند.وی 
افزود: بر اساس نظرسنجی صورت گرفته توسط 
ســازمان صنفی رایانه ای در مهــر ۱۴۰۱ که با 
مشارکت ۱۰۴ شرکت صورت گرفته حدود ۲۵ 
درصد پاسخ دهندگان عنوان کردند که ۵۰ تا 7۵ 
اتاق  است.رئیس  کاهش یافته  فروششان  درصد 
بازرگانی ایــران اضافه کرد: همچنین ۳۳ درصد 
از مشارکت کنندگان میزان کاهش فروش را بین 
7۵ تــا ۱۰۰ درصد عنوان کرده انــد.وی افزود: 
برآورد میزان خسارت احتمالی در صورت تداوم 
محدودیت ها هم جالب توجه اســت. ۲۵ درصد 
روزانه ۵۰ میلیون تا ۶۰ میلیون تومان خسارت 
بــرآورد کرده اند. ۲۱ درصد بیــن ۵۰ تا ۱۰۰ 
میلیون تومان و ۲۶ درصــد باالی صد میلیون 
تومان تخمین زده اند.به گزارش همشهری آناین، 
شافعی گفت: بیش از ۴۰۰ هزار کسب وکار در این 
شــرایط در معرض نابودی هستند. نوش داروی 

بعد از مرگ سهراب کارساز نیست .

رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد  

۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر 

گروه اقتصادی // مدیرکل دفتر صنایع معدنی 
وزارت صمــت افزایش ۳5 درصدی قیمت کل 
ســیمان تولیدی را کذب خوانــد و گفت: در 
موضوع سیمان، تالش وزارت صمت این است 
که هم تولیدکننــده و هم مصرف کننده دچار 

مشکل نشود . 
 ســیف اهلل امیری  اظهار کــرد:   افزایش قیمت 
پایه ســیمان به دلیل جلوگیری از ارزان فروشی 
شرکت هایی مصوب شد که به واسطه نبود تقاضا، 
اقدام به فروش سیمان با نرخ های پایین تر از کف 
قیمتی در بازار می کردند که با افزایش قیمت پایه 
از ایجــاد رقابت منفی در میان شــرکت ها برای 
ارزان فروشــی و به هم خوردگی تعــادل بازار، 

جلوگیری شد.
  مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، افزایش ۳۵ درصدی قیمت کل سیمان 
تولیدی را کذب خواند و افزود: وزارت صمت در 
پی نامه انجمن سیمان مبنی بر درخواست افزایش 
نرخ پایه ســیمان طی جلســه ای چند ساعته با 
همکاران بورس و تشکیل کارگروه، این موضوع 
را بررسی کرد تا تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 

دچار مشکل نشده و متضرر نشوند.
  وی افزود: تاش وزارت صمت این است که هم 
تولیدکننده و هم مصرف کننده دچار مشکل نشود.
امیری  اظهار کرد: عرضه ها و روند معامات نشان 
می دهد در مقایســه با هفته قبل افزایش قیمتی 
اتفاق نیفتاده اســت و معامات مطابق هفته های 

قبل و بدون تغییر در حال انجام اســت.به گفته  
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، بیشترین سیمانی که در بازار رصد می 
شود و همینطور بیشــترین سیمانی که در کشور 
 مورد مصرف قرار می گیــرد از نوع تیپ ۲ )چه 

کیسه ای و چه فله( است. 
  وی در مورد افزایش قیمتی که برای شرکت های 
سیمانی مطرح و در نظر گرفته شده است، گفت : 
یکسری از شرکت هایی که در مناطقی  به واسطه 
نبود تقاضا، موفق به فروش ســیمان در بورس 
کاال نمی شــدند، لذا با هدف کســب نقدینگی، 
سیمان تولیدی را در بازار پایین تر از قیمت پایه 
تعیین شده به فروش می رســاندند که این اتفاق 
ســبب ایجاد رقابت منفی و متضرر شــدن سایر 

تولیدکنندگان سیمان می شد.
  مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت اظهار 
کرد: بحث ارزان فروشی سیمان پیش تر نیز مطرح 
می شــد و بنابراین یک افزایشــی به قیمت کف 
پایه عرضه ها اعمال شــد تا به شرکت ها اجازه 
فروش پایین تر از این نرخ را در بازار ندهد.امیری 
تصریح کرد: این موضوع تاثیری در قیمت عرضه 
سیمان که متوسط ۴ هفته گذشته است، نداشته و 
معامات سیمان همچون هفته های قبل به صورت 
روان در حال انجام اســت. حتی شــایعات هم 
تاثیری بر نرخ ها نداشــت و انتظار می رود طی 

هفته های آتی نیز اتفاق خاصی رخ ندهد .

گروه اقتصادی // یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که قانون ترمیم حقوق کارکنان دولت و 
بازنشســتگان کشوری و لشگری شامل اضافه کار نخواهد شد و تنها یک میلیون تومان به حقوق دریافتی 

کارکنان دولت در پایان هر ماه اضافه می شود . 
   احسان ارکانی درباره اینکه آیا افزایش حقوق کارمندان دولت شامل سایر مزایا همچون اضافه کار خواهد شد؟ 
گفت: در حکم کارگزینی برای محاسبه اضافه کار فرمول مشخصی وجود دارد. این فرمول بدین گونه است که جمع 
ســه آیتم حق شغل و حق شاغل و فوق العاده مدیریت، تقسیم بر ۱7۶ می شود و عدد به دست آمده به عنوان یک 
ســاعت اضافه کار محاسبه می شود. کارمند دولت تا سقف ۱7۵ ساعت در ماه می تواند اضافه کار داشته باشد که 
محاسبه آن بر اساس این فرمول است.وی ادامه داد: در قانون مربوط به افزایش حقوق ها، ۳۰۰۰ امتیاز در احکام 
کارگزینی و قراردادهای کارکنان در قالب ترمیم حقوق مصوب شد که برای آن هم مقرر شده در ردیف جداگانه ای 
در حکم کارگزینی به نام ترمیم حقوق اضافه شود. لذا با توجه به اینکه این موضوع در هیچ کدام از سه آیتم مربوط به 
محاسبه اضافه کار یعنی حق شغل، حق شاغل و فوق العاده مدیریت نیامده است، این قانون شامل اضافه کار نخواهد 
شد و صرفا یک میلیون تومان در حکم کارگزینی قید می شود.این نماینده مجلس توضیح داد: بر این اساس حقوق 
آبان ماه یک فرد در مقایسه با مهر ماه تنها یک میلیون تومان افزایش پیدا کرده است که اگر این فرد مرد متاهل و 
دارای فرزند باشــد شامل افزایش حق عائله مندی و حق اوالد هم خواهد شد.ارکانی مجددا در جمع بندی گفت: 
افزایش حقوق ها شامل اضافه کار و سایر مزایای پرداختی نخواهد شد و به آنها تسری پیدا نمی کند. این موضوع هم 
بخاطر تاکید سازمان برنامه و بودجه بود که پرداختی بیشتری نداشته باشد. از این رو موضوع ترمیم حقوق در ردیف 

جداگانه ای در حکم کارگزینی اضافه می شود .

تکذیب افزایش قيمت  سيمان 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  : 

قانون ترمیم حقوق شامل »اضافه کار« نمی شود 
 



انفجار در روسیه؛ ۹ کشته برجای گذاشت
 در انفجاری که در یک ســاختمان ۵ طبقه در جزیره ساخالین 
روسیه رخ داد، ۹ نفر از جمله ۴ کودک جان خود را از دست داده 
و ۹ نفر مجروح شــدند. در انفجاری که در یک ساختمان ۵ طبقه 
در جزیره ساخالین روسیه رخ داد، ۹ نفر از جمله ۴ کودک جان 
خود را از دســت داده و ۹ نفر مجروح شدند. انفجار شدیدی در 
طبقه چهارم یک ساختمان ۵ طبقه در شهر تیموفسکویه در جزیره 
ساخالین رخ داد. بخشــی از ساختمان که در مجموع ۳۳ نفر در 
آن زندگی می کردند، بر اثر انفجــار فرو ریخت. تیم های وزارت 
وضعیت های اضطراری روســیه به منطقه اعزام شدند. تیم امداد و 
نجات ۶۰ نفره، از یک سو افراد حاضر در ساختمان را تخلیه کرده 
و از سوی دیگر نیز عملیات جســتجو در زیر آوار را آغاز کرد. 
تیم ها تاکنون به اجساد بی جان ۹ نفر که ۴ نفر از آنها کودک هستند 
رســیده و ۹ نفر را به صورت مجروح از زیر آوار بیرون آورده اند. 
والری لیمارنکو فرماندار منطقه ســاخالین طی اطاعیه ای گفت، 
تلفات جانی در حال حاضر ۹ نفر از جمله ۴ کودک است. به طبقه 
همکف ساختمان رفتیم و در حال بررسی این احتمال هستیم که 
یک نفر دیگر زیر آوار باشد. لیمارنکو اظهار داشت، یک نفر که از 
زیر آوار بیرون آورده شده است تحت عمل جراحی قرار خواهد 
گرفت و ۸ مجروح دیگر  خطر حیاتی ندارند. لیمارنکو گفت، در 
حال بررســی این احتمال هستند که انفجار به دلیل نشت گاز رخ 
داده باشــد. کمیته تحقیقات روسیه تحقیقات درباره این انفجار را 

آغاز کرد.
حمله موشکی و پهپادی به مقراتی در اربیل

 منابع خبــری از به صدا درآمدن آژیر خطر در کنســولگری 
آمریکا در اربیل خبر دادند. بر اساس این گزارش، منابع خبری از 
هدف قرار گرفتن مقرات و مواضع احزاب تروریستی در کردستان 
عراق واقع در شمال این کشور خبر دادند. این منابع گفتند که سه 
مورد از مواضع احزاب تروریستی در کردستان عراق مورد هدف 
قرار گرفته و چهار موشــک به کویسنجق در استان اربیل اصابت 
کرده اســت. مقرات گروه تروریستی کومله در مناطق زرکویز و 
بانارکوه در نزدیکی شهر سلیمانیه هم هدف حمات پهپادی قرار 
گرفته است. دسته ای از پهپادها نیز اردوگاه تروریست ها در منطقه 
جانیکان در نزدیکی روستای بهارکاز را هدف قرار دادند. در همین 
راستا، آژیر خطر در کنسولگری آمریکا در شهر اربیل نیز به صدا 
درآمد. منابع خبری همچنین از آماده باش پایگاه های آمریکایی 
در استان اربیل اقلیم کردســتان عراق خبر دادند. هنوز جزئیات 

بیشتری در این خصوص منتشر نشده است.

انتظامی  گروه حــوادث// فرمانــده 
اســتان گفت: نوجوان ۱۳ ساله ای که 
با استفاده از ربات های تلگرامی اقدام 

به کالهبرداری اینترنتی از بیش از 2۳۰ 
هزار نفر کرده بود، توســط پلیس فتا 

البرز در شهر نظرآباد  دستگیر شد .

سردار »عباسعلی محمدیان« با اعام این 
خبر بیان داشــت: در پی ارجاع چندین 
فقره پرونــده  کاهبــرداری اینترنتی و 
برداشت غیر مجاز از حساب شهروندان 
به وســیله لینک های آلوده پیامک های 
اباغ قضایی ، بررسی موضوع به  صورت 
ویژه در دســتور کارشناسان پلیس فتا 
اســتان قرار گرفت.  وی افزود: ماموران 
پس از بررسی های تخصصی تجهیزات 
الکترونیک مال باختگان، متوجه شدند که 
این افراد ضمن اینکه از طریق پیامک  های 

کاهبرداری اباغ قضایی  به درگاه های 
جعلی منتقل شده و حسابشان خالی شده، 
از طریق بدافزارهای نصب شده در تلفن 
همراه آن  ها نیز تعداد قابل توجهی پیامک 
قضایی به سایر شهروندان نیز  ارسال شده 
است.  فرمانده انتظامی استان البرز تصریح 
کرد: در ادامه ماموران با انجام تحقیقات 
تخصصی و به کارگیری اقدامات فنی و 
اطاعاتی، کاهبردار   ۱۳ ساله این پرونده 
را شناسایی و با شناسایی مخفیگاه او در 
شــهر نظرآباد، با هماهنگی مقام قضایی 

نامبرده را دستگیر کردند.  
این مقام انتظامی با اشاره کشف تجهیزات 
الکترونیک مورد استفاده در کاهبرداری 
متهــم از مخفیگاهش، اضافــه کرد: در 
تحقیقات  تکمیلی مشــخص شــد که 
کاهبردار حرفه ای ۱۳ ســاله اطاعات 
حساب بیش از ۲۳۴ هزار حساب بانکی 
را ســرقت کرده و تاکنون ۳ هزارو   ۴۳۳ 
شــاکی از سراسر کشــور در خصوص 
این پرونده شناســایی شــده اند.  سردار 
محمدیان با اشاره به اینکه تاکنون ارزش 

کاهبرداری صورت گرفته توســط این 
متهم حدود ۱۰ میلیارد ریال برآورد می 
شــود، ادامه  داد: تحقیقات در خصوص 
این پرونده برای شناسایی مال باختگان 
احتمالی ادامه دارد .  فرمانده انتظامی استان 
البرز در پایان خاطرنشان کرد: از کاربران 
اینترنتی تقاضا داریم تا فریب پیشنهادهای 
اغواکننده کاهبرداران  اینترنتی را نخورده 
و بــرای دریافت اطاعــات در زمینه 
پیشگیری از کاهبرداری های اینترنتی به 

سایت پلیس فتا مراجعه کنند. 

فیشینگ کار ۱3 ساله دستگیر شد
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حوادث

  

رفاقت با یک جوان بزرگ تر از خودم در مدت کوتاهی موجب شد تا 
در ۱2 سالگی به یک معتاد و دزد حرفه ای تبدیل شوم این در حالی 

بود که همواره از اعتیاد پدرم رنج می بردم و ...
این ها بخشی از اظهارات نوجوان ۱۲ ساله ای است که به همراه تعدادی 
از خافکاران در یکی از پاتوق های مصرف مواد مخدر توسط نیروهای 
انتظامی دستگیر شده است. این نوجوان در حالی که راز بسیاری از سرقت 
های خرد را فاش می کرد درباره سرگذشــت خود به مشاور و مددکار 
اجتماعی گفت: از همان روزی که اطرافم را شــناختم پدر و مادرم را در 
حال جنگ و دعوا دیدم. آن ها به دلیل اعتیاد پدرم اختافات شدیدی با 
یکدیگر داشتند و به من  توجه نمی کردند. من هم که عاقه ای به درس و 
مدرسه نداشتم در کاس دوم ابتدایی ترک تحصیل کردم و دیگر به مدرسه 
نرفتم ،البته کســی در خانواده ام به این موضوع اهمیت نمی داد تا این که 
باالخره سال گذشته مادرم از این وضعیت به تنگ آمد و از پدرم طاق 
گرفت، اما چهار ماه بعد وقتی فهمید که پدرم در حال ترک اعتیاد اســت 
دوباره به خانه بازگشت. در همین شرایط بود که من هم از این وضعیت 
رنج می بردم و دچار ناراحتی های روحی شده بودم. به همین دلیل مدام 
به یکی از پارک های محله می رفتم تا از فضای خانواده ام دور باشم.در 
یکی از همین روزها جوانی موتورسوار کنارم آمد و روی نیمکت پارک 
نشست. او نگاهی به چهره ام کرد و گفت: »چی شده داداشی، ناراحتی!« 
حوصله حرف زدن نداشــتم، اما آن جوان ادامه داد: بگو! اگر کسی تو را 
اذیت می کند شکمش را سفره کنم! با این جمله او بغضم ترکید و اشک 
پهنای صورتم را پوشاند. امیر بعد از لحظاتی پای درد دلم نشست و زمانی 
که کمی آرام شدم، گفت: بپر پشت موتور تا دوری بزنیم. من هم که خیلی 
موتورســواری را دوست داشتم بی درنگ روی موتورسیکلت نشستم و 
بدون آن که شــناختی از آن جوان ۱۹ ساله داشته باشم با او همراه شدم. 
او مرا به یک ساندویچ فروشی برد و برایم همبرگر خرید. پس از صرف 
غذایی که خیلی آن  را دوست داشتم، سیگاری را آتش زد و گوشه لبش 
گذاشت. هنوز سیگارش به نیمه نرسیده بود که آن را به من تعارف کرد و 

گفت: بیا داداشی سیگاری )بنگ( بار زدم، بزن تا روشن شوی! و سپس 
سیگار را به دســتم داد .اگرچه ابتدا سرفه می کردم، اما باالخره سیگار 
حاوی بنگ را تا آخرین پک آن کشــیدم تا به توصیه امیر آرام شوم. از 
آن روز به بعد آشنایی و ارتباط من و او آغاز شد. روز بعد امیر دوباره در 
پارک به دیدارم آمد و این بار مرا به منزل خودشــان برد.آن جا با صحنه 
عجیبی  روبه رو شدم .حدود 7 یا ۸ مرد جوان در کنار پدر امیر مشغول 
مصرف مواد مخدر بودند. وقتی چشم پدر امیر به من افتاد نگاهی خشم 
آلود به پســرش کرد و گفت: چند بار گفتم بچه ها را به خانه نیاور! ولی 
امیر پاسخ داد: او داداشی من است! این گونه بود که من هم در کنار آن ها 
نشستم و با پیشنهاد امیر برای اولین بار مقداری مواد مخدر سنتی مصرف 
کردم، در حالی که همواره از اعتیاد پدرم متنفر بودم، اما چنین توجیه می 
کردم که با یک بار استفاده از مواد مخدر، معتاد نمی شوم. از آن روز به بعد 
و برای به دست آوردن پول با امیر همراه شدم و به سرقت موتورسیکلت 
و دوچرخه روی آوردم. امیر به من می گفت: چون تو بچه هستی کسی به 
تو شک نمی کند. هر بار هم که گیر افتادی بگو ،اشتباه کردم و نمی دانستم 
که دوچرخه مال من نیست. خیلی زود شیوه سرقت از داخل خودروها 
را نیز آموختم و به خودروهای پارک شده در حاشیه خیابان ها دستبرد 
می زدم. هر روز صبح از خانه بیرون می آمدم و شب با کلی پول به خانه 
بازمی گشــتم. پدر و مادرم تصور می کردند من سرکار می روم، این در 
حالی بود که مصرف مواد مخدرم نیز بیشتر شده بود و باید پول بیشتری 
برای خرید آن می پرداختم. برادر بزرگ ترم که پســری سالم و اهل کار 
اســت دلش به حالم می سوخت و اصرار می کرد نزد او کار کنم، اما من 
هر بار با بهانه ای از کارکردن با او سرباز می زدم و به سرقت هایم ادامه 
می دادم تا این که در منزل پدر امیر مشغول مصرف مواد مخدر بودیم که 
ناگهان ماموران انتظامی از در و دیوار وارد خانه شدند و مرا نیز به همراه 
سارقان و خافکاران دیگر دستگیر کردند، این جا بود که فهمیدم ماجرای 
ســرقت های ما لو رفته است و من هم ناچار شدم به سرقت های داخل 

خودرو اعتراف کنم، اما اکنون خیلی پشیمانم . ای کاش ...

دزد 12 ساله در پاتوق خالفکاران! 
در امتداد تاریکی

گوشت ماهي و ميگو ، حاوی چربي اهی مفيد رپوتئين مرغوب و ويتامين اهی  گوانگون است   روابط عمومي اداره کل
شيالت رهمزگان

که  میانســال  مرد  حوادث//  گروه 
هنگام انتقال یک جســد مومیایی، 
عکسش توســط زن همسایه ثبت 
شــده بود، بزودی در دادگاه کیفری 

محاکمه خواهد شد. 
رسیدگی به این پرونده از ظهر شنبه ۳۰ 
بهمن سال گذشــته و به دنبال تماس زن 
جوانی با پلیس آغاز شــد. زن جوان که 
شاهد صحنه ای تلخ و دردناک بود، گفت: 
پشت پنجره اتاقم در حال صحبت با تلفن 
بودم که با صحنه عجیبی مواجه شــدم. 
در همســایگی ما یک کارگاه تولیدی و 
تعمیرات مبل اســت. در کمال ناباوری 
مــردی را دیدم که داخل حیاط در حال 
کشیدن جسدی اســت و آن را به داخل 
زیرزمیــن برد. با دیدن این صحنه خیلی 
شــوکه شــده بودم اما موفق شدم چند 
عکس بــا تلفن همراهــم از این ماجرا 

بگیرم.

به دنبال تماس زن جوان، مأموران پلیس 
راهی محل حادثه در غرب تهران شدند 
و جســد مردی را که داخــل پارچه ای 
سفید شبیه مومیایی پیچیده شده بود پیدا 
کردند. مرد جوانی که در کارگاه بود خیلی 
زود به قتــل اعتراف کرد و گفت: مقتول 
همکارم بود. این خانه ویایی که کارگاه 
مبل سازی است، متعلق به پدر و برادرزن 
مقتول بود. من هم دو سالی می شد که در 
اینجا مشغول به کار شده بودم. چند شب 
قبل مبل هایی که ساخته بودم در بالکن 
بود و مبل های مقتول داخل ســاختمان 
به او گفتم هوا ابری اســت و به احتمال 
زیاد باران ببارد بهتر است من هم مبل ها 
را بیارم داخل تا آسیب نبیند. اما او اجازه 
نداد. سر همین موضوع بین من و مقتول 
جــر و بحث درگرفت و او ناگهان به من 
سیلی زد، من که بشــدت خشمگین و 
عصبانی شده بودم، ناخودآگاه میله آهنی 

را که کنار سالن بود برداشتم. چشم هایم 
را بســتم و شــروع کردم به ضربه زدن، 
وقتی چشم هایم را باز کردم دیدم ضربه ها 
به ســر او اصابت کــرده و خونین روی 
زمین افتاده است. می خواستم جسد را به 
زیــر زمین ببرم و دفن کنم اما هیچ وقت 
تصور نمی کردم که هنگام انتقال جســد 
کسی شاهد ماجرا باشد و لو بروم.پس از 
تکمیل تحقیقات فرزند اول مقتول خواهان 
قصاص قاتل پدرش شــد اما باتوجه به 
اینکه سن فرزند دوم مقتول قانونی نشده 
بود و پدربزرگش هم فوت کرده بود در 
این شرایط طبق ماده ۳۵۶ قانون مجازات 
اسامی، پرونده به دفتر رئیس قوه قضائیه 
فرستاده و درخواست دیه از طرف فرزند 
صغیر مقتول داده شد. بدین ترتیب پرونده 
با صدور کیفرخواست از سوی بازپرس 
شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران 
به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد. 

گروه حــوادث// هرمزگان فرمانــده انتظامی میناب از 
شناسایی و توقیف یک دستگاه کامیون تریلی و کشف 

2۹ هزار لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ عباس قاسمی در تشریح این خبر، گفت: در اجرای 
طرح مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی ماموران 
انتظامی پاسگاه بندزرک این شهرستان حین گشت زنی در 
یکی از محورهای فرعی و روستایی به یک دستگاه کامیون 
تریلی مشکوک ودســتور توقف دادند.وی افزود: ماموران 

به گزارش ایســنا، خودرو را متوقف و در بازرســی از آن 
۲۹ هزار لیتر گازوئیل قاچاق فاقد مجوز کشــف و در این 
رابطه یک متهم را دستگیر کردند.این مسئول انتظامی اظهار 
کرد: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل 
قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.فرمانده انتظامی شهرستان 
میناب ضمن قدردانی از همکاری شهروندان با پلیس تصریح 
کرد: سوخت های کشف شده به شرکت پخش فرآورده های 

نفتی شهرستان تحویل شد.

گروه حوادث// با هوشیاری و تالش ضربتی 
پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان میناب 
کیلو  انتقال ۱4۸  در  مواد مخدر  قاچاقچیان 

حشیش و تریاک ناکام ماندند.
  ســردار غامرضا جعفــری فرمانده انتظامی 
هرمزگان امشــب اظهار کرد: ماموران انتظامی 
پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان میناب در 
ادامه طرح مقابله با قاچاق مواد مخدر و مبارزه 
با سوداگران مرگ روز گذشته حین گشت زنی 

در یکی از محورهای فرعی و کوهستانی سرنی 
به میناب به یک دســتگاه خــودرو پژو ۴۰۵ 
مشکوک شده و دستور توقف دادند. وی افزود: 
راننده و سرنشین خودرو بدون توجه به دستور 
پلیس و عائم هشدار دهنده اقدام به فرار کرده و 
با تیر اندازی به سمت ماموران متواری شدند که 
پس از تعقیب و گریز طوالنی و اقدام مسلحانه 
متقابل خودرو متوقف وضمن دستگیری یک 
از متهمان در بازرســی از خودرو توقیفی ۹۸ 

کیلو و ۶۰۰ گرم حشــیش و ۴۹ کیلو و 7۰۰ 
گرم تریاک ، یک قبضه اســلحه جنگی کاش 
به همراه دو تیغه خشــاب و ۳۹ تیر فشــنگ 
جنگی کشف شــد. به گزارش فارس ، سردار 
غامرضا جعفری اظهار داشت: متهم دستگیر 
شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی 
به مرجع قضایی معرفی و تاش ماموران برای 
شناسایی و دســتگیری دیگر متهمان احتمالی 

ادامه دارد.

قاتل جسد مومیایی در انتظار محاکمه

کشف 29 هزارليتر سوخت قاچاق در ميناب

کالهبرداری کارمند بیمه با مدارک جعلی پزشکی 
گروه حوادث// کارمند یکی ازشــرکت های بیمه که با 
جعل مدارک پزشکی از شرکت بیمه کاهبرداری می کرد 

و غرامت می گرفت با همدستانش بازداشت شد. 
اواخر بهار امسال مسئول یکی از بیمه های معروف کشور 
با حضور در پلیس آگاهی فرودگاه مهر آباد تهران با طرح 
شکایتی عنوان کرد، شــرکتش مورد کاهبرداری قرار 

گرفته است. 
او درباره این شکایت گفت : طی مدتی برخی از مشتریان 
شرکت ما که از کارکنان شرکت های هواپیمایی و ادارات 
دیگر بودند، بستری شده یا خدمات درمانی می گرفتند 
یــا با مراجعه به بیمه درخواســت غرامت می کردند. با 
مشکوک شــدن به این موضوع، از طریق مراکز درمانی 
که با آن ها قرارداد و همکاری داشتیم، مدارک را استعام 
کردیم که معلوم شــد در زمان های ذکر شده در مدارک 
پزشکی ارائه شده، چنین بیمارانی مراجعه نکرده و تحت 
درمان نبوده اند و مدارک ارائه شــده جعلی است. مبالغ 
غرامت ها هم ابتدا به حســاب ســه مرد غریبه واریز و 
سپس به حساب کارمند یکی از نمایندگی های ما منتقل 

شده است.
با دســتور صادق گلمحمدی، بازپرس شــعبه چهارم 
دادســرای عمومی و انقاب فــرودگاه مهر آباد تهران، 
با آغاز تحقیقــات تیمی از ماموران پلیس آگاهی برای 
بازداشــت کارمند بیمه به محل کارش رفتند که ناپدید 
شــده بود. در بازرسی محل، برخی مهر های پزشکی و 

برگه های ویزیت جعلی کشف شد. 
ســرانجام چند هفته قبل ســه مردی که مبالغ از طریق 
حساب آن ها پولشویی شــده بود، بازداشت و اعتراف 
کردند کــه از اقوام متهم اصلی هســتند و بابت اجاره 

کارت های شان پول می گرفتند. ســرکرده فراری مدام 
مخفیگاهش را عوض می کرد تا این که ســرانجام رد او 
چند روز پیش در یکی از روســتا های استان اردبیل به 

دست آمد و در یک قهوه خانه بازداشت شد. 
 اعتراف متهم به شیادی های مختلف

متهم با انتقال به پلیس آگاهی فرودگاه مهرآباد تهران در 
بازجویی ها منکر جرایمش بود، اما در تحقیقات بعدی 
اعتراف کرد و گفت : چندی قبل یکی از مشتریان بیمه نزد 
من آمد و با ارائه مدارک درمانی دندانپزشکی فرزندش از 
من خواست با دستکاری مدارک از بیمه ۶ میلیون تومان 
غرامت بگیرم. این کار را انجام دادم و بخشی از غرامت 
سهم من شد. وسوسه شدم خودم این کار را انجام دهم 
پس با جعل مهر های پزشکی، دندانپزشکی کلینیک ها 
و خاصه مدارک درمانی به نام برخی مشــتریان بیمه، 

وانمود می کردم در مراکزی که با بیمه ما همکاری دارند 
تحت درمان هستند. با این ترفند بدون این که خودشان 
متوجه شوند غرامت ۳ تا ۲۰ میلیون تومانی می گرفتم. 
پول ها را هم به کارت های اجاره ای اقوام واریز و بعد به 
حساب خودم منتقل می کردم. با لو رفتن ماجرا متواری 
شدم و در یکی از روستا های اردبیل قهوه خانه ای خریدم 
و مشغول کار شدم. سرهنگ علی سلیمانی، رئیس پلیس 
آگاهی فرودگاه مهر آباد تهــران در این باره به جام جم 
گفت: با اعتراف متهم و سه همدستش برای آن ها قرار 
قانونی صادر شد. با هشدار به شرکت های بیمه درمانی 
از آن ها می خواهیــم در انتخاب کارکنان دقت الزم را 
داشته باشند و از سوی دیگر برای پرداخت غرامت، به 
مدارک پزشکی اکتفا نکنند و از مراکز درمانی استعام 

بگیرند.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابي کیفي )فشرده(

شــرکت شــهرک های صنعتی هرمزگان در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را بر اساس قانون برگزاری مناقصات 
مصوب مجلس شورای اسالمی و به استناد آیین نامه راه اندازی و فعالیت سامانه تدارکات دولت، مصوب هیات 

محترم وزیران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .

امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان

زمانبندی مناقصه :  از کلیه مناقصه گراني که واجد شرایط فوق مي باشند دعوت مي گردد نسبت به تهیه اسناد و شرکت در مناقصه، در موعد 
مقرربه شرح ذیل اقدام نمایند. 

الف- تهیه اسناد مناقصه : از تاریخ ۱4۰۱/۰9/۰۲ لغایت ۱4۰۱/۰9/۰8 تا ساعت ۱9:۰۰
ب- بارگذاري اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد : حداکثر تا روز چهار شنبه تاریخ ۱4۰۱/۰9/۲3  ساعت ۱5:۱5

* ارسال پاکت الف بصورت حضوري ) مهر و الک شده (حداکثر تا روز چهار شنبه تاریخ  ۱4۰۱/۰9/۲3 راس ساعت ۱5:۱5مي باشد.  پ- 
بازگشایي پاکات ارزیابي و  )الف و ب و ج( : روزیک شنبه تاریخ ۱4۰۱/۰9/۲7 از ساعت ۰9:3۰ لغایت ۱۰:3۰

ث-محل خرید و بازگشایی پاکات مناقصه : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .  ج- پاکت  
الف : پاکت )الف( هم در ســامانه ستاد بارگذاری و هم بصورت حضوری )مهر و الک شده( تحویل دستگاه مناقصه گزار  به آدرس بندرعباس 
- ســه راهی فرودگاه- بلوار علی ابن ابیطالب- روبروی هنرســتان شهید رجایی- دبیر خانه شرکت شهرک های صنعتی هرمزگان – تلفن: 
33۶۶535۱-۰7۶ گردد.  د- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار پیمانکاري: بصورت ضمانتنامه معتبر بانکي یا فیش واریزي با شماره 
شبا IR 37۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۰5۶7۰۶375774 نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران، بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت شهرکهای صنعتی 

   WWW.ISIPO.ir : هرمزگان.       سایت شرکت

ردیف

1

2

موضوع

احداث مخزن 200 متر مكعبي و اجراي شبكه توزیع آب به طول 
تقریبي 3500 متر واقع در ناحيه صنعتي گروك به مدت 5 ماه شمسي
مناقصه عمومي یك مرحله اي نوبت چهارم: احداث رمپ ورودي و خروجي 
جاده دسترسي و معابر)خاكبرداري43/978متر مكعب،خاكریزي14/302متر 

مكعب( ناحيه صنعتي بندر لنگه به مدت 6 ماه شمسي

مبلغ تقریبي برآورد )ریال(
37.926.034.119 ریال طبق فهرست بهاي 
ابنيه، خطوط انتقال آب و انتقال و توزیع آب 

روستایي سال1401
91.607.759.154 ریال طبق فهرست 

بهاي راه، باند فرودگاه و زیرسازي راه آهن 
سال1401

مبلغ تضمين شركت درمناقصه )ریال(

1.897.000.000ریال

4.590.000.000 ریال

گواهي صالحيت پيمانكار

حداقل پایه
 5رشته آب
حداقل پایه
 5رشته راه

شناسه آگهی : 1414256 

شرکت شهرکهای 
صنعتی هرمزگان

نوبت اول

کشف ۱۴۸ کیلو حشیش و تریاک در میناب



سعیده دبیری نژاد - گروه شهرستان// 
فرمانده ســپاه ناحیه مقاومت میناب 
گفت: به مناســبت هفته بسیج بیش 
برگزار  شهرســتان  در  25۰برنامه  از 

می شود .
به گــزارش خبرنگار دریا: ســرهنگ 
پاسدار حسین درویشــی فرمانده سپاه 

ناحیــه میناب در نشســتی با اصحاب 
رسانه، برنامه های هفته بسیج در میناب 
را اعام کرد و اظهار کرد: بیش از ۲۵۰ 
برنامه فرهنگی و اجتماعی در میناب با 
محوریت بسیج مردمی برگزار می شود.

بســیج  هفته  برنامه های  مهمترین  وی، 
را آذین بندی و فضاســازی حوزه های 

مقاومــت؛ برگــزاری جشــنواره های 
نمایشــگاه  بســیج،  و هنری  فرهنگی 
محصــوالت اقتصــادی و مقاومتــی، 
میزخدمت، جشنواره فرهنگی و هنری و 
ورزشی و قرآنی، نمایشگاه دستاوردهای 
انقــاب و صنایــع دســتی، همایش 
رزمندگان، نشست حلقه های صالحین 
پایگاه ها وبرگزاری مســابقات بومی و 
محلی عنوان کرد. فرمانده ســپاه ناحیه 
از دیگربرنامه های هفته بســیج  میناب 
را تجمع بســیجیان، دیداربا امام جمعه، 
ایستگاه  بصیرتی،  نشست  خون،  اهدای 
صلواتی، مراسم شبی باشهدا، محفل انس 
با قرآن، رژه موتوری، تکریم از بسیجیان 
نمونه، یادواره شــهدا و دیدار با خانواده  

شهدا اعام کرد.

برگزاری 250 برنامه هفته بسيج در ميناب

ســعیده دبیــری نــژاد – گــروه 
شهرستان// مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی هرمزگان از برگزاری ششمین 
جشنواره سور، سرنا و زندگی در شهر 

تیرور میناب خبر داد. 

بــه گزارش خبرنــگار دریا، اســمعیل 
جهانگیری در نشست مشترک با شهردار، 
شورای شهر و فعاالن فرهنگی – هنری 
شهر تیرور ضمن تاکید بر اهمیت نشاط 
اجتماعی در جامعه گفــت: با توجه به 

شرایط فعلی جامعه، نیاز مبرم به اجرای 
برنامه های نشاط آور داریم، از این روی 
نشاط اجتماعی و تقویت روحیه عمومی 
در اولویت برنامه های فرهنگی – هنری 

قرار دارد. 

وی افزود: با هماهنگی دیگر دستگاه ها 
و اســتفاده از ظرفیت آنها در راســتای 
مسئولیت های اجتماعی و توجه به بهبود 
شاخص ها، امیدواریم ششمین دوره این 
رویداد مهم همزمان با ســالگرد پیروزی 

انقــاب در بهمن ماه در شــهر تیرور به 
بهترین نحو ممکن برگزار شود.

مدیــر کل فرهنگ و ارشــاد اســامی 
هرمزگان بیان کرد : جشــنواره ســور، 
ســرنا و زندگی با هدف پاسداشت آیین 

ها و سنت های بومی و محلی، شناسایی 
استعدادها و شناخت ظرفیت ها و معرفی 
هنرمندان و حضور هنرمندان استان های 
همجوار کــه قرابت نزدیکــی از لحاظ 
فرهنگ و سنت بویژه در عرصه موسیقی 
با همکاری شــهرداری، شورای  دارند، 
شهر و هنرمندان سراســر استان برگزار 

می شود.

روابط عمومی اداره کلته سیگار یا کبریت نیم سوخته را در طبیعت رها نکنیم
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

سه شنبه 1 آذر 1401

27 ربيع الثانی 1444

سال بيست و یکم شماره 4034

وژیه میناب

شهردار بندر کرگان خبر داد
احداث کانال های دفع آب های 

سطحی شهر بندرکرگان در ۶ نقطه

  ســعیده دبیری نژاد- گــروه شهرســتان// ادامه 
پروژه احداث کانال های دفع آب های ســطحی شهر 
بندرکرگان توسط شــهرداری بندرکرگان در ۶ نقطه و 
خیابان های شــهر انجام شد.به گزارش خبرنگار دریا، 
یکی از مهم ترین نیازمندیهای زیرســاخت های شهری 
نبود کانال دفع آب های ســطحی می باشد که هر ساله 
در زمان بارندگی شاهد آبگرفتگی تمامی نقاط شهری 
می گردید که تا چندین ماه محات شــهر درگیر این 
موضوع بود که اجرای کانال از اولویت های شهرداری 
و شورای اسامی اســت.  در همین راستا شش نقطه 
از شــهر از محل اعتبارات داخلی شهرداری عملیات 
اجرایی این پروژه با اســتفاده از امکانات و تجهیزات 
شــهرداری آغاز گردید.  یکی از مشکات اجرای این 
پروژه، باال بودن سطح آب در محل اجرای پروژه است، 
که انجام عملیــات را با کندی روبــرو می کند . برای 
کاهش حجم مشکات در زمان بارندگی در سطح شهر 
ومحات بندر کرگان و آغاز مسیرهای جدید این پروژه 
انجام می شود. امیدواریم با همراهی شهروندان و طبق 
برنامه ریزی انجام شــده و تاش مجموعه شهرداری ، 
پروژه این شــش مســیر هر چه زودتر به اتمام برسد. 
همچنین مطالعه طرح جامع دفع آبهای سطحی شهر با 
عقد قرارداد با مشــاور طرح در آغاز کار می باشد که 
با اجرای پروژه طبق طرح جامع شــاهد رفع اساسی 

مشکل باشیم. 

خبری

ششمین جشنواره سور، سرنا و زندگی در تیرور میناب برگزار می شود

  

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

دادانهم
پرونده کالسه 140140920000999570 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390002143495.  

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

اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 
گردشکار: بتاریخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزارو چهارصدو یک پرونده کالسه 140140920000999570 تحت نظر است دادگاه به تصدي 
امضاء کننده ذیل تشــکیل اســت مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 
181/271075/ن- مورخه 1401/08/17گردیده و با توجه به اینکه امکان هر گونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به 
صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست 

ستاد یاد شده به شرح آتي مبادرت به صدور تصمیم مي نماید.
» قرارسرپرستی «

 در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان بندرعباس، خیابان سید کامل، جنب باشگاه ورزشی سینگو قطعه 5 به مساحت 40/69 متر مربع که حسب پاسخ شماره 187/ک/211 
مورخ 1401/07/12 کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد 
با عنایت جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ، الزم است یک 
مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع 
تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد بر اساس 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 مستمرا به این دادگاه ارائه نماید . مقرراست 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 صدر البیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .

مختار صادقي رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

دادانهم
پرونده کالسه 140140920000999637 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390002143596.  

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

اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 
گردشکار: بتاریخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزارو چهارصدو یک پرونده کالسه 140140920000999637 تحت نظر است دادگاه به تصدي 
امضاء کننده ذیل تشــکیل اســت مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 
181/271077/ن- مورخه 1401/08/16گردیده و با توجه به اینکه امکان هر گونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط 

به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتي 
مبادرت به صدور تصمیم مي نماید.

» قرارسرپرستی «
 در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان بندرعباس، خیابان سید کامل، جنب باشگاه ورزشی سینگو قطعه 6 به مساحت 41/47 متر مربع که حسب پاسخ شماره 187/ک/211 
مورخ 1401/07/12 کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد 
با عنایت جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ، الزم است یک 
مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع 
تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد بر اساس 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 مستمرا به این دادگاه ارائه نماید . مقرراست 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 صدر البیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .

مختار صادقي رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

 سعیده دبیری نژاد - گروه شهرستان// 
تفاهم نامه روکش و احداث 4۰ کیلومتر 
از راههای روستایی شهرستان میناب 
بین ســازمان راهداری و حمل و نقل 
بسیج  و  هرمزگان  اســتان  جاده ای 
سازندگی سپاه امام سجاد )ع( استان، 

امضا شد. 
به گزارش  خبرنگار دریا،  ســند تفاهم 
نامه روکش و احــداث ۴۰ کیلومتر از 
»عباس  با حضور  روســتایی  راههای 
شــرفی«، مدیر کل محترم راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان و 
»سلحشور« معاون استاندار و فرماندار 
ویژه و سرهنگ »باوقار« مسئول محترم 
بسیج سازندگی ســپاه امام سجاد )ع( 

استان، امضا شد.
استان هرمزگان، طبق تقسیمات کشوری 
شامل ۱۳ شهرستان، ۳۳ شهر و ۲ هزار 
و ۲۴۴ آبادی است و جمعیتی افزون بر 
یک میلیون و ۵7۸ هزار و ۱۸۳ نفر دارد 
که بیش از ۵۳ درصد از کل این جمعیت 

در روستاها زندگی می کنند.
رشد و توسعه هر منطقه، نیازمند ایجاد 
راه و صنعت راهســازی اســت و این 
موضوع در تمام دوره ها، از اصلی ترین 
مطالبه های مردم در سراسر کشور بوده 

است.

امضای تفاهم نامه روکش و احداث 4۰ کیلومتر
 از راه های روستایی میناب 

 گروه شهرســتان// حسین رئیسی 
نماینده مردم جاســک و میناب از 
کوتاه شدن مسیر پیشرفت به کمک 
شــرکت های دانش بنیــان و خالق 
گفت و ادامه داد: قطعاً اگر در کشور 
بخواهیم توسعه متوازن و البته پایدار 
ندارد  وجود  راهی  باشــیم،  داشته 
غیر از آنکه بر زیســت بوم فناوری، 
خالقیت، دانش و نوآوری تکیه کنیم. 
همانگونه که رهبــر معظم انقاب به 
نیکی گفته اند؛ با توجه به رشد سریع 
علم و دانــش در دنیا ما برای همگام 
سازی کشور با این حرکت سریع چاره 
ای نداریم جز آنکه به تعبیر ایشان »راه 

میانبر« را جستجو کنیم.
وی افزود: در واقع شــاید حرکت در 
این مســیر طوالنی و پرفراز و نشیب 
بــرای ما امــکان پذیر نباشــد و راه 
میانبر که خردمندانه تر اســت، استفاده 
از ظرفیت های عظیم جوانان خاق و 
شرکت های دانش بنیان، خاق و فناور 
است.این عضو کمیســیون آموزش و 
تحقیقات مجلس شــورای اسامی در 
ادامه ضمن تشریح بیشتر الزامات توسعه 
در  دانش بنیان  و  شــرکت های خاق 
کشور، افزود: در واقع از جمله مهمترین 
مولفه های قدرت در جهان معاصر، در 
اختیار داشتن یک زیست بوم قدرتمند 
دانش بنیان و خاق در کشــور است. 
کشورهای توســعه یافته نیز با تکیه بر 
همین مولفه قدرت خود را توسعه دادند.
وی گفت: بسیار مهم است که جوانان 
دارای اهلیــت و خوشــفکر در راس 

شــرکت های خاق و دانش بنیان قرار 
گیرند و بر مشــکات کشــور تمرکز 

کنند.
باید مســئولینی نیز در دستگاه های 
اجرایــی در راس کار قرار بگیرند که 
بر اهمیت همکاری با این شرکت ها و 
جوانان نخبه و اهل فضل، واقف باشند. 
راههای زیــادی نیز بــرای حمایت 
از شــرکت ها و موسســات خاق، 
دانش بنیان و فناور وجود دارد. برای 
مثال می توان در موضوع واگذاری ها، 
برونســپاری و خصوصی سازی، قویًا 
ایــن شــرکت ها را در نظــر گرفت. 
ایــن عضو قــوه مقننه، با اشــاره به 
دستاوردهای بزرگ شرکت های خاق 
و دانش بنیان در دوران تحریم، افزود: 
در دوران اوج همه گیــری ویــروس 
کــه خارجی ها  دیدیم  کوویــد_۱۹ 
حتی دســتگاههای ضروری تنفس را 
نیز در اختیار ما قرار نمی دادند و این 
شرکت های خاق دانش بنیان بودند که 
پا به عرصه گذاشــتند و حماسه های 

علمی زیادی خلــق کردند. در زمینه 
کم اثر کردن دیگر جوانب تحریم ها نیز 
الزم اســت که با همین روحیه کار را 
ادامه دهند و بــه ابزاری کارآمد برای 

پیشرفت روزافزون کشور بدل شوند.
پیشــین  فرماندار  مهــر،  گزارش  به 
میناب با اشاره به ذخایر و داشته های 
عظیــم این خطــه از کشــور گفت: 
میناب، جاسک و به طور کلی استان 
هرمزگان ظرفیت گردشــگری بسیار 
که می توانــد موضوع  دارد  باالئــی 
باشــد،  شــرکت های خاق  فعالیت 
وجود بازارهای مختلف، همجواری با 
کشورهای حاشیه خلیج فارس، صید 
و صیادی و دریانوردی، کشاورزی و 
زراعت و باغداری از دیگر زمینه های 
بسیار سودبخش فعالیت در این شهرها 
است. شرکت  های خاق، دانش بنیان و 
سایر موسساتی که با استفاده از ابزار 
فناوری و خاقیت برای بالفعل کردن 
این پتانسیل ها تاش کنند، حتمًا نتیجه 

تاش خود را خواهند دید.

نماینده مردم شرق هرمزگان عنوان کرد

کوتاه شدن مسير پيشرفت با کمك شرکت های دانش بنيان

دادانهم
پرونده کالسه 140140920000999479 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390002143158.  

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

اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 
گردشکار: بتاریخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزارو چهارصدو یک پرونده کالسه 140140920000999479 تحت نظر است دادگاه به تصدي 
امضاء کننده ذیل تشــکیل اســت مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 
181/270601/ن- مورخه 1401/08/16گردیده و با توجه به اینکه امکان هر گونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به 
صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست 

ستاد یاد شده به شرح آتي مبادرت به صدور تصمیم مي نماید.
» قرارسرپرستی «

 در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان بندرعباس، خیابان سید کامل، جنب باشگاه ورزشی سینگو قطعه 3 به مساحت 38/59 متر مربع که حسب پاسخ شماره 187/ک/211 
مورخ 1401/07/12 کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد 
با عنایت جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ، الزم است یک 
مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع 
تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد بر اساس 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 مستمرا به این دادگاه ارائه نماید . مقرراست 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 صدر البیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .

مختار صادقي رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

دادانهم
پرونده کالسه 140140920000993305 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390002143068.  

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

اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 
گردشکار: بتاریخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزارو چهارصدو یک پرونده کالسه 140140920000993305 تحت نظر است دادگاه به تصدي 
امضاء کننده ذیل تشــکیل اســت مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 
181/270581/ن- مورخه 1401/08/16گردیده و با توجه به اینکه امکان هر گونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به 
صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست 

ستاد یاد شده به شرح آتي مبادرت به صدور تصمیم مي نماید.
» قرارسرپرستی «

 در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان بندرعباس، خیابان سید کامل، جنب باشگاه ورزشی سینگو قطعه 1 به مساحت 36/50 متر مربع که حسب پاسخ شماره 187/ک/211 
مورخ 1401/07/12 کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد 
با عنایت جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ، الزم است یک 
مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع 
تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد بر اساس 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 مستمرا به این دادگاه ارائه نماید . مقرراست 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 صدر البیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .

مختار صادقي رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان
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یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

فروردین :
شــما امروز در حالی که در مورد احساسات خود با 
افراد دیگر صحبت می کنید اعتقاد دارید که نسبت به 
همیشه عمیق تر هستید و نمی توانید غیر از فعالیت های 
مثبت کار دیگری انجام دهیــد. این موقعیت در ظاهر خیلی عالی 
دیده می شود، اما نکته منفی نیز وجود دارد. شما قصد دارید شرایط 
نامطلوبی که باید در موردشــان صحبت کنید را پوشانده و خوب 

جلوه دهید. 
  اردیبهشت :

امروز یک فرد پرهیجان و پرشور و نشاط می تواند در 
زندگیتان نقش خیلی مهمی  داشته باشد، شاید شما در 
ابتدا سعی کیند که از او دور شوید، اما نیازی به فاصله 
گرفتن نیست. مطمئنًا شما قصد دارید از روابط ساده دوستانه لذت 
ببرید، اما االن خودتان هم می دانید که فرصتی نصیب تان شده که به 
یک رابطه دوستانه جدید شکل دهید، این رابطه می تواند ذهنتان را 
باز کرده و بهتان درس بدهد. از وارد شــدن به تجربه های خاص و 

جدید اجتناب نکنید.
  خرداد :

فعالیت های منظم یکسان و یکنواخت روزانه که اغلب 
شما را خسته و حتی گاهی اوقات بی انگیزه می کند، 
امروز به نظرتان خوب و عالی هســتند. امروز وقتی 
با مســئولیت هایی روبرو می شوید که همیشه ازشان فراری بودید، 
ممکن اســت حتی لذت هم ببرید! پس فکر خود را بازسازی کنید 
تا احساســات امروز خود را دقیقًا به یاد بیاورید، بنابراین در آینده 
هروقت که نسبت به هر چیزی حس خوبی نداشتید، با به یاد آوردن 

امروز می توانید دوباره نگرش مثبت خود را حاصل کنید.
  تیر :

انرژی خالقانه شــما امروز در حال تمام شدن است، 
اما هنوز خوب است که بفهمید چه کاری قرار است 
انجام دهید. هــرکاری را که شــروع کردید، خیلی 
محافظه کارانه و پیرو اصول عمل نکنید. ریسک کردن کمک می کند 
توجه خود را فراتر از رویاهای تان بسط دهید، پس در مورد ابراز 

کردن آنچه در دل دارید پرجرات بوده و جسارت داشته باشید.
  مرداد :

شاید افراد دیگر فکر کنند که شما را می شناسند، اما 
امروز حتی دوستان صمیمی  و یا خانواده تان نیز شاید 
نتوانند کاماًل احساسات تان را درک کنند. این حرف به 
این معنی نیست که شما از قصد احساسات خود را مخفی می کنید 
و یا اینکه حال و حوصله ندارید! بلکه فقط به این معنی اســت که 
احساسات شــما امروز عمیق تر از قدرت فهم و درک اطرافیان تان 
است و شما هم نمی خواهید موضوعی را فاش کنید که باعث شود 

بیشتر احساس ضعف و آسیب پذیر بودن بکنید. 
 شهریور :

شــما امروز می توانید همراه با فردی که دوســتش 
دارید موفقیت های بیشتری کسب کنید، اما الزمه این 
موفقیت ها این اســت که روی کارهای خودتان نیز 
برنامه ریزی کرده و حساب باز کنید. بدون شک سریع عمل کردن 
کلید موفقیت تان است و باعث می شود دیگران شما را تحسین کنند، 

پس تا جایی که می توانید در لحظه حال حضور داشته باشید. 
 مهر :

شــما امروز می توانید با یک دیدگاه تازه و جدید به 
اتفاقاتی که پیرامونتان رخ می دهد نگاه کنید. ایده های 
ناب و تازه تان در محل کار دوســتانتان را شگفت 
زده خواهد کرد، چرا که شــما امروز قالب ها را شکسته اید و ظاهراً 
دیدگاه های جدیدی به دست آورده اید. اگر ایده ای داشتید، به خاطر 
ترس یا قضاوت های منفی دیگران از آن صرف نظر نکنید. به تنهایی 
کارهــای که مثبتی که در نظر دارید را انجــام دهید و اجازه دهید 

دیگران هم بفهمند که چه فکری دارید.
 آبان :

شما امروز خودتان تعیین می کنید که برنامه جدیدی را 
به فعالیت های معمولــی روزانه خود اضافه کنید و در 
عمل کردن به این ایده جدید کاماًل  آزاد هستید. قبول 
کردن راهنمایی های همکاران برایتان کمی  سخت است، اما در چنین 
مواقعی بهترین کار است. آنها نه تنها چاره کار را بهتان نشان می دهند، 
بلکه به خاطر اینکه نصیحت شــان را قبول کرده اید تحسین تان هم 

خواهند کرد.
   آذر :

امروز حتی اگر مجبور بودید که به سر کارتان برگردید، 
نمی توانید در برابر وسوسه های درونی تان بی تفاوت 
بمانید. در حقیقت شما می توانید بدون اینکه دیگران 
متوجه بشــوند و بدون اینکه فعالیت های روزانه تان را تحت شعاع 
قرار دهید، عازم سفری در دنیای درونتان بشوید. حتی مواقعی که 
در کهکشان های دور و دراز ذهن خود سیر می کنید، منطق را پیشه 

خود سازید.
 دی :

حتی اگر شــما شغل ایده آلی نداشــته باشید، امروز 
اطرافیان تان از توانایی تان برای پافشــاری کردن بر 
رویاهای تان شــگفت زده خواهند شــد. شما غالب 
اوقات چنان روش های روشــن و کاربردی ای دارید که می توانید 
از ســیندرالی فقیر تبدیل به یک پرنسس بشــوید!! اجازه ندهید 
نگرش های منفی افراد دیگر وارد مسیرتان شود، برای اینکه به کمک 
همین روش و شیوه می توانید حتی به بیشتر اهداف غیر طبیعی خود 

نیز برسید.
  بهمن :

شما امروز برای اینکه در محل کار برای اینکه وظایف 
خود را شفاف سازید و همچنین برای اینکه آزادی های 
خود را حفظ کنید، باید به صــورت رودررو با افراد 
دیگر کار کنید. در مورد کارهایی که می توانید انجام دهید و کارهایی 
که فراتر از توانایی هایتان است رک و بی پرده سخن بگویید و از این 
کار نترسید. اگر به جای همکارانتان با رئیس خود به گفتگو بنشینید، 

شانس به دست آوردن چیزهایی که نیاز داشتید بیشتر می شود. 
 اسفند : 

امروز شما آنقدر اعتماد به نفس باالیی دارید که مشتاق 
این هســتید که در محل کار به مــدارج باالتر بروید. 
باوجود این ممکن اســت یک نفر با سخنان تند و تیز خود به شما 
هجوم آورد و یا اینکه بر شــما سخت گیری کند که کارهایتان را با 
روش دیگری انجام دهید. خوشبختانه شما از نظر فکری اینقدر قوی 

هستید که می توانید از انتقادها به نحو موثر و مثبتی استفاده کنید. 
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گروه ســالمت // صبر داشتن مهارتی است 
که کم کم و در طول زندگی به  دست می آید و 
مانند هر مهارت دیگری نیاز به تمرین دارد. در 
اینجا تمرین هایی پیشنهاد شده که با توجه به 
سنین مختلف می توانید با کودک خود داشته 

باشید.
صبر و شــکیبایی یکی از مهارت هایی است 
که باید از دوران کودکی به فرزندان آموزش 
داده شود تا در بزرگســالی و در مواجهه با 
مشــکات و ناکامی ها بتوانند بهترین راه را 
برای برون رفت از مشکات پیدا کنند. داشتن 
کودکان صبور یکی از موهبت هایی است که 

هر خانواده ای می تواند داشته باشد.
کودکان صبور به نســبت دیگر کودکان، بهتر 
می تواننــد با دیگران ارتبــاط برقرار کنند و 
از پس مشکات بربیایند. آنها یاد می گیرند 
چطور نوبت را رعایت کنند و منتظر بمانند، 
بدون اینکه عصبانی شوند و از کوره دربروند. 
بچه هایی که از کودکی صبوری را یاد گرفته اند 
در آینده افراد موفق تــری خواهند بود و در 
دوران تحصیل نیز به نسبت دیگر دانش آموزان 

موفق تر هستند.
صبر داشتن مهارتی است که کم کم و در طول 
زندگی به  دست می آید. این مهارت نیز همانند 
هر مهــارت دیگری نیاز به تمرین دارد. هیچ 
کودکی از بدو تولــد صبور به دنیا نمی آید و 
با گذشــت زمان و در خانواده یاد می گیرد 
که خواســته های خود را به تعویق بیندازد و 
صبر کند تا زمان مناسب برای به دست آوردن 

خواسته هایش فرا برسد.
به  گفته ندا محمدعلی، روانشناس، بهترین سن 
برای آموزش غیرمستقیم صبوری به کودکان 
بین ۲ تا ۳سالگی کودک است که این آموزش 
تا 7ســالگی نیز باید به صورت غیرمستقیم 
ادامه داشته باشــد. اما درخصوص کودکان 
زیر دو ســال باید حواسشان را از چیزهایی 
که می خواهند و برایشان مناسب نیست، پرت 
کنیم.در این سن کودکان به زودی حواسشان به 
موضوع جدید پرت می شود و زود فراموش 
می کنند که تا چند لحظه قبل چه درخواستی 
داشــته اند. او می گوید: یکی از کارهایی که 
می توانیم با کودکان باالی ۳ سال انجام دهیم 
این است که با انجام برخی کارهای تشویقی 

و یا بازی کــردن، صبرکردن را به کودکان )با 
تکرار و تمریــن( آموزش دهیم. یکی از این 

کارها ستاره بازی است.
برای این کار، یک جدول می کشیم و در ازای 
هر کار خوبی که فرزندمان انجام داد به او یک 
ســتاره می دهیم و می گوییم که مثا در ازای 
دریافت هر ۵ ســتاره می تواند پاداش بگیرد. 
این پاداش می تواند خرید بستنی مورد عاقه 
کودک، کتاب خریدن و یا درست کردن غذای 
مورد عاقه اش باشد. والدین باید به این نکته 
توجه کنند که پاداشی که برای فرزندشان در 
نظر می گیرند خیلی هم گران قیمت و... نباشد 

و در حد زندگی روزمره کودکشان باشد.
 صبوری در گذر زمان

بچه هــا هنوز از گذر زمــان درکی ندارند و 
متوجه نیستند که فرق بین ۵دقیقه صبرکردن 
با نیم ســاعت صبوری کردن، چقدر است اما 
می توان به آنها آمــوزش داد که بتوانند گذر 
زمان را درک کنند. مثا می توان عقربه بزرگ 
ساعت را به آنها نشان داد و گفت وقتی عقربه 
روی عدد ۸ قرار گرفت می توانیم با همدیگر 
بازی کنیم؛ یا مثا به جای اینکه به او بگوییم 
تا ۲۰دقیقه دیگر ناهار آماده می شود، بگوییم 
زمانی که سرخ کردن سیب زمینی ها تمام شد 

می توانیم با هم ناهار بخوریم.

می توانیم به او تأکید کنیم که تا رسیدن زمان 
مناسب می تواند با ماشین هایش به تنهایی بازی 
کند، پازلش را تکمیل کند و یا نقاشی بکشد. 
در این صورت کودک به مرور یاد می گیرد که 
برای رســیدن به خواسته اش باید صبر کند و 
در عین حال زمان انتظار برای رســیدن به 

خواسته اش نیز به بطالت نمی گذرد.
 والدین صبور، کودکان صبور دارند

والدین باید خودشان اهل صبر و مدارا باشند 
تــا بتوانند این مهارت را به فرزندشــان هم 
آموزش دهند. بچه ها با مشاهده عکس العمل 
والدین یــاد می گیرند کــه در موقعیت های 
مشابه چه عکس العملی داشته باشند. وقتی ما 
به عنوان والد زمانی که اینترنت قطع می شود 
شروع به شکوه و شکایت می کنیم و زمین و 
زمان را به هم می دوزیم یا وقتی می خواهیم 
به میهمانی برویم توقع داریم همان موقعی که 
ما انتظار داریم همه آماده شوند و در غیر این 
صورت شروع به پرخاشگری می کنیم، نباید 

از کودک خود انتظار صبوری داشته باشیم.
به همین دلیل اســت که روانشناسان معتقدند 
الگوی صبور بودن، کار بسیار سختی است و 
برای دستیابی به آن باید تاش و تمرین کرد. 
صبر، یکی از مهارت هایی است که کیفیت آن 
به مرور زمان بهبود پیــدا می کند و والدین و 

کودکان در کنار هم می توانند با یکدیگر تمرین 
کنند تا به مزایای صبر دسترسی پیدا کنند.

 قانونمند شدن در دبستان
ندا محمدعلــی می گوید: کودکان از ســن 
پیش دبستان به بعد باید به  سوی قانونمندشدن 
پیش بروند.  در این ســن، مدل گفت وگوی 
والدیــن و فرزندان باید قاطع، محکم و بدون 
تهدید و ســرزنش و داد زدن باشد. مثا اگر 
بچه خواســته ای دارد که والدین تشــخیص 
می دهند نباید به آن خواســته برسد باید با 
قاطعیت و صــدای آرام و البتــه بی تفاوت 
نســبت به جیغ وداد فرزندشــان در موضوع 
مداخله کنند و به او بگویند که برای رسیدن 
به خواسته ای که دارد باید تا زمانی که والدین 

تشخیص می دهند، صبر کند.
به گفته این روانشناس، والدین در صورتی باید 
در زمان جیــغ ودادزدن کودک خود مداخله 
کنند که احتمال خطر برای او وجود داشــته 
باشد و مثا کودک ســر خود را به زمین یا 
دیوار می کوبد و در معرض خطر آسیب دیدگی 
قرار دارد. در این صورت باید کودک را نگه 
دارند و بدون هیچ عکس العمل احساسی، در 
چشم های کودک نگاه کنند و به او بگویند تا 
زمانی که رفتار خود را ادامه دهد هیچ کاری 

برایش انجام نخواهند داد.

گروه سالمت // رئیس گروه تغذیه 
دانشــگاه علوم پزشکی شهید 
توصیه های  تبیین  به  بهشــتی 
کاربــردی در خصــوص تغذیه 

بیماران دیابتی پرداخت.
 فرشــته فزونی رئیــس گروه 
پزشکی  علوم  دانشــگاه  تغذیه 
شهید بهشتی گفت: تغییر الگوی 
غذایی مــردم و مصرف بی رویه 
فست فودها، نوشابه های گازدار، 
غذاهای چرب و سرخ شده، مواد 
قندی و شیرین، کاهش مصرف 
میوه و ســبزی ها و عدم تحرک 
بدنی کافــی از عوامل مؤثر در 
بروز اضافه وزن، چاقی و دیابت 

در کشور است.
وی خاطرنشان کرد: تنظیم رژیم 
غذایی در مبتایان دیابت عاوه 
بر کنتــرل وزن و قند و چربی و 
فشارخون به منظور تنظیم زمان 
صرف وعده هــای اصلی و میان 
وعده ها صــورت می گیرد تا از 
تغییرات قند خون در افرادی که 
دارو استفاده می کنند، پیشگیری 

شود.
به گفته فزونــی، با رعایت یک 
تنظیم  و  مناســب  غذایی  رژیم 
می تــوان عوارض  قند خــون 
نظیر  از دیابــت  ناشــی  مزمن 
فشارخون  کلیوی،  بیماری های 
باال و بیماری های قلبی عروقی 

را کاهش داد.
بیماران  غذایی  رژیم  افزود:  وی 
دیابتــی در عین حــال که باید 
حاوی انــرژی کافی برای انجام 
فعالیت های روزمره باشــد باید 

به کنترل وزن بــدن کمک کند. 
همچنین تأمیــن کننده پروتئین 
کافی و ریزمغذی های مورد نیاز 
 B از جملــه ویتامین های گروه
باشــد که نقش مهمی در کنترل 

اختاالت عصبی دارد.
بیماران دیابتی توصیه  به  فزونی 
کــرد: از مصرف مــواد غذایی 
با ســدیم باال و مــواد غذایی 
پرچرب حاوی کلسترول باال و 
یا اسیدهای چرب ترانس پرهیز 

کنند.
وی مواد غذایی حاوی سدیم باال 
را شامل غذاهای شور، کالباس، 
چیپس،  پیتزا،  پنیر  سوســیس، 
پفک و غذاهای کنسروی، سس 
کچاپ، سس های ساالد، ترشی و 

انواع شورها عنوان کرد.
به گفته فزونــی، از مواد غذایی 
پرچرب حاوی کلســترول باال 
و یا اســیدهای چــرب ترانس 
نیز می تــوان به لبنیات پرچرب، 
کره، خامه، غذاهای سرخ شده، 
گوشت های قرمز پرچرب، روغن 
جامد و نیمه جامد، کله پاچه و 
مغز، سیب زمینی سرخ شده اشاره 

کرد.
وی از بیماران دیابتی خواســت 
از مصرف مــواد غذایی حاوی 
قندهای ساده مانند قند و شکر، 
شیرینی ها،  انواع  مربا،  عســل، 
کیــک، کلوچــه، بیســکویت، 
نوشــابه های گازدار، شربت ها و 
نوشیدنی های شیرین، انواع بستنی 
و آبمیوه های تجاری که دارای قند 

افزوده هستند، خودداری کنند.

این غذاها برای افراد 
مبتال به دیابت سم است

گروه سالمت // افراد در شرایط مختلف، احساسات 
و تفکرات مختلفی تجربه می کنند و در موقعیت های 
اما  مشابه، تصمیم ها و واکنش های متفاوتی دارند. 
بسیاری افراد فکر می کنند هنگام سختی ها مجموع 
خواســته ها و انتظاراتی که از آنها می رود فراتر از 

امکانات و توانایی های آنهاست.
فشارهای روانی و استرس های زیادی که این روزها 
اغلب با آن مواجه هستیم گاهی شرایط را برایمان 
غیرقابل تحمل می کند اما چرا بعضی از ما نمی توانیم 
در برابر این فشارها مقاوم باشیم و دچار اختاالت 
روانی و جسمی می شویم چنان که سامت جسم و 

روان  ما آسیب می بیند.
سارا ســاعدی، روانشناس حوزه سامت در مورد 
تفــاوت واکنش های مختلف مــا در برابر حوادث 
ناگوار می گوید:» روانشناســان پاسخ به این سؤال 
را در اصول و راهکارهای روان شناختی به کار رفته 
در نظریه شــناختی رفتارهای مختلف جست وجو 
می کنند. آنها معتقدند ذهن ما باید آموزش ببیند تا 
اجازه ندهد شــرایط مختلف ما را تحت کنترل خود 
درآورند. به این ترتیب این خودمان هستیم که اجازه 
می دهیم تغییر شرایط ما را نیز دستخوش تغییر کند.«

 توانایی  ذهن
ســاعدی می گوید باور افراد تنها مولفه ای است که 
می تواند قــدرت آنهــا را در موضوعات  مختلف 
ازجمله عاطفه، درک، حافظه، هوشیاری و قضاوت 
در مورد مسائل و امور روزمره زندگی مختل کند یا 

باعث پیشــرفت آنها شود اما تغییر باید از درون ما 
آغاز شود؛ یعنی باید بتوانیم دنیای درون خود را به 
بهترین شکل ممکن تغییر دهیم تا به احساس بهتری 

دست یابیم.
چون تفکر و باور منفی نه تنهــا درون ما را به هم 
می ریــزد و ما را با ضعف ها و ناتوانایی های زیادی 
روبــه رو می کند بلکــه مــا را در جنبه های دیگر 
زندگی مانند جنبه های شخصی، عاطفی ، اجتماعی 
و... با مشــکات زیادی مواجه می کند. این افکار 

باعث بروز احساســات و هیجانات منفی می شوند 
و متعاقب آن، چنین احساســاتی نیز باعث رفتار و 
عملکرد منفی در ما می شوند. به گفته این روانشناس، 
افکار خوب می توانند لحظــات ما را تغییر دهند، 
تغییر لحظات نیز می توانند لحظات بهتری برای ما 
به ارمغان بیاورند، تا جایی که کیفیت زندگی ما را با 

آرامش بیشتری مواجه می کنند.
 خواص آهن ربایی ذهن

ســاعدی می گوید ذهن مانند آهن ربا عمل می کند؛ 

یعنی تفکــرات ما را در دنیای بیــرون، به نمایش 
درمی آورد؛ درست مانند آهن ربایی که افکار ما را 
جذب می کند؛ یعنی اگر افکار منفی داشــته باشیم 
نمی توانیم در بیرون غیــر از آن را تجربه کنیم. در 
واقع حس ما به زندگی کاما تحت تأثیر افکار ماست 
و هرآنچــه مدام به آن فکر می کنیم به زندگی خود 
می آوریم؛ درست مانند یک آهن ربا که قدرت جذب 

باالیی دارد.
افکار منفی اغلب ریشــه در کودکی مــا دارند و 
باورهای ناســالم نیز افکار و نگرش ما را نســبت 
به خــود، دنیا، دیگران و آینده به ســمت ناامنی و 
بی ارزشی متمایل می کنند. به گفته ساعدی، براساس 
نظریه شناختی رفتاری اگر بخواهیم به دنبال تغییرات 
مطلوب، کارآمد و آنچه اســباب رشد ما می شود، 
باشــیم، ابتدا باید باور و افکارمان را تغییر دهیم و 
به نوعی از ناامیدی و ترس به ســمت شجاعت و 

امیدواری حرکت کنیم.
 واقع بین باشیم

توجه به این نکته بسیار مهم است که گام برداشتن 
در مسیر تغییر، کار آســانی نیست و اگر بخواهیم 
با رهایی از ترس و اســترس، لحظــات بهتری را 
جایگزیــن اوقات تلخ و ناگوار خــود کنیم، تمام 
مشــکات و غصه های ما یکباره از بین نمی روند. 
ممکن اســت بارها و بارها ناامید شــویم و دلمان 
بخواهد با گله از شــرایط سخت، همه مشکات را 
معطوف به دنیــای بیرون از خود کنیم اما با صبر و 

حوصله بیشــتر، ذهن به جای ناامیدی و استیصال 
به دنبال راهکارهای مختلف و خاق خواهد بود و 
به مرور و گام به گام می تواند با دنیای جدیدی مواجه 
شــود که ممکن است گاهی هم سختی های زیادی 

را تجربه کند.
ولــی هر بار به جای غر زدن و گله از شــرایط، با 
یافتن راهکارهای مختلف و با اســتفاده از بعضی 
تکنیک های ســاده، زندگی را لذت بخش تر کنند. 
به گفته این روانشــناس، اگر مــدام به خود بگوییم 
»نمی توانم«، کم کم متقاعد می شویم ناتوان هستیم. 
درصورتی که اگر به خودمان بگوییم حتما می توانیم 
تاشمان را برای توانستن و از عهده کارها برآمدن 
به کار می بندیم و در نهایــت همین تاش فارغ از 
نتیجه آن، حال خوبــی به ما می دهد. البته که هیچ 

تاشی بی نتیجه نخواهد بود.
 مهربانی با خود

هنگام بروز اشــتباهات نباید به توانمندی هایمان 
شک و احســاس گناه کنیم. احساس گناه یکی از 
تضعیف کننده ترین احساساتی است که امید و اعتماد 
ما را از بین می برد. فراموش نکنید ما کامل و بدون 
نقص نیســتیم و حتما با تاش بیشتر می توانیم در 
آینده بهتر عمل کنیم. بهترین حالت این اســت که 
مسئول زندگی خودمان باشیم. دریافت نقش قربانی 
و جلب دلســوزی دیگران نه تنها شــرایط را بهتر 
نمی کند بلکه باعث می شود با بهانه تراشی دست از 

تاش برداریم.

چگونه
 کودکان 
صبوری
 داشته باشیم؟

اسرار غلبه بر افکار مزاحم

گروه ســالمت // به اذعان متخصصان، ۹ نفر 
از هــر ۱۰۰ زن باردار، به دیابت بارداری مبتال 
افزایش  می شوند که در صورت عدم کنترل 
قند خون، باعث بروز مشــکالتی در دوران 
بارداری و زایمان خواهند شد؛ اما راهکارهایی 
وجود دارد که بتوان احتمــال بروز ابتال به 

دیابت حاملگی را کاهش داد.
در دوران بارداری سلول ها نسبت به انسولین 
کمی مقاوم تر شــده که این امر سبب افزایش 
قند خون می شود و قند اضافی باعث می شود 
جنین مواد مغذی بیشتری برای تکامل استفاده 
کند، اما اگر سلول ها بیش از حد مقاوم شوند 
و گلوکز به آن ها نرســد، ســطح قند خون 
مادر افزایــش می یابد و می تواند باعث بروز 
مشــکاتی در مادر باردار و جنین در حال 

رشد شود.
چه کسانی به دیابت بارداری مبتا می شوند؟

نمی توان پیش بینی کرد که چه کسی به دیابت 
بارداری مبتا می شود، اما افرادی که شرایط 
زیر را دارند بیشــتر مســتعد ابتا به دیابت 

بارداری هستند:
- افرادی که قبل از بارداری اضافه وزن دارند.

- افرادی که یکی از اعضای خانواده آنها مبتا 

به دیابت است.
- افرادی که سن شان بیشتر از ۲۵ سال است.

- افرادی که در حاملگی قبلی دیابت بارداری 
داشتند.

- افــرادی که یک نوزاد با وزن باالتر از حد 
نرمال )۴.۵ کیلو یا ســنگین تر( یا یک نوزاد 

مرده داشته باشند.
- افرادی که در آزمایشــات قبلی خود قند 

خون غیر طبیعی داشتند.
در مورد این که چقدر مســتعد ابتا به دیابت 
بارداری هستید با پزشک یا متخصصین تغذیه 
مشــورت کنید، اما رژیم غذایی مناسب به 
کنترل قند خون شــما کمک می کند. به طور 
کلی مصرف شیرینی را محدود کنید و میزان 
مصرف کربوهیدرات ها مانند برنج ، ســیب 

زمینی، ذرت و نان را کنترل کنید.
همچنین مصرف فیبر را در وعده های غذایی 
میوه ها، ســبزیجات،  دهید.  افزایش  روزانه 

دانه های کامل و غات از منابع فیبر هستند.
بر اســاس مطالعه ای که بر روی رژیم غذایی 
زنان، قبل از بارداری انجام شــده اســت، 
دریافته اند که ۱۰ درصد افزایش مصرف فیبر 
می تواند احتمال ابتا به دیابت بارداری را تا 

۲۶ درصد کاهش دهد.
در عین حال فعالیت فیزیکی و ورزش منظم 
می تواند سطح قند خون را در وضعیت مطلوب 
قرار دهــد. پیاده روی و شــنا انتخاب های 

مناسبی جهت افزایش تحرک هستند.
مطالعات نشان داده اند زنانی که قبل از حاملگی 
و در طول دوران بارداری حدود چهار ساعت 
در هفته فعالیت فیزیکی داشته اند، خطر ابتا به 
دیابت بارداری در حدود 7۰ درصد یا حتی 

بیشتر در آنها کاهش یافته است.
بنابر اعام دفتــر بهبود تغذیه جامعه وزارت 
بهداشت، در عین حال بعضی از عوامل خطر 
احتمال ابتا به دیابت بــارداری را افزایش 
می دهند و همچنین مادران باردار را بیشــتر 
مســتعد ابتا به دیابت نوع دو بعد از زایمان 
می کنند. بنابراین مادر باید پس از زایمان یک 
رژیم غذایی ســالم و برنامه ورزشی منظم را 
دنبال کند. کاهش وزن بعد از زایمان در یک 
بازه زمانی مناسب سبب کاهش خطر ابتا به 
بیماری دیابت می شود. هنگامی که اضافه وزن 
داشــته باشید، می توانید با از دست دادن پنج 
تا هفــت درصد از وزن خود در جهت بهبود 

سامتی گام بردارید.

چه کسانی به دیابت بارداری مبتال می شوند؟

طرح : 
بيتا هوشنگی
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بسیج  مســئول   // اختصاصی  گزارش 
سازندگی سپاه امام ســجاد)ع( استان 
هرمزگان با بیــان اینکه هدف اصلی ما 
کمک به محرومین و نیازمندان اســت، 
گفت: این مجموعه در خط مقدم زدودن 

غبار فقر و محرومیت زدایی است.
سرهنگ پاسدار یاسین باوقار در گفت وگو 
با خبرنگار روزنامه دریا در بندرعباس با 
تبریک فرارسیدن هفته بسیج، اظهار کرد: 
بسیج سازندگی در سال 7۹ به دستور مقام 
معظم رهبری ) مدظله العالی( جهت  زدودن 
غبار فقر و محرومیت در کشــور تاسیس 
شــد و از زمان آغاز فعالیت این مجموعه 
ارزشی، تاکنون توانسته خدمات ارزشمندی 
را در حوزه های مختلف محرومیت زدایی به 

جامعه هدف خود ارائه دهد. 
وی با بیان اینکه بدنه اصلی بسیج سازندگی 
گروه های جهادی هستند، افزود: ما با تمام 
توان از ظرفیت گروه های جهادی و انقابی 
که در راستای محرومیت زدایی فعالیت دارند 
حمایت خواهیم کرد و این را یک تکلیف 

برای خود قلمداد می کنیم. 
مسئول بسیج سازندگی سپاه امام سجاد)ع( 
هرمزگان داشتن روحیه جهادی و انقابی 
در کشــور را موجب رشد و پیشرفت در 
جامعه دانست و خاطرنشان کرد: هرگاه این 
دو موضوع با هم ترکیب شده توانسته ایم بر 

مشکات فائق آیم.
 ۱۲۶۰ گروه جهادی فعال داریم

ســرهنگ پاســدار باوقار، گفت: در حال 
حاضر ۱۲۶۰ گــروه جهــادی فعال در 
اســتان داریم کــه در حوزه های مختلف 
محرومیت زدایی مشــغول به فعالیت و کار 
جهادی هســتند کــه در بخش های نظیر 
ســاخت منازل مددجویان کمیته امداد و 
بهزیستی، ایجاد راه های مواصاتی، تعمیر 
و مرمت منازل نیازمندان، تهیه جهیزیه در 
قالب ازدواج آسان، ســاخت خانه عالم،  
ایجاد کارگاه هــای خیاطی، احداث زمین 
چمن مصنوعی، پرداخت تسهیات، احداث 
درمانگاه و خانه بهداشت، و پروژه های آب 

رســانی در قالب های مختلف شامل ایجاد 
مخزن، انتقال آب به صورت خط لوله، انتقال 
از چاه و بستر رودخانه و...صورت می گیرد.
وی در همیــن رابطه، اضافه کرد: عاوه بر 
موضــوع   محرومیت زدایــی؛ حوزه مهم 
اقتصاد مقاومتی را هم داریم که خود شامل 
قســمت های مختلفی مانند هیئت اندیشه 
ورز و کارگروه اقتصاد مقاومتی است و در 
این بخش ۱7 کارگروه را داریم که ادارات 
و ســازمان های مختلفی در آن مشغول به 

فعالیت هستند.
 به دنبال ایجــاد دهکده های اقتصاد 

مقاومتی هستیم 
مسئول بسیج ســازندگی سپاه امام سجاد 
)ع( هرمزگان از ایجاد دهکده های اقتصاد 
مقاومتی برای راه اندازی مشاغل گوناگون 
خبر داد و گفت: برنامه داریم که در حوزه ها 
و مشاغلی که در سطح استان مشکل داریم 
شغل هایی مانند کارگاه تولید تیرچه، تولید 
فوم، قالی بافی، فرش بافی، پرورش شــتر 
مرغ و پرورش ماهی در استخر و... داشته 
باشــیم ؛ در این زمینه هم طرح و نقشه را 
آماده کــرده ایم و زمینــی را در دوراهی 
ســرخون تســطیح می کنیم که هم زمینه 
اشــتغال ۶۰ نفر را بصورت مستقیم ایجاد 
می کنــد و هم بازار اســتان به خودکفایی 
می رســد.  سرهنگ پاســدار باوقار ابراز 
کرد: مــا در حوزه اقتصــادی ۱۴ تعاونی 
روســتایی داریم که در بخش های شیات 
و صنایع دســتی درحال فعالیت هستند تا 
بتوانیم در زمینه اقتصادی ساماندهی  خوبی 
داشته باشیم. وی در رابطه با حوزه اقتصاد 
مقاومتی، ادامه داد: این مجموعه دارای۵۶۰ 
که  می باشد  مردمی  قرض الحسنه  صندوق 
بیشــتر در محات محروم، مناطق آسیب 
پذیر و روستاها ایجاد شده است تا بتوانیم 
با راه انــدازی این صندوق هــا در جهت 
ایجاد مشــاغل خرد و خانگی به اقتصاد 
خانواده ها کمک کرده باشــیم و تسهیات 
این صندوق ها از پنج تا ۵۰ میلیون تومان 
به صورت قرض الحســنه می باشد؛ در این 
بین اگر خانواده ها نیاز به آموزش هایی هم 
داشته باشند مربیانی را در اختیار آنها برای 

فراگیری مهارت قرار می دهیم.
  اعطای وام ۱۲۰ میلیونی جهت نصب 

پنل های خورشیدی به خانواده ها 
این مقام مسئول از اعطای تسهیات ۱۲۰ 
میلیون تومانی به صورت قرض الحســنه 
جهت نصب پنل های خورشیدی در قالب 
نهضت جهاد روشنایی  یکی دیگر از گام های 
بسیج سازندگی در راستای اقتصاد مقاومتی 
نام برد و اظهار کــرد: این کار با همکاری 
شــرکت توزیع برق در حال انجام است و 
تاکنون  ۲۵۰۰ نفر جهت انجام این امر ثبت 
نام کرده اند؛ این تســهیات نیاز به ضامن 
ندارد و دارای سه ماه تنفس است همچنین 
افرادی که جویای کار هستند با نصب این 

پنل های خورشــیدی در پشــت بام خود 
شــرکت توزیع برق، برق تولید شده آن ها 
را تا ۲۰ سال بصورت تضمینی خریداری 
می کند. وی یادآور شــد: برای نصب این 
پنل ها باید کنتــور برق به نام فرد متقاضی 
باشد و حداقل به ۱۵۰ متر زمین نیاز است 
که این خود باعث ایجاد اشــتغال و درآمد 
زایی برای خانواده ها می شود؛ مجوز ۵۰۰۰ 
سهمیه را جهت انجام این کاردر استان اخذ 
کرده ایم و به دلیل اینکه استقبال خوبی که 
از این طرح شده پیگیر گرفتن سهمیه های 

بیشتری هستیم.

 اعطــای ۵۰ میلیارد تســهیالت به 
مشاغل خانگی

 ســرهنگ پاســدار باوقار، ابراز کرد: در 
بحث مشــاغل خرد و خانگی تاکنون  ۵۰ 
میلیارد تومان در قالب تبصره ۱۶ در شش 
ماهه اول سال جاری از ۱۰ میلیون تا صد 
میلیون تومان تسهیات پرداخت شده و با 
تســهیات اعطایی در زمینه های مختلف 

۱۵۰۰ شغل ایجاد شده است.
 وی افــزود: ما در حــوزه فرهنگی صد 
کارگروه با حضور اساتید دانشگاه ها، معلمان 
و مربیان مهدکودک داریم که در زمینه کمک 
به تحصیل دانش آموزان، اوقات فراغت و... 
فعالیت دارند. مسئول بسیج سازندگی سپاه 
امام سجاد)ع( استان هرمزگان، گفت: این 
مجموعه ۱۶۰ تیم پزشــکی جهادی دارد 
که در قالب ایســتگاه های سامت و ایجاد 
بیمارستان های صحرایی با هماهنگی بسیج 
جامعه پزشکی به صورت سازماندهی شده 
مناطق محروم  به  جهت خدمات رســانی 

اعزام می شوند.
 ســاخت ۱۵۰۰ منزل کمیته امداد تا 
احداث سد ســیرمند حاجی آباد و ۲۸ 

کیلومتر راه در کوهشاه احمدی 
 سرهنگ پاسدار باوقار با بیان اینکه ما در 
حوزه ساخت منازل مددجویی قراردادی را 
با کمیته امداد امام خمینی)ره( استان منعقد 
کرده ایم، ابراز داشــت: این قرارداد دو ساله 
است که در آن بناســت  برای مددجویان 
کمیته امداد هزار و  ۵۰۰ واحد مســکن با 
واگذاری  همچنیــن  متری  متراژهای ۵۰ 
تسهیات ۲۰۰ میلیونی و کمک باعوض 
۵۰ میلیون تومانی احداث کنیم؛ با مجموعه 
بهزیستی هم منتظر اعام نتیجه نهایی تهران 
هســتیم که پیش بینی می شود حدود ۵۰۰ 
واحد مســکونی ۶۰ متری برای این قشر 

مددجو هم ساخته شود. 
وی در زمینه راه های مواصاتی نیز گفت: 
در منطقه کوهشاه احمدی که مردم از نبود 
راه مناسب گایه داشتند، در فصل بارندگی 
و سیل راه ارتباطی آنها قطع می شد و بسیج 
ســازندگی بنابر وظیفه خود از یک سال 
و نیم پیش در این محل مشــغول احداث 
۲۸ کیلومتر جاده اســت که تاکنون از این 
مقدار ۶ کیلومتر آسفالت و ۱۵ کیلومتر آن 

را بازگشــایی کرده ایم و تا پایان سال هم 
مابقی به اتمام خواهد رســید تا دسترسی 
مــردم والیت مدار این منطقه به جاده بهتر 

و بیشتر شود. 
این مقام مســئول یکی دیگر از اقدامات 
ارزشمند این مجموعه را احداث سد تغذیه 
مصنوعی در منطقه سیرمند حاجی آباد نام 
برد و عنوان کرد: با ساخت این سد عاوه 
بر تامین آب روســتاهای همجوار، بحث 
اشتغال زایی را هم در برمی گیرد و زمین های 
کشاورزی که نیاز به آب دارند را بتوانیم با 
پمپاژ آب،  آبرسانی کنیم و این سد می تواند 
سفره های زیرزمینی منطقه را از خشکسالی 

هم نجات دهد. 
سرهنگ پاسدار باوقار با بیان اینکه از سال 
گذشــته تاکنون  ۳۵۰۰ سری جهیزیه به 
زوج های نیازمند در قالب ازدواج آســان 
اهدا شــده اســت، بیان کرد: از این تعداد 
۵۰۰ ســری آن در هفته بسیج  امسال بین 

زوج های نیازمند اهدا خواهد شد.
وی گفت: از دوسال گذشته تا کنون  ۱۲۶۰ 
بســته معیشــتی بین نیازمندان در سراسر 
استان توزیع شده است که ارزش ریالی این 
بســته ها به هزار میلیارد تومان می رسد که 
۵۰۰ هزار بسته آن طی یکسال اخیر طی 
مراحل مختلف بین جامعه هدف توزیع شده 
است که شناســایی نیازمندان هم از طریق 
گروه های جهادی، هیأت امنای مساجد و 
پایگاه های مقاومت بســیج صورت گرفته 

است. 
مسئول بسیج سازندگی سپاه امام سجاد)ع( 
استان هرمزگان با اشاره به اینکه در دوران 
همه گیری  بیماری کرونا ۸۵ کارگاه تولید 
ماســک را دایر کردیم، افزود: با کم رنگ 
شــدن این بیماری در جامعه این کارگاه ها 
را به سمت البسه دانش آموزان هدایت شد 
تا بتوانیم به موضوع اشتغال  زایی خانواده ها 
کمک کرده باشیم. سرهنگ پاسدار باوقار، 
بیان کرد: سال گذشته ده هزار و سال جاری 
معادل پنج هزار البسه دانش آموزان و لوازم 

التحریر بین نیازمندان توزیع کردیم. 
وی گفت: در بارندگی های سال گذشته که 
موجب به جاری شدن سیل شد  7۰۰۰ نفر 
برای مرمت و تعمیــر منازل خود ثبت نام 
کردند و تاکنــون ۱۴۰ واحد را در رودان، 
میناب و مناطق محروم بندرعباس توانستیم 
تعمیر و مرمت کنیم و این کار هنوز هم ادامه 
دارد که بــه دلیل حجم باالی تقاضاها این 
را می طلبد  دستگاه های دیگر هم پای کار 

بیایند تا این امر به سرانجام برسد.
 مسئول بسیج سازندگی سپاه امام سجاد)ع( 
استان هرمزگان به زلزله فین و سایه خوش 
اشاره داشــت و عنوان کرد: از همان ابتدا 
ما گروه های جهادی را بــه مناطق زلزله 
زده اعــزام کردیم و قــرارگاه جهادی را   
جهت ساماندهی اقام مردم، آوار برداری 
و بیــرون آوردن اقام ضــروری مردم از 
زیر آور تشکیل دادیم و با کمک خیرین و 
کمک هایی که سپاه انجام داد توانستیم لوازم 
ســردکننده، موکت و فرش مردم را تامین 
کنیم. سرهنگ پاسدار باوقار ادامه داد: ۵۰۰ 
سری کانکسی که سپاه اهدا کرد گروه های 
جهــادی را جهت نصب کانکس ها، ایجاد 

چشــمه های بهداشتی و حمام  بصورت ۹ 
پهنه در منطقه تقسیم و ساماندهی کردیم و 
به فضل الهی در کم تر از پنج روز این کار 

صورت گرفت.
وی از پخت و توزیع روزانه  ۵۰۰۰ غذای 
گرم بین مردم زلزله زده، نیروهاي امدادی و 
روستاهای همجوار درگیر زلزله و همچنین 
توزیع بسته های معیشتی بین خانواده ها از 
اقدامات دیگر بسیج سازندگی در موضوع 

زلزله سایه خوش عنوان کرد.
 مسئول بسیج سازندگی سپاه امام سجاد)ع( 
اســتان هرمزگان به اقدامــات گروه های 
جهادی در ســیل سال گذشــته میناب و 
رودان اشــاره کرد و گفت: الیروبی بستر 
رودخانه ها، اسکان موقت، توزیع بسته های 
معیشــتی و پخت و توزیع روزانه ۵۰۰۰ 
غذای گرم بین مردم بخشی از خدمات این 

مجموعه در حوادث اخیر بود.
 با جهــاد تبیین روایتگــری دروغ 

دشمنان خنثی می شود
 ســرهنگ پاســدار باوقار در بخشی از 
سخنان خود جهاد تبیین را یکی موضوعات 
مهم و اساســی جامعه خوانــد و عنوان 
کرد:خوشبختانه با گذشت ۴۳ سال از عمر 
با برکت جمهوری اســامی ایران کارهای 
ارزشمند زیادی در جهت رشد، پیشرفت و 
محرومیت زدایی کشور شده است و شاید 
مردم از خیلی کارها اطاعی ندارند و این 
را می طلبد که خدمات نظام و انقاب را در 
راستای جهاد تبیین به آحاد مختلف جامعه 
بیان شــود تا جریان تحریف دشمن خنثی 

شود.
وی در ادامه افزود: متاســفانه دشــمن در 
جنگ  نرم می خواهد بــا روایتگری غلط 

رسانه ای و دروغ پردازی در فضای مجازی 
با اســتفاده از  کوچک ترین موضوعاتی به 
کشور و نظام ضربه وارد کند و ما باید پیش 
از بیش مراقب دشمنان قسم خورده در این 
جنگ نابرابر باشیم. مسئول بسیج سازندگی 
سپاه امام سجاد)ع( استان هرمزگان با اشاره 
به تاکیدات مقام معظم رهبری در موضوع 
جهاد تبیین، خاطر نشــان کرد: عاوه بر 
حضور فیزیکی جهادگــران در منطقه این 
موضوع را از  قبل دنبال می کردیم و با توجه 
به منویات رهبری، مــا در قالب برگزاری 

کارگاه ها و همایش هایی مانند رسم جهاد 
گنج ... در جهت منســجم کردن و همدلی 
بیشتر گروه های جهادی در راستای جهاد 
تبیین و اعــزام آن ها در مناطق محروم در 

حال انجام هستیم. 
سرهنگ پاسدار باوقار با بیان اینکه هدف 
اصلی  این مجموعه  رسیدگی به محرومین 
و زدودن غبار فقر و محرومیت است، گفت: 
بسیج سازندگی پرچم دار محرومیت زدایی 
است هر کجا که نیاز باشد در آنجا حضور 

خواهیم یافت.

مسئول بسیج سازندگی سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان عنوان کرد

محرومیت زدایی و ا قتصاد مقاومتی ماموریت بسیج سازندگی هرمزگان

بنابــر  ســازندگی  بســیج 
وظیفــه خود از یک ســال 
و نیــم پیــش در منطقــه 
کوهشــاه احمدی مشغول 
احــداث 28 کیلومتر جاده 
اســت که تاکنــون از این 
مقدار 6 کیلومتر آسفالت 
و 15 کیلومتر آن بازگشایی 
شده است و مابقی تا پایان 

سال انجام می شود
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