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فراخوان  مناقصه عمومي )ارزیابی ساده(
مناقصه عمومي یك مرحله اي شماره م م آج/1401/0070  شماره فراخوان ثبت شده در سامانه ستاد 2001093228000256(    

مربوط به  تأمین نیروي انساني انجام خدمات روزمره واحد تهویه و تبرید اداره خدمات مهندسی و بهسازی اماکن و ُتاسیسات
• توجه : اعالم آمادگي جهت شرکت در این مناقصه صرفاً بصورت الکترونیکي )توکن( و از طریق سامانه ستاد به نشاني www.setadiran.ir مي باشد.

الف-   شرح مختصر: 1- خدمات فوق الذکر توسط 52  نفر روز صورت مي پذیرد.    2-  تهیه و تأمین البسه ، کاال و مواد مورد نیاز خدمات بعهده و هزینه پیمانکار مي باشد.
ب-   برآورد كارفرما/ محل و مدت انجام : 1- محل انجام خدمات ، حوزه عملیاتي  شرکت  بهره برداري نفت و گاز آغاجاري  مي باشد. 2-  مدت انجام خدمات از تاریخ ابالغ شروع به کار، یکسال شمسي مي باشد .

3- برآورد تقریبي کارفرما معادل -/ 293ر137ر379ر156 ریال بدون احتساب درصد سهم و هزینه مدیریت پیمانکار میباشد.
ج -   شرایط مناقصه گران متقاضي: - داشتن گواهینامه تعیین صالحیت و گواهینامه تأیید صالحیت ایمني  معتبر از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي  -   ارائه آگهي تاسیس و آخرین تغییرات معتبر شرکت پیمانکاری

-  ارائه  آخرین نسخه تأیید شده از صورت هاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي یا اعضاي جامعه حسابداران رسمي در هنگام انعقاد قرارداد الزامي است.
-  ارائه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار )مناقصه( به مبلغ-/ 000ر957ر818ر7 ریال و همچنین ده درصد مبلغ پیمان )درصورت برنده شدن( بعنوان تضمین انجام تعهدات ، ضمنا  در تعیین برنده مناقصه و در 
شرایط برابر اولویت با شرکت هاي بومي مي باشد.   -  ارائه رسید وجه صادره از سوي حسابداري کارفرما مبني بر واریز مبلغ فوق الذکر به شماره حساب IR190100004001119106377061  تمرکز وجوه 
سپرده نزد بانك مرکزي جمهوري اسالمي ایران بنام شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري  -   مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاري تصویر تضمین از طریق سامانه ستاد 
به نشاني www.setadiran.ir الزم است بصورت حضوري به دفتر کمیسیون مناقصات در امیدیه محوطه غیر صنعتي شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري ساختمان 300 اتاق 306 در مهلت مقرر مراجعه و 
تضمین را تسلیم نماید.  -  متقاضي براساس ماده 22 قانون برگزاري مناقصات موظف به اعالم شماره دورنگار فعال بمنظور ارسال مکاتبات مي باشد و ارسال هرگونه مکاتبه به دورنگار اعالمي به منزله تصدیق دریافت 

آن از سوي متقاضي است.  -  قیمت ها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
 www.setadiran.ir د- محل و مهلت دریافت اسناد: از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل مي آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اسناد و اعالم آمادگي از طریق سامانه ستاد به نشاني

مراجعه نمایند تا ارزیابي هاي الزم وفق بند الف ماده 11 آئین نامه اجرایي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات بر روي مدارك ارسالي مناقصه گران بعمل آید.
1- مهلت دریافت اسناد بصورت الکترونیکي )غیر حضوري( از ساعت 8:00  تاریخ  12 /09/ 1401  لغایت ساعت 14:00  تاریخ 1401/09/23

2- مبلغ خرید اسناد مناقصه 000ر600 ریال و شماره حساب واریز از طریق درگاه موجود در سامانه به نشاني www.setadiran.ir مي باشد.
ه- محل، زمان تحویل و گشایش پيشنهادها: متقاضیان مکلفند پیشنهادات و پاسخ استعالم ارزیابي خود را حداکثر تا ساعت 9:00 روز یکشنبه مورخ 1401/10/04 به صورت الکترونیکي و از طریق سامانه ستاد تسلیم 

نمایند. ضمناً پیشنهادات در همان روز یکشنبه مورخ 1401/10/04 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران یا معرفي نامه و کارت شناسایي معتبر بالمانع است.
ضمناً مهلت و محل تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار حداکثر تا ساعت 9:00 روز یکشنبه مورخ 1401/10/04 در محل کمیسیون مناقصات شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در آدرس فوق الذکر مي 

باشد.ضمنا در صورت تغییر تاریخ های مذکور ،در اسناد مناقصه به مناقصه گران اعالم می گردد.
همزمان ارائه معرفي نامه و کارت ملي براي متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروري مي باشد.

نشاني: خوزستان- امیدیه- محوطه صنعتي- ساختمان 300-    اتاق 303- امور حقوقي و قراردادها تلفن 06152627701
 http:/iets.mporg.ir          ,   www.shana.ir       ,      www.nisoc.ir

روابط عمومی شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

نوبت اول

شركت ملي   
مناطق نفتخيز

شناسه آگهی : 1418027

شركت فوالد هرمزگان جنوب 
آگهي فراخوان عمومي ارزیابي كيفي پيمانکاران

شماره مناقصه: 144454
موضوع: انجام خدمات نقشه بردارى صنعتی و عمومی شامل كنترل نوار نقاله ها و پايه هاى نوار نقاله ها،  اسکلت هاى فلزى، كنترل ريل هاى 
خطوط توليد، كنترل جرثقيل ها و انجام تست استاتيك آنها، تهيه و به روز رسانی جنرال پلن و تعيين موقعيت نشتی ها در كليه نواحی و سطوح 

شركت فوالد هرمزگان جنوب
شــركت فوالد هرمزگان جنوب در نظر دارد موضوع انجام خدمات نقشه بردارى صنعتی و عمومی شامل كنترل نوار نقاله ها و پايه هاى نوار 
نقاله ها،  اسکلت هاى فلزى، كنترل ريل هاى خطوط توليد، كنترل جرثقيل ها و انجام تست استاتيك آنها، تهيه و به روز رسانی جنرال پلن و 
تعيين موقعيت نشتی ها در كليه نواحی و سطوح شركت فوالد هرمزگان جنوب« براى مدت يکسال و قابل تمديد براى دو دوره يکساله ديگر 
را از طريق مناقصه عمومی يك مرحله اى به پيمانکاران توانمند و واجد شــرايط مندرج در اسناد ارزيابي كيفي، واگذار نمايد. بدينوسيله از 
كليه پيمانکاران فعال با توان و سابقه اجرايی الزم جهت اجراى موضوع كه داراى تاييد صالحيت ايمني از سازمان تعاون،كار و رفاه اجتماعی 
و قادر به تهيه ضمانتنامه بانکی به مبلغ  1.300.000.000 ) يك ميليارد و ســيصد ميليون( ريال می باشــند، دعوت می گردد در صورت 
تمايل به همکارى نامه اعالم آمادگی با درج ايميل رســمی مناقصه گر به همراه فيش واريزى به مبلغ 1.500،000 ريال به شماره حساب 
0111111100008 نزد بانك ملی شعبه گمرک شهيد رجايی، به نام شركت فوالد هرمزگان جنوب بابت خريد اسناد ارزيابی كيفی، را به 
ايميل Mohamadi.e@hosco.ir و يا فکس 33530145 -076 تا تاريخ 1401/9/16 ارســال   و نسبت به دريافت فرم ارزيابی كيفی 
اقدام نموده و اسناد ارزيابی كيفی را تا تاريخ 1401/9/30 به نشانی بندرعباس-كيلومتر 13 بزرگراه شهيد رجايی-منطقه ويژه صنايع معدنی 
و فلزى خليج فارس-شــركت فوالد هرمزگان-واحد خريد خدمات قراردادى-كد پستی:7917176319 ارسال نمايند. بديهی است اسناد 

مناقصه پس از اتمام ارزيابی كيفی به شركتهاى واجد شرايط ارائه خواهد شد. 
 ارايه مدارک و سوابق هيچ گونه حقی را براى متقاضيان ايجاد نخواهد كرد.

 هزينه چاپ آگهي فرآخوان بر عهده برنده نهايي مناقصه مربوطه خواهد بود.
 در صورت نياز به اطالعات فنی با شماره تلفن 44848521-076 و اطالعات بازرگانی  44848631-076 تماس حاصل فرماييد.

روابط عمومی شركت فوالد هرمزگان جنوب

   گروه خبر // پاسداران گمنام سپاه بندرلنگه به معارضین امنیت کشور در غرب استان هرمزگان 
ضربه مهلکی را وارد ساختند. 

روابط عمومی سپاه بندرلنگه اعالم کرد: با اشراف اطالعاتی هوشمندانه و اقدام به  موقع نسبت به رصد 
عامل سرویس اطالعاتی یکی از کشورهای مرتجع حوزه خلیج فارس که قصد انجام اقدامات سوء 

امنیتی در غرب استان هرمزگان را داشت، توسط پاسداران گمنام امام زمان)عج( در سازمان اطالعات 
ســپاه شهرستان بندرلنگه دستگیر شد. به گزارش تسنیم  ؛ در این اطالعیه آمده است: از هموطنان 
و مردم غیور تقاضا می شود به منظور خنثی سازی توطئه دشمنان، درصورت مشاهده هرگونه مورد 

مشکوک مراتب را بالفاصله به سامانه 114 اطالع دهند.

ضربه مهلک اطالعات سپاه 
به سرویس اطالعاتی یک كشور مرتجع 

اقدامات سوء امنیتی در بندرلنگه خنثی شد 

آبا بتن ساحل                    

تولید و عرضه بتن آماده
دفترمرکزی :32212828 -32212929

کارخانه :32561030-31
آدرس :بندرعباس- بلوار امام خمینی نرسیده 

به میدان شهدا نبش خیابان دانش ساختمان 
بنی هاشمی واحد 2

Aba 
Beton Sahel

فقط شعار حمایت از پرستار ندهید!
صفحه 2 را بخوانید
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گروه خبر //  مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان 
گفت: روند تخلیه یک فروند کشتی حامل مواد 
اولیه کارخانه های فوالد به مجموع ۴۰ هزار تُن در 

بندر شهید رجایی آغاز شد. 
حســین عباس نژاد اظهار داشــت: پیش بینی 

می شــود طی یک هفته آینــده کار تخلیه این 
محموله به اتمام برسد.

وی ادامه داد: برای تســهیل کار، بار این کشتی 
به ۲ روش حمل مستقیم و یکسره تخلیه تا در 
اسرع وقت این مواد اولیه مهم به کارخانه های 

فوالد کشور برسد.
مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شــهید رجایی 
در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص 
وضعیت کاالهای اساسی نیز بیان کرد: در حال 
حاضر یک کشــتی حامل ۶۳ هزار تن جو در 
اسکله 14 پذیرش شده و تا 1۰ روز آینده کار 

تخلیه به پایان می رسد.
* ۱۲ فروند کشتی حامل کاالی اساسی درحال 

تکمیل فرآیند اسنادی 
عباس نژاد با اشاره به اینکه یک فروند کشتی 
حامــل گندم بــه وزن ۶۵ هــزار و ۵۰۰ تن 

پهلودهی می شود، گفت: همزمان با کار تخلیه 
گندم ها، این کاالی استراتژیک از طریق حمل 
ریلی و جاده ای به مقاصد مختلف کشور ارسال 

خواهد شد.
وی خاطرنشــان کــرد: درحــال حاضر 1۲ 
فروند کشــتی حامل کاالی اساسی شامل سه 
کشتی ذرت، سه جو و شــش کشتی گندم به 
مجمــوع تناژ ۷۵۹هزار و 4۸۵ تن در لنگرگاه 
بندرعباس منتظر تکمیل فرآیند اســنادی خود 
هستند که به محض تکمیل اسناد، کار پهلودهی 
و تخلیه کاالها نیز به ۲ روش حمل مستقیم و 

یکسره آغاز می شود.
به گزارش ایرنا، از ابتدای ســال جاری تاکنون 
41 فروند کشــتی حامل کاالی اساســی به 
مجموع تناژ ۲ میلیون و ۲۰۵ و ۷۹۹ هزارتن 

در بندر شهید رجایی پذیرش شده است.

گــروه خبر //  معاون مســکن و 
ساختمان راه و شهرسازی هرمزگان 
شــهرهای  در  محله  چهار  گفت: 
بندرعباس و بندرخمیر که در بافت 
فرسوده شهری واقع شده است، در 
قالب برنامه ملی بازآفرینی شهری، 

بهسازی شد. 
این خبر  با اعالم  مرتضی اسدی 
افــزود: در قالب طرح بازآفرینی 
شهری، بهسازی و آسفالت معابر 
بافت فرسوده محله های »شهرک 
»جهانبار«  و  »سورو«  توحید«، 
در بندرعباس و محله »ســلمان 
فارسی« در بندرخمیر انجام شد.

وی بیان داشت: عملیات بهسازی 
افزون  اعتبــاری  با  این محالت 
بــر 4۳ میلیارد ریــال از محل 
اعتبارات باز آفرینی شهری ایران، 

در گســتره ۳1 هزار و ۹۳۰ متر 
مربع به پایان رسید.

راه  معاون مسکن و ســاختمان 
و شهرســازی هرمــزگان اظهار 
با همکاری  پروژه  این  داشــت: 

شــهرداری ها در راستای برنامه 
بازآفرینی شهری و جهت کمک 
به مردم ســاکن در این محالت 

اجرا شده است.
عملیات  از  همچنیــن  اســدی 

زیرســازی و آســفالت معابــر 
مورد هدف شهرســتان  محالت 
بندرعبــاس در قالــب طرح باز 

آفرینی شهری در آینده خبر داد.
وی یادآورشــد: هدف اصلی در 
اجرای طرح بازآفرینی شــهری، 
حفاظــت و صیانــت از افرادی 
است که در ســکونت گاه هایی با 
فرســوده  و  ناکارآمد  بافت های 
شــهری زندگی می کننــد و در 
مواجهه بــا حــوادث طبیعی و 
غیرطبیعی با خطر روبه رو هستند.

اســت؛  گفتنی  ایرنا،  گزارش  به 
اســتان هرمزگان دارای ۲ هزار 
و ۳۹1 هکتــار بافت فرســوده 
شهری در 41 محله و هشت شهر 
با حــدود ۲۰ درصد از جمعیت 

است.

آغاز تخلیه مواد اولیه کارخانه های فوالد در بندر شهید رجایی 

چهار محله در هرمزگان بهسازی شد



پشت پرده سیاست 

کنایه جالب آقای سخنگو به آلمان   
سخنگوی وزارت خارجه با ماسک شیمیایی وارد نشست خبری خود 
شد.این اقدام دیپلماتیک، اشــاره ای به دولت آلمان بود که در زمان 
دفاع مقدس به رژیم بعثی عراق بمب شــیمیایی می داد کنعانی گفت: 
هیچ همکاری با کمیته حقیقت یاب نخواهیم داشــت.آلمان به عنوان 
یکــی از اعضای اتحادیه اروپا همراه با آمریکا رویکردی خصمانه و 
مداخله جویانه علیه ایران در جریان ناآرامی ها و اغتشاشــات اخیر 
اتخاذ کرده است.درخواســت آلمان برای برگزاری نشست شورای 
حقوق بشر سازمان ملل در هفته گذشته به بهانه نقض حقوق بشر از 
جانب ایران در جریان اغتشاشــات اخیر در حالی صورت گرفت که 
نگاهی به سوابق حقوق بشری برلین نمایانگر سابقه بسیار منفی آلمان 
در این زمینه اســت.مقامات ارشــد آلمانی مانند صدر اعظم و وزیر 
امور خارجه این کشــور در حالی مدعی نقض حقوق بشر در ایران 
شــده اند که به صورت عامدانه و آگاهانه با در اختیار گذاشتن حجم 
عظیمی از مواد و تجهیزات الزم برای ســاخت تسلیحات شیمیایی 
بــه رژیم بعث عراق در دوره جنگ تحمیلــی، موجب ایجاد فجایع 
انســانی بزرگی در ایران و نیز علیه کردهای عراقی شدند.به نظر به 
این دلیل  بود که نشســت رســانه ای دیروز ناصر کنعانی ،سخنگوی 
وزارت امور خارجه با رسانه های داخلی و خارجی نشست متفاوتی 
بود .ســخنگوی دستگاه دیپلماسی همراه با یک ماسک شیمیایی در 
نشست هفتگی خود در جمع خبرنگاران حضور یافت.به نظر می رسد 
این اقدام کنعانی، اشاره ای به حمایت آلمان در جنگ تحمیلی از صدام 
و در اختیار قرار دادن سالح های شیمیایی از سوی دولت این کشور 
به رژیم صدام دارد.کنعانی درباره استفاده از سالح های شیمیایی گفت: 
روز چهارشــنبه آینده در زمره مناســبت هایی که باید ذکر می کردم، 
روز بین المللی و جهانی همبســتگی با قربانیان سالح های شیمیایی 
است. این ماسک مخوفی هم که من امروز همراه خودم در این جلسه 
آورده ام برای من هم گویای خاطراتی است و هم رمز و نماد خاصی 
برای ملت ایران، شــهروندان ایرانی و همچنین برای نیروهای مسلح، 
نیروهای نظامی و بســیجیان ما در طول دوران جنگ تحمیلی هشت 
ساله رژیم بعث عراق علیه ایران است.کنعانی افزود: جالب است بدانید 
بنده در طول دوران دفاع مقدس در زمانی که جوان 1۶، 1۷ ساله ای 
بودم شخصا بر مبنای وظیفه ملی این فرصت را داشتم که مدت زمانی 
را در جبهه هــای جنگ در حوزه دفاع مقــدس در کنار رزمندگان 
جمهوری اسالمی ایران در خطوط مختلف جبهه های جنگ باشم. این 
ماسک که ظاهر مخوفی هم دارد یکی از اقالم همراه ما بود که معمواًل 
با خودمان در مناطق مختلف حتی در پشت جبهه داشتیم. بر اساس 
بررسی هایی که خود منابع غربی مشخصا آلمانی ها انجام دادند و در 
برخی از نشــریات و رسانه های آلمان از جمله در اشپیگل آلمان در 
ابتدای دهه ۹۰ میالدی و بعد از تشکیل کمیسیون بازرسی تسلیحاتی 
عراق توسط سازمان ملل منتشر شد به نقش آلمان در تسلیح عراق به 
مواد شیمیایی و سالح های شیمیایی اذعان و تصریح شده است.کنعانی 
خاطرنشان کرد: بعد از انتشار این قبیل گزارش های رسانه ای به نقل 
از ســخنگوی وقت دولت آلمان در آن زمان گزارش شــد که نتیجه 
بازرسی های سازمان ملل نشان می دهد که شرکت های آلمانی نقش 
وسیعی در مسلح کردن رژیم بعث عراق به سالح های کشتار جمعی 

داشته اند و در این گزارش ها آمده است که حدود ۸۰ درصد تولید

گازهای شــیمیایی عراق با کمک شــرکت های مذکور بوده است. 
مجله اشــپیگل در جــای دیگری گزارش می کند کــه آلمان 1۳۹ 
تذکر از ســازمان ملل برای فروش مواد شــیمیایی و بیولوژیکی به 
عراق دریافت کرده است. گزارش های کمیسیون بازرسی تسلیحات 
سازمان ملل موسوم به آنســکام را هم در این زمینه داریم. کنعانی 
یادآور شــد: آماری که در این زمینه وجود دارد جالب است. تعداد 
حمالت شــیمیایی رژیم بعث عراق علیه ایران ۵۷۲ مرتبه؛ 1۶۵ بار 
توســط توپخانه، ۷۹ بار توســط خمپاره، 14 بار توسط بالگرد و۳ 
واحد توســط کاتیوشــا و موارد عدیده دیگر بوده است. مصدومان 
سالح های شیمیایی در ایران شامل 1۰ هزار نفر شهید، حدود 1۰۰ 
هزار نفر مصدوم و هم اکنون ۶۷ هزار جانباز شــیمیایی که در قید 
حیات اند و ۶۵۰ نفر جانباز شــیمیایی شــدید که این ها مرتبط با 
جمهوری اسالمی ایران هســتند. مصدومان سالح های شیمیایی در 
عراق ۸ هزار نفر، ۳۰ هزار مصدوم شــده انواع حمالت شــیمیایی 
که عراق اســتفاده کرده ۲۷۶ فقره عامل تاول زا، 14۳ فقره اعصاب 
و روان، ۸1 فقره ســیانور، 4۸ فقره خفه کننده، ۸ فقره فســفری و 
ناپال و ۶ فقره عامل ناتوان کننده در حمله شــیمیایی انجام شــده 
است. من جزو کســانی بوده ام که در طول مدت حضورم در جبهه 
این ابزار مخوف برای حفاظت از اقدامات و بمباران های شــیمیایی 
دولت عراق در کنار ما بود، اما نه رزمندگان در خطوط مقدم جنگ 
بلکه حمله شیمیایی به شهرهای ما در آذربایجان غربی مشخصا در 
شهر سردشــت هفت هزار و ۸۰۰ نفر مصدوم بودند؛ مصدومانی که 
هنوز و تاکنون به رغم گذشت ســال های طوالنی از عوارض این 
بمباران ها و عوامل شیمیایی در رنج هستند و زندگی روزمره بسیار 
ســختی دارند. وی ادامه داد: چنین کشورهایی چگونه به خود حق 
می دهند که خودشــان را مدعی و مدافع حقوق بشر نشان می دهند؟ 
چطور به خودشان حق می دهند در عین حالی که زنان و کودکان و 
مردان ُکرد ما را در سردشت با تجهیز رژیم متجاوز بمباران شیمیایی 
کننــد، اکنون دم از دفاع حقوق زنان ُکرد مــا بزنند؟ آیا این غیر از 
نفاق آشکار است؟ شــرم آور است اما انجام می دهند!وی همچنین 
در پاســخ به سؤالی درباره نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل 
و صدور قطعنامه علیه ایران گفت: »بیانیه وزارت خارجه منتشــر و 
دیدگاه های ایران اعالم شد. ایران همان طور که رسما اعالم کرد هیچ 
گونه همکاری با این کمیته سیاســی تحت عنوان کمیته حقیقت یاب 
نخواهد داشت«.کنعانی خاطرنشان کرد: »کشوری که در چارچوب 
مسئولیت های ملی خودش راسا اقدام به تشکیل کمیته ملی با حضور 
صاحب نظران، حقوقدانان و نمایندگان رســمی و غیررسمی برای 
روشن ساختن ابعاد یک موضوع کرده است، به این معناست که معتقد 
به مســئولیت ذاتی و ملی خودش است. در این زمینه در حال انجام 

مسئوالنه وظایف و بررسی و تحقیق همه جانبه هستیم. «.
معاون حقوقی رئیس جمهــور: دولت طرح برگزاری 

تجمعات را به مجلس می فرستد
محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس  جمهور می گوید که دولت طرح 
برگزاری تجمعات براســاس اصل ۲۷ قانون اساسی را به زودی به 
مجلس ارســال خواهد کرد. وی اظهار کرد: باید از این اصل استفاده 
و قوانین براساس شرایط جامعه به روزرسانی شود. در این راستا به 

تازگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با کمک مجلس طرحی

آماده کرده است که به زودی به مجلس ارائه خواهد شد. دهقان تاکید 
کرد: در قانون اساسی همه پرسی پیش بینی شده است اما سازوکاری 
دارد، همه پرسی  مثل قانون گذاری عادی نیست. قانون اساسی با این 
مسئله سخت گیرانه برخورد کرده است. برخی از اصول تغییرناپذیرند 
و قابل همه پرسی نیستند مثل محتوای مربوط به اسالمی بودن نظام. 
ممکن اســت کسی دلش بخواهد نظام اســالمی نباشد خب دلش 
بخواهد، اما قانون اساسی چنین اختیاری به او نداده است.این فعال 
سیاسی یادآور شد: متولیان امر هم چنین اختیاری ندارند، اسالمی 
بودن و جمهوری بودن حکومت از اصول غیرقابل تغییر است، کسی 
نمی تواند بیاید بگوید جمهوری نمی خواهیم ســلطنتی می خواهیم، 
این قابل همه پرســی نیست، راه این کار بســته شده است این که 
پایه های حکومت بر مبنای والیت امر و امامت امت شکل گرفته هم 
قابل همه پرسی نیست ،اما سایر مسائل اشکالی ندارد گاهی ممکن 
است مجلس به نتیجه برســد که بهتر است درباره مسئله ای اختیار 
تصمیم گیری خود را به کل ملت ایران واگذار کند، اما برای این کار 
هم باید دو ســوم کل نمایندگان به این مسئله رای دهند. وی تاکید 
کرد: همه پرسی در قانون اساسی پیش بینی شده است و ابتکار عمل 
آن هم در دست دولت نیســت. اگر روزی اقتضا شود با نظر رهبر 
انقالب و تصویب  دو ســوم نمایندگان هر موضوعی در کشور قابل 
پیگیری اســت، اما در زمان اغتشاش که دشمنان پیگیر موضوعی 
هســتند مطرح کردن برخی از مسائل شاید به  صالح کشور نباشد. 
هرگونه تغییر در مســائل کشور باید در یک زمان باثبات و آرامش 

صورت گیرد./ تسنیم
تازه های مطبوعات

صبح نو - نگاه گزینشی اصالح طلبان به ملت، مسبوق به سابقه است. 
مردم از نگاه جریان اصالحات، آن هایی هســتند که علیه حاکمیت 
شعار می دهند و خالف رویکردهای رسمی، دست به اقدام می زنند.

آن هایی که ماشــین تکرار »زن، زندگی، آزادی« شــدند، از نگاه 
اصالح طلبان، »ملــت تراز« نام گرفتنــد و آن هایی که حاضر به 

همراهی با این مثلث نشدند، ضد ملت و ناتراز.
 شرق- سکوت و بی خبری محض درباره برنامه هفتم توسعه حاکی 
از آن اســت که برنامه حتی برای دولت هم کمترین اهمیتی ندارد.
اگر داشــت دســت کم به اندازه یکی از فعالیت های روزمره و کم 
اهمیت اعضای دولت مانند فوتبال دیدن سخنگو در جمع دانشجویان 

بازتاب رسانه ای می یافت.
 اطالعات- شفاف سازی در نحوه و سازوکار انتخاب مدیران اقتصادی 
و چگونگی رشــد آن ها در سلسله مراتب، تعیین دقیق مالک های 
شایسته ساالری در انتصاب ها، تدوین منشور حقوقی مسئولیت و 
محرمانگی اسرار دستگاه ها در مدیریت اقتصادی، دور نگه داشتن 
کلونی های قدرت و روابط سیاسی یا وابستگی های خانوادگی از 
فرایند انتصــاب مدیران اقتصادی و تعیین حد و مرز روابط مدیران 
اقتصادی دولتی یا حکومتی با بخش خصوصی،گوشــه ای از این 

اصالحات را تشکیل می دهد.
 کیهان - برخی افراد متظاهر به اصالح طلبی، ظرف سه ماه گذشته و 
همزمان با جنایات وحشیانه اشرار تروریست در کف خیابان و حمله 

به نوامیس و مقدسات مردم، واژه تحریف آمیز »اعتراضات مدنی« 

را بر واقعیت اغتشــاش و شــرارت و تروریسم بار کرده و حاشیه 
امنیت برای جنایتکاران ســاختند.... اکنون که نقشــه آشــوب به 
شکســت انجامید، ادبیات خود را عوض کرده و خواستار آزادی 

کامل همه بازداشتی ها شده اند. 
 اعتمــاد- فوتبالیست ما نه کنشــگر سیاسی است، نه مبلغ نظام و 
نه عامل براندازی. جوانی اســت که این روزها در حساس ترین 
برهه زندگی حرفه ای خود قرار دارد و چشــم میلیون ها ایرانی به 
ساق های اوست. این که سرود بخواند یا نخواند؛ این که بعد از گل 
خوشــحالی بکند یا نکند؛ این که مچ بند مشکی ببندد یا نبندد و... 
همه در حاشیه است.فوتبالیست ما چه سرود بخواند و چه نخواند 
هم باشــرف است و هم باغیرت، چون از تالش و همت و حمیت 

خودش به این جا رسیده و نان بازوی خودش را می خورد.
انعکاس

الف نوشت : معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان از 
اقدام مسلحانه علیه یک نفر از کارکنان سپاه پاسداران در اصفهان 
خبر داد. محمدرضا جان نثاری با اعالم این خبر گفت: در ساعات 
ابتدایی هفتم آذرماه در یک اقدام مسلحانه در شهر اصفهان، یکی 
از همکاران رده های سپاه به نام رضا داستانی با سالح گرم هدف 
اصابت چند گلوله قرار گرفت.فرد مذکور بالفاصله به بیمارستان 
منتقل شــد و تحت عمل جراحی قرار گرفت که متأسفانه تالش 

پزشکان مؤثر واقع نشد و ایشان جان به جان آفرین تسلیم کرد.
 انتخــاب نوشــت :  ایرنا، خبرگزاری رســمی دولت نوشــت: به 
خوانندگان تاختند که اگر اجرا داشته باشید به خون کشته شدگان 
اعتراضات توهین کرده اید؛ طفره رفتن خوانندگان از اجرا به 4 ماه 
رسیده؛ این بی سابقه است. خوانندگان پاپ به روی صحنه بروند 

تا دیگران شهامت پیدا کنند.
 جماران نوشت :  حجت االسالم مازنی، نماینده مجلس دهم وعضو 
شورای گفت وگوی ملی گفت: شورای گفت وگوی ملی از همان 
اســفند ۹۶ در مجلس دهم جلساتش را تشــکیل داد. جمع این 
شورا ترکیبی از جریانات سیاسی مختلف کشور است و جلساتش 
همچنان ادامه دارد. آخرین جلســه شورای گفت وگوی ملی 1۸ 
آبان امسال با همان ترکیب قبلی متشکل از آقایان عارف، مهندس 
باهنر، آقای صدر و آقای ضرغامی و من تشــکیل جلســه داد و 
مسائل جاری کشور در آن جلســه مطرح و بررسی شد. در آن 
جلسه،درباره پیگیری مسائل کشور و ارائه پیشنهاد و راهکارهایی 
برای برون رفت از وضعیت فعلی کشــور متمرکز شدیم. همچنین 
روی افزودن افرادی به این شورا که می توانند برای حل مشکالت 

کشور مؤثر باشند، تأکید شد.
 رویداد۲۴ نوشــت : راستینه ،سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس 
در خصوص اعزام هواداران تیم ملی به قطر می گوید: اگر افرادی 
از هزینه های بیت المال به جام جهانی اعزام شــده باشــند، حتمًا 
کمیســیون فرهنگی، گزارش آن را به رسانه ها خواهد داد. تاکید 
ما این بوده که مســئوالن دولتی اگر می خواهند در این رزمایش 
بزرگ ورزشی شــرکت کنند باید با هزینه شخصی خود به قطر 
بروند. اگر ما به دنبال سالم ســازی محیط های اداری خود هستیم 

باید بستر های رانت و بهره مندی از بیت المال را کاماًل ببندیم.

  
سرمقاله

  درحالیکه هرســاله به مناســبت خجســته میالد حضرت 
زینب)س( و روز پرستار مسئوالن وعده حل مشکالت و خواسته 
های بحق و قانونی پرستاران را می دهند، اما این وعده ها درحد 
همان وعده می مانند و اقدامی صورت نمی گیرد. اما در اســتان 
هرمزگان وضعیت بدتر است. رییس سابق دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان و معاون فعلی بعداشــت وزیر بهداشــت در شهریور 
سال۹۸ گفتند که هرمزگان با کمبودبیش از 1۶۰۰ پرستار مواجه 
است و بعد از گذشت این سال ها نه تنها این کمبود برطرف نشد که 
بدلیل بازنشستگی ها و...، این کمبودها بیشتر شده و فشارکاری و 
شیفت های فشرده پرستاران باعث کاهش بازدهی آنها و افزایش 
نارضایتی بیماران شــده و از طرفی این وضعیت باعث بیماری 
جسمی و روحی و بروز برخی مشکالت شخصی و خانوادگی 
برای این قشر هم شده است و متاسفانه آنطور که باید برای رفع 
مشــکالت شان اقدامی صورت نگرفته اســت. از طرفی دیگر 
ضرورت دارد که پرستارانی که در بخش های غیردرمان استان 
فعالیت دارند، به بخش درمان برگردند تا بخشی از این کمبودها 
برطرف شــود. موضوع دیگر اینکه هرمزگان در حال حاضر با 
کمبود شدید پرستار مواجه است و نیاز به تامین پرستار تا رسیدن 
به اســتانداردهای الزم در استان وجود دارد و با توجه به اینکه 
قرار است بیمارستان های دیگر در استان در پایان سال جاری 
و در یکی دوسال آتی به بهره برداری برسد تا کمبود تخت های 
استان برطرف شود، بایستی از همین االن برای تامین پرستار این 
مراکز درمانی تدابیر الزم اندیشیده شود تا بعدها باکمبود بیشتر 
پرستار در اســتان مواجه نشویم.  در دوران کرونا که تعدادی از 
کادر درمان ازجمله پرستاران استان شهید شدند و برخی چندین 
دوره به کرونا مبتال شــدند و شرایط بسیار سختی را گذراندند ، 
وعده های بسیاری برای رفع مشکالت شان و اعطای امتیازاتی به 
آنها داده شد. وعده داده شد که به پرستاران امتیاز مسکن داده می 
شود واز آنها خواسته شد تا در سایت نهضت ملی مسکن ثبت نام 
کنند و برخی از پرستاران ثبت نام کننده عنوان می کردند که هیچ 
امتیاز ویژه ای برای مسکن دار شدن شان در قالب این طرح دیده 
نشده است و بایستی مانند افراد دیگر شرایط یکسانی داشته باشند 
و اینگونه نیست که به پرستاران امتیاز مسکن جداگانه ای داده شود 
که بنظر می رســد در این بخش استاندار، رئیس دانشگاه علوم 
پزشــکی هرمزگان و مدیرکل راه وشهرسازی بایستی جلسه ای 
داشته باشند ودر این حوزه تعیین تکلیف شود و اگر نمی خواهند 
واقعا امتیاز ویژه و خاصی را به پرستاران اعطاء کنند، دادن امتیاز 
مسکن به پرستاران را در بوق و کرنا نکنند. متاسفانه هیچگونه 
خدمات رفاهی و...به این قشــر داده نمی شــود و فقط در روز 

پرستار، این قشر وعده های شیرینی را می شنوند.   
   علی زارعی

فقط شعار حمایت از پرستار ندهید!

معاون وزیر و رئیس سازمان شیالت ایران :
روند احداث اسکله صیادی بندرباهنر 

بندرعباس رضایت بخش است

 گروه خبر // معاون وزیر و رئیس ســازمان شیالت ایران 
به همراه معاون آبزی پروری ســازمان شیالت ایران، معاون 
برنامه ریزی و مدیریت منابع ســازمان شیالت ایران، مشاور 
و مدیرکل امور اســتانهای سازمان شــیالت ایران، مدیر کل 
شیالت هرمزگان و جمعی از مسئولین شیالت استان از اسکله 
بندرصیادی بندرعباس و اسکله صیادی بندر باهنر بندرعباس 
بازدیــد کرد. به گزارش خبرنگار دریا ، در این بازدید رئیس 
ســازمان شیالت ایران با اشــاره به اینکه این شهرستان  در 
حوزه شــیالت به ویژه بخش صید و صیادی  از ظرفیت های 
قابل توجهی برخوردار است، خاطرنشان کرد: بهسازی اسکله 
بندر صیادی بندرعباس نقش مهمی در توسعه و رونق صنعت 
شیالت دارد. ســید حسین حسینی خواستار توسعه  و توجه 
بیش از  پیش برای اســکله  بندر صیادی بندرعباس شــد و 
تصریح کرد: بدون شک این بندر صیادی با بهسازی و تکمیل 
می تواند نقش بسزایی در خدمات دهی به صیادان و مردم داشته 
باشد. در ادامه این بازدید ساسان صادقی سرپرست اداره کل 
شیالت هرمزگان، با بیان اینکه این اسکله ۹۵ درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته است گفت :  طرح ساخت اسکله بندر صیادی 
بندرعباس شامل ساخت اســکله، موج شکن، محوطه سازی 
و الیروبی اســت که پس از تکمیل مــی تواند موجب رونق 
صید و صیادی در این منطقه شــود. در ادامه بازدید از اسکله 
صیادی باهنر بندرعباس رئیس سازمان شیالت ایران با اشاره 
به اینکه این بندر در مرکز  اســتان قــرار دارد و از بنادر مهم 
صیادی می باشد گفت : روند احداث اسکله صیادی بندرباهنر 
بندرعباس رضایت بخش است. سید حسین حسینی  تصریح 
کرد: تسریع در روند اجرایی پروژه های احداث، ساماندهی و 
بهسازی بنادر صیادی در نهایت رونق اقتصادی جامعه ساحل 
نشــین و رضایتمندی صیادان را به دنبال خواهد داشت. در 
ادامه این بازدید ساســان صادقی سرپرست اداره کل شیالت 
هرمزگان، با بیان اینکه این اسکله ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته است گفت:خوشــبختانه گام های خوبی در این مسیر 
برداشــته شده اســت که با ادامه این روند خدمات رسانی به 

صیادان و شناورهای صید صنعتی ارتقا می یابد.

خبر

خبری
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  گروه خبر // نماینده ولی فقیه در اســتان سال بيست و یکم شماره 4041
هرمزگان گفت: پرســتاران ایــران همانند 
حضرت زهــرا )س( در دوران کرونا جان خود 
را در طبق اخالص قرار دادند و اوج فداکاری 

خود را نشان دادند. 
عبادی زاده  والمســلمین محمد  حجت االسالم 
در همایش گرامیداشت پرستار که به مناسبت 
والدت حضرت زینب )س( برگزار شد، با بیان 
این نکته در نوع نگاه اسالم به زن میان مکتب 

اسالم و ســایر مکاتب وجود دارد، اظهار کرد: 
زن در مکتب اســالم یک نقش پویا و موثری 

را ایفا می کند. 
وی، با اشــاره به نقش پرستاری حضرت زهرا 
در تاریخ صدر اسالم، عنوان کرد: در جنگ های 
صدر اسالم از جمله جنگ احد، حضرت زهرا 
به همراه بخشــی از بانوان مدینه نزدیک میدان 
جنگ حضور داشــتند و از مجروحات جنگی 

در پشت جبهه پرستاری می کردند. 

نماینده ولی فقیه در اســتان هرمزگان تصریح 
کرد: بررسی و تحلیل ابعاد شخصیتی حضرت 
زهرا نشان می دهد که اسالم برای زن مسلمان 
در بعد اجتماعی جایگاه ویژه ای در نظر گرفته 
است و آنجایی که ضرورت اجتماعی اقتضا کند، 

زن دارای نقش ویژه  و تعیین کننده ای است. 
به گزارش ایســنا ؛ حجت االسالم والمسلمین 
عبادی زاده، پرستاران را مظهر و تجلی ایثار و 
فداکاری دانســت و خاطرنشان کرد: پرستاران 

ایران همانند حضرت زهرا )س( در دوران کرونا 
جان خود را در طبق اخالص قرار دادند و اوج 

فداکاری خود را نشان دادند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان:

دوران كرونا ، اوج فداكاری پرستاران بود

گروه فرهنگی // رئیس ســازمان مدیریت 
از نصب  آرامستان شــهرداری بندرعباس 
آیات قرآنی در محیط بهشت زهرا)س( خبر 

داد. 
به گــزارش خبرنگار دریــا ؛ حمیدرضا 
حیدری پــوری در این ارتباط اظهار کرد: 

ترویج فرهنگ قرآنی اصلی ترین گام برای 
نهادینه کردن سبک زندگی اسالمی است. 

 وی افزود: آیات قرآنی در محیط بهشــت 
زهرا)س( در روحیه معنــوی و فرهنگ 

قرآنی زائرین اهل قبور موثر است. 
 حیدری پوری با اشــاره به فعالیت های 

قرآنی در ســازمان مدیریت آرامســتان 
شــهرداری بندرعباس ادامه داد: تعدادی 
بنر و پوســتر از آیات قرآن کریم با ســه 
زبان عربی، فارسی و انگلیسی در محیط 
بهشت زهرا)س( نصب و همچنین در همین 
راستا از طریق فضای مجازی پوسترها و 

کلیپ های قرآنی تهیه و انتشــار داده می 
شود. 

 این مقام مسئول در پایان تاکید کرد:  انس 
با قرآن کریم و عمل کردن به فرامین ائمه 
اطهار)علیه الســالم( بهترین راه رسیدن به 

سبک زندگی اسالمی است.

نصب آیات قرآنی در محوطه آرامستان بندرعباس

 گروه خبر //  فرمانده قرارگاه مقدم 
نیروی دریایی  ناوگان جنوب گفت: 
در آب هایی که بــه نوبه ای حیات 
اســت  جنایتکار  آمریکای  خلوت 

حضور مقتدرانه دارد.
دریــاداردوم رضا قربانی در دیدار با 
نماینــده ولی فقیه در هرمزگان که به 
مناسبت گرامی داشت هفتم آذر ماه 
نیروی  های  آفرینی  سالروز حماسه 

برگزار شد،  ارتش  راهبردی  دریایی 
فرارسیدن  مناسبت  به  تبریک  ضمن 
هفتم آذر ماه ســالروز گرامی داشت 
نیروی دریایی ارتــش و تبریک به 
ابراز خرســندی  ایران و  همه مردم 
از دیدار با حجت االســالم عبادی 
زاده امام جمعه شهرستان بندرعباس 
عنوان کرد: بعد از پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی و آغاز جنگ تحمیلی 

در ســال 1۳۵۹ کــه توطئه هــای 
دشــمنان متوجه مملکــت ما بود و 
تمام کشــور های غرب و شــرق با 
قرار گرفتن در برابر ایران خواســتار 
آن بودند که نگذارند انقالب در ایران 
اتفاق بیفتد و صدور آن بر دنیا حاکم 
نشود. وی افزود: غیور مردان نیروی 
دریایی طی سه عملیات شهید صفری 
اشــکان و مروارید طومــار نیروی 
دریایی عــراق را در هم پیچیدند به 
طوری که در پایان جنگ هیچ نشانی 
از نیــروی دریایی عــراق در خلیج 

همیشه فارس وجود نداشت.
وی تصریح کرد تمام تئوریسین های 
نظامی در آن زمان در محاسبات توان 
قدرت  رزمی خودشــان  آمادگی  و 
نیروی دریایی ارتش ایران را ۲۶.۵ 
بودند و تصور  درصد تخمیــن زده 
می کردند ماه ها بعد از شروع جنگ 
بتواند تجهیزات خود را آماده کند و 

در دریا حضور پیدا کند. ولی پیروزی 
نیروی دریایی در همان ابتدای جنگ 
بر ارتش عراق چنان مقتدرانه بود که 
نشانی از نیروی دریایی رژیم بعثی بر 

جای نگذاشت.
وی اذعان کرد: سفید پوشان نیروی 
دریایی از همه عالیق و زندگی خود 
انقالب نوپای اسالمی  گذشتند تا از 

جانانه دفاع کنند.
دریاداردوم قربانــی در ادامه افزود: 
امروز نیــروی دریایی در آب هایی 
که به نوبه ای حیات خلوت آمریکای 
جنایتکار است حضور مقتدرانه دارد.

زاده  محمدعبادی  االســالم  حجت 
نماینده ولی فقیه در هرمزگان در این 
دیدار تصریح کرد: در تاریخ پیشین 
میهن ما نیز سابقه حضور بر دریا ها 
وجود داشته است ولی امروز تسلط 
و ســیطره بر دریاها به لطف نیروی 
دریایــی راهبردی ارتــش و بعد از 

نقطه اوج خود  به  انقالب اســالمی 
رسیده است.

وی اظهار کرد: هر کشــوری که در 
پهنه دریا حضور داشته باشد می تواند 
نقش خود را در صحنه بین المللی ایفا 
کند. امروز نقطه ضعف آمریکا حضور 
در منطقه است وحضور در آب های 
بین المللی حق مسلم نظام جمهوری 

اسالمی ایران است.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان عنوان 
کرد: امــروز اگــر آمریکایی ها و 
امنیت  بخواهند در وضعیت  غربی ها 
دریایــی منطقه اخــالل ایجاد کنند 
بدانند با سلب امینت از منطقه امنیتی 

نیز برای آنها وجود نخواهد داشت.
به گزارش  مهــر، عبادی زاده ضمن 
تشــکر و قدردانی از ســفید پوشان 
نیــروی دریای در راســتای تامین 
کرد:  نشان  خاطر  دریانوردی  امنیت 
همه پهنه هــای دریا زیر پای اقتدار 
و قدرت شــما دریادالن سفید پوش 
وجود دارد و خواهد داشــت و این 
به لطف زحمات شــبانه روزی شما 

نیروی دریایی راهبردی است.

فرمانده قرارگاه مقدم ناوگان جنوب:

نیروی دریایی در حیات خلوت آمریکا حضور مقتدرانه دارد



امام جمعه کرمان:
تولید محتوا در فضای مجازی افزایش یابد

  گروه اســتان ها - کرمان //   امام جمعه کرمان خواســتار 
افزایش تولید محتوا در فضای مجازی شــد.   حجت االســالم 
حسن ســلیمانی علیدادی در شــورای فضای مجازی کرمان 
اظهارداشت: امروز دشمن سعی می کند از طریق دروغ پردازی و 
ارائه تصویرهای اشتباه مردم را فریب دهد و به نظام ضربه بزند. 
وی گفت: نیازمندیــم که در این فضا تولید محتوا کنیم و در این 
جنگ رسانه ای در فضای مجازی دست برتر را داشته باشیم. وی 
ادامه داد: فضای مجازی اهمیت زیادی دارد و بر اذهان مردم تأثیر 
گذار اســت و در این خصوص باید برنامه داشته باشیم و اجازه 
ندهیم رسانه های معاند جامعه را فریب بدهند. وی افزایش سواد 
رســانه ای مردم را از دیگر ضروریات کشور دانست و بیان کرد: 

توسعه زیر ساختها و محتوا باید در دستور کار باشد.
فرماندار رفسنجان:

مشکالت دامداران سیل زده رفسنجانی پیگیری 
می شود

 گروه استان ها - کرمان //  فرماندار رفسنجان گفت: مشکالت 
دامداران خسارت دیده از سیل رفسنجان پیگیری می شود.     به 
گزارش خبرنگار دریا ؛ رضایی بیان کرد: بررســی های الزم در 
خصوص مشــکالت و خسارت ها به دامداران انجام شده است و 
در تالش هستیم تسهیالت ویژه در اختیار دامداران قرار گیرد و در 
این خصوص با یکی از بانک ها وارد مذاکره شده ایم و درصد سود 
این وام پایین است. وی گفت: امیدواریم با این تسهیالت دامداران 
بتوانند دامداری ها را تعمیر کنند. وی ادامه داد: ظرف دو ماه آینده 
مشکالت این افراد رفع خواهد شد. وی همچنین به خسارت شدید 
ســیل به کشــاورزان خبر داد و ابراز امیدواری کرد برای جبران 
خسارت های این افراد نیز تسهیالت الزم در اختیار آنها قرار گیرد

در آستانه ورود به کانال ۵۰ درصدی؛
ادامه روند صعودی تورم ماهانه

 در آبان ۱۴۰۱ در کرمان
 گروه استانها- کرمان // نرخ تورم استان در آبان ماه 14۰1 برابر 
4۷.۵ درصد اعالم شد. دکتر جعفر رودری رییس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان با اعالم این مطلب گفت: براساس نتایج مرکز 
آمار ایران نرخ تورم نقطه ای استان در آبان ماه 4۷,۵ درصد اعالم 
شــده است که نسبت به ماه قبل 1.۳ درصد رشد داشته است. وی 
ادامه داد: نرخ تورم کل کشور در آبانماه 44 درصد است که استان 
کرمان ۳.۵ درصد از میانگین کشوری باالتر است. رییس سازمان 
مدیریت استان کرمان با بیان اینکه منظور از نرخ تورم، درصد تغییر 
عدد شــاخص قیمت نسبت به ماه قبل می باشد اذعان کرد که این 
تغییر در استان 1.۳ درصد رشد صعودی داشته، این در حالی است 
که نرخ تورم آبان ماه در نقاط شهری 4۵.۷ درصد و نقاط روستایی 
۵1.۹ درصد می باشــد که نســبت به ماه گذشته به ترتیب 1 و ۲ 
درصد افزایش داشته اســت. رودری با بیان اینکه براساس نتایج 
مرکز آمار نرخ تورم در نقاط شــهری و روستایی کشور 4۳.۳ و 
4۷.4 درصد است که نسبت به ماه قبل به ترتیب یک و 1.۲ درصد 
دارای رشد افزایشی بوده است، خاطر نشان کرد: بیشترین نرخ تورم 
در استان مربوط به گروه هتل و رستوران برابر ۷۸.4 درصد و گروه 
عمده خوراکی ها و آشامیدنی ها برابر ۶۲.۸  درصد بوده که نسبت 

به ماه قبل ۲.۳ درصد رشد صعودی داشته است.
در هفت ماهه گذشته سال جاری صورت گرفت

رشد ۸۵ درصدی حمل و نقل مسافری
 در کرمان

 گروه اســتان ها - کرمان //  رئیس اداره حمل و نقل مسافر 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان با اشاره به 
اینکه بیش از ۶ میلیون مسافر توسط ناوگان حمل و نقل مسافری 
استان در هفت ماهه نخست امسال جابجا شده اند، گفت: این آمار 
در مقایسه با سال گذشته ۵۸ درصد رشد داشته است.  سهند شفق 
در جمع خبرنگاران با اشــاره به اینکه بیش از ۶ میلیون مسافر 
توسط ناوگان حمل و نقل مسافری استان در هفت ماهه نخست 
امســال جابجا شده اند، گفت: در هفت ماهه امسال ۶ میلیون نفر 
مسافر در قالب بیش از ۳۷۰ هزار سفر از مبدأ استان کرمان توسط 
ناوگان حمل و نقل جاده ای استان به اقصی نقاط کشور جابه جا 
شده است که نسبت به هفت ماهه سال قبل ۵۸ درصد رشد داشته 
است. شفق ادامه داد: حدود 1۲ درصد از مسافرین جابه جا شده 
بصورت برون استانی و ۸۸ درصد بصورت درون استانی صورت 
گرفته است. رئیس اداره حمل و نقل مسافر اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای اســتان کرمان با اشاره به این که ۸۳۸ هزار 
نفر با حمل و نقل عمومی وارد استان کرمان شده اند، تصریح کرد: 
۷۲ درصد از مســافرین با استفاده از ناوگان اتوبوسی، ۷ درصد 
توسط ناوگان سواری کرایه بین شهری و۲1 درصد توسط ناوگان 
حمل ونقل مینی بوسی جابه جا شده اند. وی با بیان این مطلب که 
۸۶ شرکت مسافربری و 4۰۰۰ نفر راننده در حوزه حمل و نقل 
مسافر در استان کرمان فعالیت می کنند، خاطرنشان کرد: بیشترین 
جابه جایی مسافر در استان کرمان از ابتدای امسال، به ترتیب طی 

ماه های خرداد، تیر و مرداد انجام شده است.
۶۰ سکه دوره صفوی در کرمان کشف شد

 گروه اســتان ها - کرمان //  فرمانده انتظامی استان کرمان از 
کشــف ۶۰ قطعه انواع سکه عتیقه مربوط به دوره های تاریخی 
صفویان و دستگیری یک متهم در عملیات پلیس امنیت اقتصادی 
خبر داد. به گزارش خبرنگار دریا ؛ سردار عبدالرضا ناظری اظهار 
داشــت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی اســتان در پی دریافت 
خبری مبنی بر فعالیت یک نفر در زمینه نگهداری و فروش عتیقه 
در شــهر کرمان، موضوع را بررسی و با همکاری نمایندگانی از 
اداره میراث فرهنگی متهم مورد نظر را شناسایی و دستگیر کردند. 
وی افزود: در بازرسی از کیف این متهم ۶۰ قطعه انواع سکه بسیار 
قدیمی کشف و برابر اعالم کارشناسان میراث فرهنگی مشخص 
شد این مسکوکات عتیقه دارای قدمت فرهنگی و تاریخی مربوط 
به ادوار حکومت صفویان هستند. فرمانده انتظامی استان کرمان 
بیان کرد: تحقیقات از متهم برای شناسایی نحوه فعالیت این فرد 
در تهیه و فروش اشیای عتیقه و رابطان او ادامه دارد. وی تصریح 
کرد: قاچاق اشیای عتیقه و آثار باستانی، تاراج فرهنگ و تاریخ 
کشور به شــمار می رود که از شهروندان می خواهیم در صورت 
اطالع از فعالیت افراد ســودجو و قاچاقچیان عتیقه، مراتب را به 

پلیس اطالع دهند.

خبر

 گروه اســتان ها - کرمان//ا فزایش جوالن 
سگهای ولگرد در معابر شهر کرمان یکی از 
مشکالت مردم است و مطالبه جمع آوری و 
ساماندهی وضعیت موجود ماه هاست که در 

حال پیگیری است.
حضور سگ های ولگرد به تعداد زیاد در خیابان ها 
و معابر شــهر کرمان یکی از مشــکالتی است که 
ماه هاســت از سوی مردم کرمان به عنوان یکی از 
گالیه ها مطرح است، نزدیک بودن مراکز نگهداری 
این سگ ها به شهر کرمان و البته تغذیه این سگ ها 
توسط برخی از مردم بر جمعیت آنها افزوده و مردم 

بیش از گذشته با این حیوانات مواجه می شوند.
خبرگــزاری مهر پیش از این در گزارش »افزایش 
جمعیت ســگ های ولگرد در کرمان / سگ ها در 
هفت باغ جوالن می دهند« به این مشکل پرداخته 
بود اما عدم توجه به کنترل جمعیت ســگ ها در 
کرمان موجب شــده این روزهای در حومه شهر 
کرمان به خصوص در جاده کوهپایه، محور هفت 
باغ، جاده زرندی و جاده باغین شــاهد گله های 

متعدد سگ های ولگرد باشیم.
 لزوم ارائه یک برنامه مدون کوتاه مدت برای 

ساماندهی سگ های ولگرد
مد شدن دادن غذا به این حیوانات به خصوص در 
روزهای پایانی هفته و فیلم گرفتن و پخش کردن 
در شبکه های اجتماعی نیز موجب شده بر جمعیت 
این سگ های افزوده شود، نکته قابل توجه اینکه 
برنامه مدون و مشخصی نیز برای کنترل این وضعیت 

از سوی دستگاه های متولی ارائه نشده است.
حاال در شــهرک های حاشیه ای شهر کرمان مردم 
با مشــکل جدی در زمینه حضور این سگ ها در 
مجتمع های مسکونی مواجه شده اند و چند روز قبل 
خبری در خصوص حمله ســگ های ولگرد به ۲ 
دختر ساکن شهرک افضلی پور در حاشیه شمالی 
شهرکرمان منتشر شد، در این خبر آماده بود که ۲ 
دختر کرمانی به دلیل حمله سگ های بی صاحب 
زخمی و روانه بیمارســتان شده اند اما بررسی های 
میدانی خبرنگار مهر در شــهرک افضلی پور و از 

مغازه داران فعال در این شــهرک نشــان داد این 
دختران به دلیل حمله ســگ ها به موتور سیکلت 
حامل آنها و سرعت گرفتن موتور و واژگونی آن 
زخمی شــده اند و البته حال عمومی هر دوی آنها 
مطلوب است و در خانه خود در شهرک افضلی پور 
ساکن هستند. در این حادثه دو دختر و راکب موتور 

که پسر خاله آنها است زخمی شده اند.
با این وجود در این حادثه نقش سگ های ولگرد 
مشهود است و ساماندهی و جمع آوری این سگ ها 
به مطالبه اصلی مردم تبدیل شده است اما هنوز هم 
در آخرین جلسه شورای شهر کرمان این موضوع 

مطرح نشده و جزو دغدغه ها نبوده است.
ســاماندهی و جمع آوری این ســگ ها به مطالبه 
اصلی مردم تبدیل شده است اما هنوز هم در آخرین 
جلسه شورای شهر کرمان این موضوع مطرح نشده 

و جزو دغدغه ها نبوده است
مادر این دو کودک می گوید: دختران من برای بازی 
به محوطه باز شهرک رفته بودند و با یکی از اقوام 
در شــهرک دور می زدند که سگ ها از سطل زباله 
بیرون می آینــد و به موتور حمله می کنند و همین 
مسئله موجب شده بچه ها از موتور به پایین پرت 
شوند. وی می گوید: سگ ها همیشه موجب بروز 
مشــکالتی برای مردم می شــوند به خصوص در 
ساعات شب شاهد حضور تعداد زیادی سگ در 
محوطه هستیم و هر لحظه امکان بروز حادثه وجود 

دارد.
 دست و صورت فرزندانم زخمی شده است

وی از مسئوالن مربوطه خواست برای جمع آوری 
این حیوانات اقدام کنند تا شاهد بروز این مشکالت 
نباشیم، حال عمومی فرزندانم در حال حاضر خوب 
اســت اما صورت و دستانشان زخمی شده است. 
در صورت حمله ســگ ها به کودکان کوچکی که 
در شهرک بازی می کنند چه کسی پاسخگو خواهد 
بــود؟ یکی از این کودکان نیز می گوید: ســگ ها 
همیشه در محوطه شهرک حضور دارند و آن روز 
هم در ســطل زباله در حال پیدا کردن غذا بودند، 
من و خواهرم سوار موتور پسرخاله مان بودیم که 

ناگهان ســگ ها با دیدن ما به سمت موتور حمله 
کردند و همه به زمین خوردیم.

وی گفت: ساکنان شهرک با صدایی که ایجاد شد به 
سمت ما آمدند و سگ ها فرار کردند اما صورت من 

و خواهرم زخمی شد.
محمد یکی از ساکنان شهرک افضلی پور می گوید: 
این سگ ها هم در شهرک افضلی پور و هم شهرک 
والیت وجود دارنــد و برای مردم مزاحمت ایجاد 
می کنند این بچه ها شــانس آوردند که در روز این 
اتفاق افتاد و مردم به کمکشان آمدند و بالفاصله با 

اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.
وی گفت: شــهرک افضلی پور بیش از ۲۰ ســال 
قدمت دارد و جمعیت بســیار زیادی در آن ساکن 
اســت و آخرین شهرک در بخش شمالی کرمان و 
مجاور شــهرک والیت قرار گرفته است به همین 
دلیل حضور این سگ ها در شهرک بیشتر است که 
اکثراً در کنار سطل های زباله جوالن می دهند و یا 

زباله های ساکنان شهرک را پاره می کنند.
 ســگ ها جان کودکان و افراد ناتوان را تهدید 

می کنند
وی ادامــه داد: اگر این ســگ ها هار باشــند که 
احتمالش بســیار زیاد اســت و یکی از کودکان 
را گاز بگیرند چه کســی پاســخگو است، مدتها 
برای ســاماندهی این وضعیت پیگیری کردیم و از 
مسئوالن خواستیم کاری انجام دهند اما در نهایت 

این اتفاق روی داد.
وی گفت: ســاکنان شــهرک از ترس این سگ ها 
شــب ها آرامش ندارنــد از مســئوالن مربوطه 
می خواهیم به مطالبه مردم رسیدگی کنند و مشخص 
شــود چه ارگانی در این خصوص کم کاری کرده 
اســت که این جمعیت از سگ های ولگرد نه تنها 
در شــهرک افضلی پور بلکه در معابر شهر کرمان 

وجود دارد؟
معاون خدمات شهری شهرداری کرمان نیز در این 
خصوص گفت: شهرداری کرمان در مناطق مختلف 
اکیپ های زنده گیری سگ های ولگرد را راه اندازی 

کرده است.
ایرانمنش گفت: کار زنده گیری و ســاماندهی این 
ســگ ها به صورت مداوم در حال انجام اســت، 
از مردم هم می خواهیم در صورت مشــاهده این 
حیوانات با شــماره 1۳۷ تماس بگیرند تا سریعًا 

نسبت به جمع آوری سگ ها اقدام شود.
وی از احداث پناهگاهی برای ســگ ها در کرمان 
خبر داد و گفت: این سگ ها پس از زنده گیری به 

این مرکز منتقل می شوند.
وی از عقــد قــراردادی بین بخــش خصوصی، 
دامپزشکی و شهرداری خبر داد که تا پایان سال این 

سگ ها جمع آوری شوند.
حضور گسترده سگ ها در معابر و البته تفرجگاه های 
اطراف شهر کرمان به خصوص در محور هفت باغ و 
کوهپایه برای مردم شهر کرمان و ساکنان روستاهای 
اطراف به مشــکلی جدی تبدیل شــده است که 
مسئوالن در قبال این مشکل سکوت کرده اند./مهر
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 گروه اســتان هــا - کرمــان // رئیس کل 
دادگستری اســتان کرمان با اشاره به اینکه 
بیش از ۸۰ درصد بازداشــت شدگان حوادث 
اخیــر آزاد شــده اند، گفــت: پرونده های 
اغتشاشات اخیر در استان کرمان ۶۴۵ پرونده 
بوده که از این تعــداد ۸۳ پرونده در مراحل 
مختلف رســیدگی قرار دارنــد و در مابقی 
پرونده ها رای صادر شــده و در مرحله اجرا 

است. 
 حجت االسالم ابراهیم حمیدی در نشست نقد و 
بررسی عملکرد دستگاه قضایی در حوادث اخیر، 
اظهار کرد: اکنون مدتی از این مســائل گذشته 
می توانیم با شــناخت بهتری مسائل مربوط به 

اغتشاشات اخیر را تجزیه و تحلیل کنیم.
وی افزود: متاســفانه در کشــور ما این اتفاق 
افتــاد که در تهران خانمی جــوان فوت کرد و 
در ابتدا علل و عوامل فوت ایشــان مشــخص 
نبود و ابهامات و سواالت موجود موجب بروز 
اعتراضاتی شد و در ادامه عوامل خارجی بر این 
موضوع موج سواری و اغتشاشاتی را در کشور 

ایجاد کردند.
حمیدی ادامه داد: مسئله مهم این است عواملی 
که موجب اغتشاشات و ناآرامی ها شد، عوامل 
خارجی بودند که با موج سواری، دروغ پراکنی و 
شایعه پراکنی جوانان و نوجوانان را مورد هدف 
اقدامات تبلیغاتی خود قرار دادند و اغتشاشاتی 
را ایجاد کردند و عده ای نیز احساســاتی شدند 
و بــدون توجه به ابعاد ماجرا فریب دشــمن را 
خوردند و ناآرامی هایی را ایجاد کردند و عده ای 
نیز از خارج کشور ماموریت داشتند که دست به 
اقدامات ضد امنیتی بزنند و آمدند که اغتشاش و 

ناامنی ایجاد کنند.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان گفت: 
پس از آنکه افرادی که بازداشت و دستگیر شدند 
و مورد بازجویی های فنی قرار گرفتند؛ مشخص 
شــد تعدادی مربوط به ضد انقــالب، منافقین، 
تجزیه طلب و ســلطنت طلب ها بودند که خود 
را در بین جوانان و نوجوانــان قرار دادند و از 
احساسات پاک جوانان که نسبت به مسئله ای 
اعتراضی داشــتند، سوء استفاده نموده و ناامنی، 
تخریب و اغتشاش به وجود آوردند و تعدادی از 

این افراد دستگیر شدند.
وی عنوان کرد: در دســتگاه قضایی در ابتدای 
امــر به دنبال هدایت و ارشــاد بــوده ایم و به 
ضابطانی که در صحنه بودند تاکید کردیم که بر 
مبنای راهنمایی و ارشــاد اقدام کنند و بسیاری 
از افراد نیــز این ارشــادات را می پذیرفتند و 
صحنه اغتشاشــات را ترک می کردند اما عده 
ای لجاجت و مقاومت می کردند که از بین این 
افراد نیز برخی ســیاهی لشکر بودند و تعدادی 
دستگیر شده و تحویل دستگاه قضایی شدند و 
با کوچکترین صحبت بازپرس و مقامات قضایی 
متوجه می شدیم بخش زیادی از آنها نیز فریب 
خوردند و تحت تاثیر فضای مجازی قرار گرفته 
بودند که این افراد بدون تشکیل پرونده قضایی 
و با اخذ تعهد و تحویل خانواده های خود شدند 
که این افراد بیش از ۸۰ درصد دستگیر شدگان 

بودند.
حمیدی تصریح کرد: درباره افرادی که تخریب 
اماکن عمومی و اغتشــاش علیه امنیت ملی را 
داشــتند، پس از تکمیل پرونده های قضایی با 
اثبات ارتکاب جرم توسط این افراد به اقتضای 
جرم آنها نسبت به رسیدگی به پرونده اقدام شد و 
در این رابطه تفکیک بین جرایم سبک و سنگین 
براساس تاکیدات ریاست قوه قضاییه همواره مد 

نظر بوده است.
وی گفت: افرادی که مدت کوتاهی در بازداشت 
بوده اند و ابراز ندامت داشــته اند و رفتار آنها 
نشــانگر آن بود که فریب خورده اند، براساس 
رافت اسالمی مجازات تعلیقی به مدت سه سال 
یا پنج ســال داده شــد که در صورت ارتکاب 
مجــدد جرم، در ابتدا باید مجــازات تعلیقی را 
تحمل کرده و سپس نسبت به پرونده جدید خود 

تحمل مجازات داشته باشد.
رئیس کل دادگســتری اســتان کرمان افزود: 
بسیاری از این افراد دستگیر شده، جوان بودند 
که در آینده ممکن بود در حوزه تحصیل و کار و 

... با مشکل روبرو شوند و تالش شد به نحوی 
اقدام شود که از تشکیل پرونده قضایی برای این 
فرد جلوگیری شود و در آینده برای بخش های 

مختلف زندگی خود دچار مشکل نشوند.
وی اظهار کرد: افردی که در زندان هستند، جرایم 
بزرگتــر را در پرونده دارند و یا دارای شــاکی 
خصوصی هستند که پرونده این افراد در دست 
رسیدگی است و باید ضمن جبران خسارت های 
وارده به اموال اشــخاص و بیت المال، باید به 

جنبه عمومی جرایم آنها نیز پرداخته شود.
وی ضمــن بیــان این مطلب کــه در بین افراد 
دســتگیر شده در اغتشاشات اخیر که برای آنها 
پرونده قضایی تشکیل شده است، ۹۶ نفر افغانی 
هستند، گفت: این افراد که در کشور ما  حضور 
دارند و از فضای امن جمهوری اسالمی استفاده 
می کنند و در حقیقت مهمان ما هســتند اما در 
حوادث اخیر دیدیم که مســتقیما در این کارها 
دخالت داشته اند و بیشترین اغتشاش، تخریب و 
آتش زدن محل های مختلف را داشته اند و در 
بین این افراد افرادی بودند که پول می گرفتند و 

شعار نویسی می کرده اند.
حمیدی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید 
بــر این مطلب که جوانان هر کشــور به عنوان 
ســرمایه ای بزرگ، آن کشــور را می سازند و 
آینده این کشــور را رقم مــی زنند، تاکید کرد: 
این کشــور متعلق به آحاد جامعه با هر دین و 
مذهبی، قومیت و با هر تفکری است و هیچکس 
حق ندارد یک مملکت و کشــور را به نفع خود 

مصادره کند.
رئیس کل دادگستری اســتان کرمان ادامه داد: 
ایران اسالمی متعلق به بالغ بر ۸۰ میلیون جمعیت 
این کشــور است و هر فردی از آن سهم دارد و 
البته نقش هر فرد در ساختن کشور متفاوت است 
و هر فردی بر اســاس ظرفیت خود در توسعه، 

عمران و آبادانی کشور سهیم است.
وی از دانشجویان به عنوان آینده سازان کشور 
یاد کرد و ضمن تاکید بر اینکه مسئوالن و مدیران 
کشور از جمع دانشجویان خواهد بود، گفت: شما 
دانشجویان باید کمر همت را ببندید و با تحصیل 
و پیمودن درجه های علمی و توســعه سواد و 
دانش خود و نیز تقویــت مراتب ایمان، تقوا و 
معنویــت خود این آمادگــی را در وجود خود 
بوجود آورید که به عنوان یک مدیر دانشــمند، 

عالم و باسواد، آینده ساز کشور باشید.
حمیدی با اشاره به این مطلب که شکاف موجود 

بین مســئوالن و جوانان یک واقعیت است که 
آن را قبول داریم و نبایــد این اتفاق رخ دهد، 
تاکید کرد: دشمن درصدد است که مردم از نظام 
و مسئوالن فاصله بگیرند زیرا نظام ما یک نظام 
مردمی اســت و اولین نقشه دشمن این است که 
با دروغ پردازی و شایعه پردازی اعتماد مردم به 

مسئوالن را کم کند.
وی ضمن بیــان این مطلب که مــردم باید به 
مســئوالن اعتماد داشــته باشــند و مسئوالن 
بایــد خدمتگــزار مردم باشــند، تاکیــد کرد: 
جوانان، دانشــجویان، طالب، اساتید دانشگاه و 
فرهیختگان باید بتوانند دسیسه ها و نقشه های 
دشمن را بشناسند و آب به آسیاب دشمن نریزند 

و در ادامه توطئه های دشمنان را خنثی کنند.
حمیدی بیــان کرد: اینکه بخشــی از عملکرد 
مســئوالن موجب نارضایتی مردم شده است، 
واقعیــت اســت و از این رو تاکیــد داریم که 
مســئوالن وظایف خود را بر اســاس قانون به 
بهترین وجه انجام دهند و کم کاری و ترک فعل 

نباید وجود داشته باشد .
وی با اشاره به اینکه کشور در حوزه اقتصادی 
و معیشــتی با مشکل مواجه اســت، گفت: در 
دســتگاه قضایی این مسائل را رصد می کنیم و 
برای برخی افراد پرونده تشکیل می شود و این 
پرونده ها پس از رســیدگی و احراز کم کاری 
مدیران که منجر به ایجاد مشکل برای مردم شده 
است، پس از صدور حکم قطعی به اطالع مردم 

رسانده می شود.
رئیس کل دادگســتری اســتان کرمان در ادامه 
با اشاره به اینکه حادثه شــهدای تشییع شهید 
سلیمانی، حادثه ای بسیار تلخ و ناگوار و ناشی 
از سوء تدبیر بوده اســت، تاکید کرد: در اینکه 
تصمیمات می توانست بهتر باشد و سوء مدیریت 
منتهی به این حادثه شده است، شکی وجود ندارد 
اما در حال حاضر در دستگاه قضایی پرونده ای 

در این زمینه در حال رسیدگی نداریم.
وی عنوان کرد: پرونده هایی در سازمان قضایی 
نیروهای مسلح و ... در سطح ملی شکل گرفته 
و رسیدگی شده است و البته درباره احراز سوء 
نیــت و عدم احــراز آن اطالعی نــدارم و اگر 
اطالعات جدیدی کسب کنم در صورتی که قابل 
ارائه به افکار عمومی باشــد، نتایج آن را ارائه 

خواهیم داد.
وی یادآور شد: خانواده هایی که در این حادثه 
آســیب دیده اند اگر چه عزیز خود را از دست 

داده اند، اما حق و حقوق آنها استیفاء شده است 
و باز هم پیگیر هستیم و در صورتی که مشکالتی 
داشته باشند، در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار 

خواهد گرفت.
  حمیــدی در پاســخ به دغدغه تنــی چند از 
دانشجویان با اشاره به این مطلب که موضوعاتی 
از جمله پوشش، حجاب، امر به معروف و نهی 
از منکر و ... فرهنگی اســت، گفت: مسائل این 
حوزه با تشــکیل پرونــده، محاکمه و برخورد 

قضایی وانتظامی حل نمی شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر این 
مطلب که حجاب یک ارزش است و بی حجابی 
ضد ارزش است و شــکی در آن نیست، اظهار 
کرد: در دستگاه قضایی برای صرف موضوع بی 
حجابی پرونده تشکیل نداده ایم و معتقدیم اگر 
فردی ساختار شــکنی می کند باید  در ابتدا با 

تذکر و ارشاد به مسیر صحیح هدایت شود .
وی تصریح کرد: اگر بــا زور امر به معروف و 
نهی از منکر کنیم اثر معکوس خواهد داشــت و 
به جایی نخواهیم رســید و باید پکیج کاملی از 
مسائل فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی در این 

رابطه مورد توجه قرار گیرد.
حمیدی یادآور شــد: همه برای اجرای امر به 
معروف و نهــی از منکر وظیفه داریم و در برابر 

منکر نباید بی تفاوت باشیم. 
رئیس کل دادگستری اســتان کرمان بااشاره به 
اینکه موضوع فیلترینــگ و رفع محدودیت ها 
مربوط به شــورای عالی فضای مجازی کشور 
اســت، گفت: هیچ فردی با فیلتر کردن موافق 
نیست و در شــرایط عادی محدودیت چندانی 
ایجاد نمی شود اما زمانی که فضای کشور امنیتی 
می شود، باید بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنیم 
زیرا در این فضا دشــمن سوء استفاده کرده و از 

این فضا به عنوان ابزار دشمنی استفاده می کند.
حجت االسالم و المسلمین حمیدی با بیان اینکه 
این وضعیت و محدودیت ها موقت اســت و با 
بهبود شرایط برطرف می شود، تاکید کرد: برخی 
اوقات مسئوالن برای جلوگیری از ایجاد ناامنی 
مجبور می شوند محدودیت هایی را ایجاد کنند.

وی تصریح کرد: با ایجاد ناامنی در کشور، همه 
آسیب می بینند و ضرر می کنند و دشمن به دنبال 
آن است که در کشور جنگ داخلی ایجاد نماید 
و برخی اوقات سازمان های مربوطه برای تامین 
امنیت مردم در چارچوب قانون محدودیت هایی 

را ایجاد می کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان اعالم کرد

تشکيل ۶۴۵ پرونده مربوط به اغتشاشات اخير در كرمان 

گروه استان ها - کرمان //  مدیر توسعه کسب و 
کار صندوق کارآفرینی امید کشور بیان کرد: ۳۰ 
رسته فعالیت در کشور احصاء شده و در استان 
کرمان نخســتین فراوانی مربوط به دام سبک 
و سنگین و سپس فرش، کشــت نهال و بذر، 
محصوالت گلخانه ای، بوم گردی، صنایع دستی 
و ... بوده که جزو اولویت های مشاغل استان در 

روستاها است. 
محمدصادق حسنی در رویداد هم اندیشی انتقال 
فناوری به روستاها)روستای نوفن( در کرمان اظهار 
کرد: کرمان به عنوان دومین استان در کشور، طرح 

روستای نوفن را اجرا می کند.
وی در ادامه بیان کرد: صندوق کارآفرینی امید سی 
امین ســال فعالیت خود را پشت سر می گذارد و 
فارغ از نام و رویکرد دولت ها در حوزه اشتغال، 
کلیدواژه ما در این ســه دهه حمایت از کسب و 
کارهای خرد بوده و تالش شده به SME ها کمک 
کند. حسنی با اشاره به تمرکز بر حمایت از کسب 
و کارهای روستائی در سال های اخیر، عنوان کرد: 
در مجموع تالش های صندوق در همه استان ها 

در چهار سال صندوق توسعه روستائی و عشایری، 
پرداخت ۳۷۰۰ میلیارد تومان تســهیالت بوده که 
44 درصد از این تســهیالت به بخش کشاورزی 
اختصاص یافته که رقم قابل توجهی اســت و در 
استان کرمان این رقم باالی ۸۰ درصد و بیش از دو 
برابر میانگین کشور در بخش کشاورزی بوده است.

مدیر توسعه کسب و کار صندوق کارآفرینی امید 
کشور بیان کرد: ۳۰ رسته فعالیت در کشور احصاء 
شده و در استان کرمان نخستین فراوانی مربوط به 
دام ســبک و سنگین و سپس فرش، کشت نهال و 
بذر، محصوالت گلخانــه ای، بوم گردی، صنایع 
دستی و ... بوده که جزو اولویت های مشاغل استان 
در روستاها است. وی با اشاره به اینکه منابع مالی 
محدود است و از سوی دیگر امکان ارزش افزوده 
برای واحد کســب و کار وجود دارد، اظهار کرد: 
امسال همه دستگاه ها تکلیف دارند در زمینه دانش 
بنیــان ها کمک کنند و در رویداد امروز باید نقش 
کاربردی برای سازمان ها تعیین شود و امیدواریم ما 
در صندوق به عنوان حلقه میانی و تســهیل کننده 

بتوانیم نقش ایفا کنیم.

اعالم اولویت های مشاغل استان کرمان در روستاها جوالن سگ هادر معابر شهر کرمان 
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کدام شهرهای ایران عنوان 
»شهر خالق« را یدک می کشند؟

 گروه فرهنگی // یونســکو در ســال ۲۰۰4 طرحی با نام 
شبکه  شهرهای خالق مطرح کرد. شهرهایی که عضو این شبکه 
می شــوند، باید از خالقیت برای توسعه پایدار شهر خود بهره 
برند. در واقع خالقیت محور تمام فعالیت ها و تصمیم گیری های 

این شهرهاست. 
هدف از مطرح کردن شهرهای خالق، تقویت و ترویج خالقیت 
در ســطح شهرهای مورد نظر است. تولید و توزیع محصوالت 
خالقانه، استفاده از بیان خالقانه در مسائل مختلف، بهره مندی از 
خالقیت و صنایع فرهنگی در پیشرفت شهر از اهداف و اقدامات 

این شهرهاست.
هدف از مطرح کردن شبکه شهرهای خالق ایجاد یک شبکه  از 
شهرهایی است که با چنین اهدافی از خالقیت بهره می گیرند. 
در این شهرها استفاده از ظرفیت های بومی، فرهنگی، اقلیمی و 

پیشینه مردم در برنامه های شهری ضروری است.
شهرهای عضو در این شبکه متعهد می شوند که تجارب خود را 
به دیگر شهرهای خالق انتقال دهند و میان بخش های مختلف 

جامعه مدنی همکاری هایی ایجاد کنند.
شهرهای خالق در هفت حوزه صنایع  دستی و هنرهای بومی، 
هنرهای رســانه ای، فیلم، طراحی، خوراک شناســی، ادبیات 
و موســیقی فعالیت می کنند. این شبکه عاملی برای آشنایی با 
فرهنگ های متنوع جهــان و آگاهی از ویژگی منحصر به  فرد 
هر شهر است که با جذب سرمایه گذاران خارجی و گردشگران 

عامل رونق شهر در حوزه های فرهنگی و اقتصادی می شود.
پنج شهر ایران نیز در این شبکه از جمله اصفهان، رشت، سنندج، 
بندرعباس و کرمانشاه به ثبت رسیده اند. اصفهان و بندرعباس 
شــهر خالق صنایع  دستی و هنرهای بومی، رشت و کرمانشاه 
شــهر خالق خوراک شناسی و سنندج شــهر خالق موسیقی 

شناخته شده اند.
* اصفهان مرکز هنرهای بومی ایران

اصفهان اولین شــهر ایران بــود که در ســال 1۳۹4 در این 
شبکه ثبت شــد. قلم کاری، خاتم سازی، منبت کاری، نمدمالی، 
گیوه بافی و گیوه دوزی، عبابافی، ســفال و سرامیک ســازی، 
پوست و پوســتین دوزی، ملیله سازی، میناکاری، کاشی سازی، 
ســوزن دوزی، صحافی، ضریح سازی و فیروزه کوبی بخشی از 

هنرهای بومی اصفهان است.
* رشت شهری با غذاهای متنوع

در سال 1۳۹۵ شهر رشت به عنوان شهر خالق خوراک شناسی 
انتخاب شد. استان گیالن و شهر رشت به فرهنگ غذایی متنوع 
خود شناخته شده است. انتخاب مواد اولیه محلی و متناسب با 
فصل، منابع غذایی طبیعی غنی و انتقال دستورهای آشپزی به 
همراه نحوه استفاده درست از وسایل و فرهنگ غذایی از دالیلی 
است که باعث شد رشت به عنوان شهر خالق خوراک شناسی 

به ثبت برسد.
کته کباب، کباب ترش، مرغ ترش گیالن، میرزا قاســمی، سیر 
قلیه، ترش تره، فسنجان ماهی، کال کباب، خورش غوره مسما 

و باقال قاتق چند مورد از غذاهای معروف رشت است.
* صنایع دستی بندرعباس بخش مهمی از اقتصاد این شهر است

بندرعباس در ســال 1۳۹۷ در شبکه جهانی شهرهای خالق 
به ثبت رســید. در بندرعباس تنوع غذاهای دریایی، موسیقی 
محلی و صنایع دســتی و هنرهای بومی بسیار زیاد است اما به 
علت اهمیت و پیشــینه هنرهای بومی این شهر، بندرعباس به 
عنوان شهر خالق در این حوزه انتخاب شده است. صنایع دستی 
بندرعباس که بخش مهمی از اقتصاد این شــهر اســت شامل 
صنایع دســتی کاربردی و دریایی، لباس هــای محلی و آالت 

موسیقی است.
* سنندج شهر خالق موسیقی

شهر سنندج نیز در سال 1۳۹۷ در شبکه جهانی شهرهای خالق 
به ثبت رسیده اســت. در حوزه موسیقی بزرگانی از این شهر 
جهانی شدند و موسیقی سنندج دارای اهمیت بسیاری است. دف 
یکی از ابزار موسیقی مهم این شهر است که در میراث فرهنگی 

ملی نیز به ثبت رسیده است.
* کرمانشاه و غذاهای متنوع آن

کرمانشاه در سال 14۰۰ در شبکه جهانی شهرهای خالق ثبت 
شد. استان کرمانشاه با ۸۰ نوع غذا، ۲۰ نوع شیرینی و 11 نوع 
نان ظرفیت باالیی در فرهنگ غذایی و خوراک دارد. خورشت 
خالل، دنده کباب، آش عباســعلی، آش سورانه، شلمین، کوفته 
شیرین، ونوشک پلو، نان کالنه، روغن کرمانشاهی، نان برنجی 

و کاک تعدادی از خوراکی ها و غذاهای متنوع این شهر است.
* توسعه پایدار، اصل اساسی شهرهای خالق

تفکر شهر خالق، تفکری نو در جهت ایجاد پیوستگی و هم گرایی 
زیست سنتی و مدرن در شهر است. یکی دیگر از مسائل مهم در 
این شهرها توجه به مفهوم توسعه پایدار است. باید توجه داشت 
رواداری، پذیرش خرده فرهنگ ها و ســازش با تمام سالیق و 

افراد از مهم ترین ویژگی های شهرهای خالق است.
این عناوین در جهت برندســازی شهری و توسعه گردشگری 
بسیار موثر است. افزایش گردشگران در این مقاصد گردشگری، 
نیازمند ایجاد زیرساخت ها و ارتقاء فرهنگ میزبانی است. اگر 
شهرهای خالق ایران به درستی در مسیر برندسازی جهانی قرار 
گیرند و امکاناتی در ســطح جهانی در این شهرها تامین شود، 
اقتصاد این شهرها و صنعت گردشگری ایران پیشرفت خواهد 
کــرد؛ لذا با برگزاری رویدادها، نمایشــگاه ها و عرضه خالق 
ویژگی منحصر به فرد هر شهر می توان به این هدف دست یافت.
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گروه فرهنگی // درباره ۳ تفاوت مهم ســریال »خون ســرد« با مجموعه 
خارجی »دکستر« که باعث شــده قصه برای مخاطب ملموس و همراهی 

 برانگیز باشد.
سریال »خون سرد« به کارگردانی امیرحسین ترابی بر اساس سریال آمریکایی 
مشهور »دکستر« ساخته شده است و بالطبع از جهت قصه و شخصیت  پردازی، 
شباهت های واضحی به این مجموعه دارد، اما فارغ از شباهت ها، سه تفاوت 
مهم میان »خون سرد« و منبع اقتباس آن وجود دارد که باعث می شود مخاطب 
ایرانی با سوژه سریال ارتباط بیشتری برقرار کند. انگیزه »کسری« از قتل ها و 
نوع پرونده هایی که او انتخاب می کند، با آن چه در »دکســتر« اتفاق می افتد، 
متفاوت است و شخصیتی مانند »سروش معزی« در منبع اقتباس »خون سرد« 

وجود ندارد.
 آزار و اذیت توسط ناپدری

رخ دادن یک اتفاق وحشــتناک در دوران کودکی شخصیت های اصلی هر دو 
سریال، تاثیرات منفی عمیقی بر روح و روان آن ها می گذارد و در نهایت از آن ها 
یک قاتل می سازد.قتل دردناک مادر »دکستر« و »کسری« موضوع مشترک 

این دو مجموعه است. در »دکستر« مادر این کاراکتر، از سوی قاچاقچیان مواد 
مخــدر و یک باند خالفکار، بی رحمانه به قتل می رســد و او که در آن زمان 
کودک بوده شاهد این اتفاق اســت، اما در »خون سرد« این آزار و اذیت های 
ناپدری »کسری« است که باعث رنج و وحشت او، خواهر و مادرش می شود. 
در نهایت نیز معلوم می شــود ناپدری »کسری«، مادر او را داخل استخر پرت 
کرده و به قتل رسانده است. فعالیت باندهای تبهکار و درگیری وحشیانه آن ها 
با خانواده »دکســتر« موضوعی است که برای مخاطب ایرانی چندان ملموس 
نیست، اما بی رحمی ناپدری بدجنس، برای تماشاگر باورپذیرتر است، بنابراین 

این مورد به خوبی به ایرانی شدن خون سرد کمک کرده است.
 مردان ظالم و آزارگر سوژه »کسری«

در مجموعه »دکستر« قاتل سریالی قصه، سراغ قاتالنی می رود که افراد بی گناه 
را کشــته  و به سزای عمل شان نرسیده اند، اما سوژه  قتل های »کسری« تفاوت 
مهمی با »دکســتر« دارد. او افرادی را که به شکل های مختلف باعث آزار و 
اذیت زنان شــده  و با انگیزه های گوناگون آنان را کشته اند، به قتل می رساند. 
به عنوان مثال، اســتاد دانشگاهی که به دانشجویش تعرض کرده و باعث شده 
دست به خودکشــی بزند، پدری که دخترش را به بهانه آبرو به قتل رسانده و 
مردی که به دلیل جواب منفی دختر مورد عالقه اش به خواستگاری، قصد دارد 
روی صورت او اســید بپاشد، تعدادی از سوژه های »کسری« هستند. جنبش 
می تو، قاچاق زنان و دختران و اسیدپاشی از مسائل جامعه هستند و گروهی 
از زنان جامعه ما درگیر آن ها شــده اند. انتخاب مردان ظالم و آزارگر نیز جزو 
ویژگی های مثبت »خون سرد« است که به ایرانی شدن قصه سریال کمک کرده 

است.
 حضور کاراکتر »سروش معزی«

شخصیت »سروش معزی« مابه ازایی در »دکستر« ندارد و به قصه »خون سرد« 
اضافه شده است. »سروش« یک جاسوس است که در خارج از ایران زندگی 
می کند و به ســبک یــک پاپاراتزی ایرانی خارج نشــین، در فضای مجازی 
افشــاگری می کند. او به واسطه یک ســرباز جوان که قصد دارد به صورت 
غیرقانونی از کشور خارج شود، اطالعاتی از پرونده هایی که سرگرد »امیرعلی 
طلوعی« مســئول رسیدگی به آن هاست، به دست می آورد و اطالعات آن ها 
را افشا می کند. هرچند که کار »سروش« مانند مابه ازای واقعی اش، افشاگری 
درباره زندگی سلبریتی ها نیست و فعالیت جدی  تری دارد، اما مخاطب را به 

یاد او می اندازد.

تالش خون سردانه برای ایرانی شدن

 گروه فرهنگی // معاون صنایع دســتی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
هرمزگان از شرکت هنرمندان صنایع دستی استان 
خراسان  نمایشگاه سراســری صنایع دستی  در 

جنوبی خبر داد. 
 به گــزارش خبرنگار دریا ، ســاناز رمجی با بیان 
این مطلب افزود: ۳ هنرمنــد در دو غرفه با معرفی 
رشته های رودوزی های سنتی و حصیربافی در این 
نمایشگاه در کنار هنرمندان استان های دیگر شرکت 

کردند.
 او با اشاره به برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی در 
شهرهای بزرگ خاطرنشان کرد: صنایع دستی عالوه 
بر معرفی فرهنگ یک استان می تواند نقش مهمی در 

اشتغال زایی و توسعه ایفا کند. 
 پنجمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی خراسان 

جنوبــی از ۷ تا 11 آذر در شــهر بیرجند در حال 
برگزاری است.

شرکت هنرمندان هرمزگانی در نمایشگاه صنایع دستی خراسان جنوبی

ایرانی  // سفر عمره گزاران   گروه فرهنگی 
به عربستان از ســال ۱۳۹۴ پس از ماجرای 
تعرض در فرودگاه جده، متوقف شــد. این 
رویه از ســال ۱۳۹۵ با قطع روابط سیاسی 
به دو کشور و تعطیل شدن سفارتخانه ها و 
کنســولگری ها در ایران و عربستان، ادامه 

پیدا کرد. 
منابع خبری عربستان اعالم کردند که در چهار 
ماه اخیر، حــدود دو میلیون زائر خارجی به 
عمره مشرف شــده اند که در بین کشورهای 
خارجی، اندونزی بیشــترین تعداد زائر را به 

عمره فرستاده است.
عربستان تاکنون برای اتباع کشورهای اندونزی، 
پاکستان، هند، عراق، مصر و بنگالدش بیشترین 
تعداد ویزای عمره را صادر کرده است. ایران نیز 
تا پیش از تعلیق عمره و قطع روابط سیاسی، 
با اعزام ساالنه حدود ۸۰۰ هزار تا ۹۰۰ هزار 

زائر، در این فهرست قرار داشت.
ســفر عمره گزاران ایرانی به عربستان از سال 
1۳۹4 پس از ماجرای تعــرض در فرودگاه 
جده، متوقف شــد. این رویه از ســال 1۳۹۵ 
با قطع روابط سیاســی به دو کشور و تعطیل 
شدن سفارتخانه ها و کنسولگری ها در ایران و 

عربستان، ادامه پیدا کرد.
ایران برای ازسرگیری عمره، سه شرط گذاشته 
بود که از جمله آن ها اشد مجازات و محکومیت 
سنگین برای ماموران خاطی فرودگاه جده بود. 
پس از آن که نماینده ولی فقیه در امور حج و 
زیارت اعالم کرد این حکم در عربستان اجرا 
شده اســت، مقامات حج دو کشــور مذاکره 
برای ازســرگیری عمره را آغاز کردند، گرچه 
بازگشت زائران ایرانی به عمره، به بازگشایی 
کنسولگری ایران در عربستان منوط شده است.
سازمان حج و زیارت درباره پافشاری برای 
اجرای این شرط بارها توضیح داده که با توجه 
به طوالنی بودن مدت عمره و به تجربه گذشته 

و مشــکالتی که معموال زائران با آن مواجه 
هســتند، دشوار اســت زائران بدون حمایت 
کنسولی به عربســتان اعزام شوند و وضعیت 
عمره قابل قیاس با حج تمتع نیست. هرچند در 
حج امسال نیز پیگیری زائران ایرانی دستگیر 
شده در عربستان نیز به دلیل تعطیلی سفارتخانه 
و کنســولگری و حضور نداشتن مقام رسمی 
دیپلماتیک در عربســتان، مشکالتی را پدید 
آورد که این مســأله با میانجیگری و پیگیری 
کشــورهای دیگر، از جمله عراق و عمان، به 

نتیجه رسید.
طبق آخرین آمار ســازمان حج و زیارت، در 
حال حاضر حدود پنــج میلیون و ۸۰۰ هزار 
زائر از ســال 1۳۹۵ در نوبت عمره هستند. 
مقامات حج ایران تا کنــون درباره برقراری 
دوباره عمره ایرانی ها در ســال 14۰1 پاسخ 
واضح و قطعی نداشــته اند. آن هــا امیدوارند 
در جریــان مذاکرات دیپلماتیــک بین ایران 
و عربســتان با بازگشــایی دفاتر کنسولی و 
بازگشت زائران  سفارتخانه های دو کشــور، 
ایرانی به عمره نیز با جدیت بیشتری پیگیری 
شود و میانجیگری ها به نتیجه برسد.در تیرماه 
امسال همزمان با حج 14۰1، نماینده ولی فقیه 
در امور حج و زیــارت از وزیر امور خارجه 
خواسته بود مقدمات برقراری عمره مفرده از 
طریق این وزارتخانه پیگیری شود که وزارت 
امور خارجه کشــورمان، موضوع ازسرگیری 
اعزام زائران ایرانی به عمره را از طریق عراق 
پیگیر شد و امیدوار بود مقدمات و تسهیالت 
الزم برای ازســرگیری عمره با مناسب شدن 
شرایط کرونا، فراهم شود. با این حال، همچنان 
برای این پرســش که »عمــره ایرانی ها چه 
زمانی از ســرگرفته می شود« پاسخی وجود 
ندارد، اما انتظار می رود با ازســرگیری دوباره 
مذاکرات ایران و عربستان، عمره در سرفصل 

گفت وگوهای دو کشور قرار گیرد.

غیبت ایران در عمره ۷ ساله شد

 گروه فرهنگی // در حالی که بخشی از 
هنرمندان در پی حوادث ماه های اخیر، 
با نگرانی هــا و ابهاماتی درباره آینده 
وزیر  مواجه هســتند،  حرفه ای خود 
ارشاد همچنان از لزوم »گفتگو« برای 

عبور از این شرایط سخن می گوید.
دوم آذرماه بود که وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در حاشیه نشست هیأت دولت 
در جمع خبرنگاران بر این مساله تاکید 
کرد: »سیاســت قطعی مــا در وزارت 
فرهنگ این اســت که تا جای ممکن از 
اهالی فرهنگ و هنر که در اغتشاشــات 
اخیر برای شــان اتفاقاتی افتاده اســت، 
حمایــت و موضوع آن هــا را پیگیری 

کنیم.«
محمدمهدی اســماعیلی در همین راستا 
خبر داد: »به صورت مرتب با نهادهای 
امنیتی و دســتگاه های قضائی جلساتی 
داریم که تا حد امکان به کسانی که دچار 
مشکل شده اند، کمک برسانیم. روند کار 
به نحوی است که دوستان ما دقت الزم 
را به کار می برند تا جای ممکن با گفتگو 
و رفع ابهامات بتوانیم مسائل موجود در 
ســطح جامعه را رفع و حل کنیم.« اما 
این مواضع وزیر ارشاد تازه نیست و از 
ابتدای ناآرامی ها بر آن تأکید داشته، بستر 
گفتگویی که اســماعیلی به دنبال تحقق 
آن است تا به امروز چقدر محقق شده و 
چقدر می توان به ثمره این وعده حمایت 
از هنرمندان برای برون رفت از شــرایط 

بحرانی فعلی امیدوار بود؟
 گفتگو، صبوری و تعامل برای حل 

مشکالت
حــاال بیش از دو ماه اســت که فضای 
کشــور دچار التهاب شــده و دامنه این 
التهابات، فضــای مرتبط با فعالیت های 
صنوف مختلف را هم تحت الشعاع خود 
قرار داده است. طبیعی و قابل انتظار هم 
بود که در چنین شــرایطی، هنرمندان و 
فعاالن حوزه های مختلف هنری نسبت 

به شرایط پیرامونی خود بی تفاوت نباشند 
و هر یک از زاویه نگاه خود، نســبت به 

شرایط موجود، اعالم موضع کنند.
بســتر گفتگویی که وزیر ارشاد به دنبال 
تحقق آن است تا به امروز چقدر محقق 
شده و چقدر می توان به ثمره این وعده 
حمایت از هنرمندان برای برون رفت از 
شرایط بحرانی فعلی امیدوار بود؟ همین 
اعالم موضع که گاهی متأثر از هیجانات 
و سوگیری های حاکم بر فضای مجازی، 
از دایره اعتدال و انصاف هم خارج شد 
اما زمینه ســاز ایجاد سوءتفاهم ها و گاه 
برخوردهایی شد که به صورت سلسله وار 
فضای ناامیدی و نگرانی نسبت به آینده 
را در فضای هنری ضریب داده اســت. 
در چنین شــرایطی وزیــر فرهنگ و 
ارشاد اســالمی همواره بر لزوم »گفتگو 
و صبوری و تعامل برای حل مشکالت« 
تاکید داشته است تا در این میان آسیبی 
جدی متوجه جامعه هنری و آثار هنری 
به معنای عام آن نشود. او بارها در مقابل 
هجمه به هنرمنــدان نیز در همین مدت 

ایستاده است.
به طور مثال وزیر ارشــاد در مراســم 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس، تأکید کرد: 
»هنرمنــدان و اهالی فرهنگ و هنر پای 
وحدت ملی و تمامیت ارضی ایستاده اند 
و امید است آوازه شوکت ایران همه دنیا 
را فرا گیرد. اگر فردی از اهالی فرهنگ 
و هنر در خصوص اتفاقات اخیر دچار 
خطا شده، راه برای بازگشت باز است و 
در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 

خدمتشان هستیم.«
اســماعیلی در جای دیگری در حاشیه 
جلســه هیأت دولت این مســاله را بار 
دیگر مطرح و تأکیــد کرد: »بنای ما بر 
رفع مشــکل همه اهالی فرهنگ و هنر 
اســت مگر اینکه فردی به هر دلیل به 
این جمع بندی برســد کــه نخواهد در 
فعالیت  تعریف شــده،  چهارچوب های 

داشته باشد. دشــمن در اتفاقات اخیر، 
نهایت تالش خود را انجام داد که جامعه 
فرهنگی هنــری را درگیر ماجرا کند اما 
بخش اصلی و عمده اهالی فرهنگ و هنر 
در این خصوص با هوشیاری عمل کردند 

که این موضوع جای تقدیر دارد.«
 وزارت ارشــاد خانــه همه اهالی 

فرهنگ و هنر است
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در عین 
طرح این مواضع، نیم نگاهی هم به جایگاه 
وزارت ارشاد در میان هنرمندان داشته و 
تالش دارد تا در سخنان خود این گزاره 
را مــورد تأکید قرار دهــد که »وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، خانه همه اهالی 
فرهنگ و هنر اســت و قدم همه کسانی 
کــه در ذیل قوانین جمهوری اســالمی 
فعالیت کننــد را بر دیده می گذاریم و در 
خدمتشان هستیم.« این سخنان نشان از 
همان راهبرد وزیر ارشاد برای جمع شدن 
همه دلسوزان فرهنگ و هنر ذیل سایه بان 
»گفتگو« برای شنیدن صدای همه فعاالن 

این حوزه است.
در راســتای تحقق این وعده ها تا امروز 
کمیته هایــی با حضــور نمایندگانی از 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، قوه 
قضائیه و اصناف مرتبط شکل گرفته تا 
مشــکالتی که برای برخی از هنرمندان 
ایجاد شــده، حــل و فصل شــود اما 
اینکه چقدر ایــن کمیته ها در زمینه رفع 
مشکالت و ایجاد بستری برای گفتگو در 
راستای حل سوءتفاهمات، موفق عمل 
کرده اند، نیاز به ارائه گزارش های رسمی 
و قابل ارزیابی در فضای رسانه ای دارد.

  واکنش به یک بیانیه تند و انتقاد 
از دوقطبی سازی

یکی از اتفاقات غیرمنتظره در تحوالت 
اخیر، انتشــار بیانیه ای تند و تیز همراه 
با چاشــنی »تهدید به اعتصــاب« از 
ســوی هیأت مدیره »خانه سینما« بود 
که می توانســت فضای رادیکال موجود 

در میان طیفی از فعــاالن این حوزه را 
رادیکال تر از قبــل کرده و باب هرگونه 
گفتگو میان مدیران و هنرمندان را مسدود 
کند. البته محمدمهدی عسگرپور در مقام 
رئیس هیأت مدیره خانه سینما، بالفاصله 
بعد از انتشــار این بیانیــه در گفتگویی 
رســانه ای تأکید کرد همــواره به دنبال 
گفتگو بوده اند. وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی هم پس از انتشار بیانیه خانه 
سینما تأکید کرد: »ما با دو قطبی سازی 
و افزایش تنش مخالفیم و دوست نداریم 
حتی برای یــک نفر از اهالی فرهنگ و 

هنر مشکل درست شود.«
اســماعیلی در عین حال بارها بر اینکه 
رفتار هنرمندان هم باید بر اساس تحلیل و 
شناخت درست از وقایع باشد تاکید کرده 
و در راستای تنش زدایی بارها سخن گفته، 
او در یکی از صریح ترین اظهارنظرهایش 
گفته است: »ما بر این اعتقادیم که جریان 
اصلی هنر با مردم همراهی کرده اســت. 
مــا بنا داریم با گفت وگو با کســانی که 
ابهاماتی دارند، مســائل را حل کنیم. ما 
عالقــه نداریم حتی برای یــک نفر از 
اهالی فرهنگ و هنر مشکل درست شود. 
بنابراین با این دوستان آمادگی گفت وگو 
داریم. البته قبول دارم که فضای تروریسم 
رسانه ای، ســعی در ایجاد ابهام و دروغ 
داشــته و چون اینها را می دانیم همچنان 
بر گفت وگو و رفع ابهــام تاکید داریم و 
از دوســتان هنرمند خود هم می خواهیم 

اختالفات را دامن نزنند.«

 یک بازخوانی؛ »قهر« راه حل نیست
اما مســاله تأکید بر تعامل و گفتگو تنها 
موضع این روزهای وزیر ارشاد نیست. 
اسماعیلی زمانی که در روزهای پس از 
برگزاری جشنواره فیلم فجر سال گذشته، 
مهمــان برنامه گفتگوی ویــژه خبری 
تلویزیون شــد، وقتی حمیدرضا مدقق 
از وی درباره خداحافظی دو ســینماگر 
ایران از جشنواره  سرشناس ســینمای 
فیلم فجر سوال کرد، گفت: »بعد از اینکه 
تعدادی از دوستان از جشنواره فیلم فجر 
خداحافظی کردند، با برخی از دوستان 
هنرمند دیدار و گفتگوهایی داشــتم و 
تمام تالشــم این است که این عزیزان به 
خانه خــود برگردند. بنده اینجا از آن ها 
می خواهم که در جشنواره بمانند و اگر 
انتقادات واردی داشته باشند بنده حتمًا 
رســیدگی می کنم. من بر این باورم این 
حرکت عزیزان نمی تواند با استقبال مردم 
مواجه شود چون خاستگاه بسیاری از این 
عزیزان هنرمند جشنواره ها و رویدادهایی 
بوده که به اعتبــار حضور مردم، میزبان 
اهالی فرهنــگ و هنر بوده اند. اما به هر 
حال بنده امیدوارم بتوانیم در یک فضای 
تعامل گونه هرچه زودتر مشکالت اهالی 

فرهنگ و هنر را حل کنیم.«
جالب اینکه این نگاه وزیر ارشاد سوی 
دیگری هم داشــت و درســت زمانی 
که به واســطه حواشــی یک فیلم، همه 
سینماگران مورد هجمه و اتهام از سوی 
برخی افراد تندرو قرار گرفتند، در یک 

اظهارنظر صریح تأکید کرد »خطای یک 
فرد را نباید به جامعه هنری تسری داد« 
و باز هم گفت: »هنرمندان سرمایه های 
ما هستند و کســی حق ندارد به ادبیات 
غیرفرهنگی با این عزیزان صحبت کند. 
این ها در پیشــانی فرهنــگ ما حضور 
دارنــد که ما خادم آن ها هســتیم. نکته 
دوم تالش دست اندرکاران جشنواره های 
هنری کشور است که در بدترین شرایط 
و مشکالت کارهای بسیار مهمی را در 
برگزاری جشنواره انجام دادند که انصاف 
نیست یک نقطه ضعف به همه بخش های 
این رویدادها و دستاوردها تسری بدهیم. 

این انصاف نیست.«
به گزارش مهر، آنچــه در این گزارش 
مختصر مرور شــد را می توان شمایلی 
کامل از هدف گذاری مرد شــماره یک 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی برای 
عبور از شــرایط بحرانی فعلی دانست؛ 
وعده هایی که به درســتی طرح شده اند 
اما بایــد منتظر ماند و دیــد در عرصه 
عمــل چه دســتاوردی را رقم خواهند 
زد. آیا محمدمهدی اسماعیلی و مدیران 
زیرمجموعه اش که حاال عهده دار تعامل، 
گفتگــو و حمایت از هنرمنــدان فعال 
در حوزه های ســینما، تئاتر، موسیقی و 
هنرهای تجسمی هستند، بر محور همین 
وعده ها می توانند زمینه ساز رفع نگرانی ها 
و ایجاد فرصت هایی تازه برای غبارزدایی 
از فضــای تولیــد و عرضه محصوالت 

هنری شوند؟

چالش ها و نگرانی های هنرمندان
 و وعده های وزیر 



روابط عمومی 
 شیالت رهمزگان 

با مصرف مرتب گوشت ماهي و ميگو خطر ابتالء به بيماري گواتر و آسم كاهش مي یابد

حوادث جهان
یوروپل : 

انهدام یک » ابر کارتِل « کوکائین در دوبی و اروپا
  یوروپل اعــالم کرد یک »ابر کارتِل« کوکائیــن را در دوبی و اروپا 
متالشی کرده است.یوروپل از انهدام یک »ابر کارتل« قاچاق کوکائین که 
شبکه  بزرگی را برای فعالیت های خود در امارات عربی متحده و برخی 
کشورهای اروپایی تشکیل داده بود، خبر داد.بر پایه این گزارش ماموران 
پلیس یوروپل عالوه بر انهدام و برچیدن این شبکه بزرگ قاچاق کوکائین 
4۹ فرد مظنون به ارتباط با این شــبکه را در کشورهای مختلف دستگیر 
کردند.۶ فرد مظنون به عضویت در این کارتل بزرگ قاچاق کوکائین در 
دوبی و مابقی مظنونان توسط پلیس یوروپل در چند کشور اروپایی دستگیر 
و بازداشت شدند. اعضای این گروه بنا به گفته دفتر نهاد مبارزه با جرم و 
مواد مخدر اروپا، یوروپل، دســت کم یک سوم قاچاق کوکائین در اروپا 
را کنترل می کردند.آژانس پلیس اروپا که مقر آن در الهِه هلند اســت در 
بیانیه ای اعالم کرد: این عملیات گسترده بین المللی منجر به کشف و ضبط 
۳۰ تن کوکائین و نیز دستگیری مظنونانی در فرانسه، اسپانیا، بلژیک و هلند 
شد. بنا به این گزارش: بارون های قاچاق مواد مخدر که هدف های اصلی 
یوروپل در نظر گرفته می شوند برای تشکیل یک کارتل فوق العاده بزرگ 
و کنترل دســت کم یک سوم تجارت کوکائین گردهم آمده و متحده شده 
بودند.در بیانیه یوروپل تصریح شده است: »میزان واردات کوکائین به اروپا 
تحت مدیریت و کنترل مظنونان به عضویت در این کارتل بزرگ بســیار 
 زیاد بوده و تاکنون در جریان تحقیقات مرتبط با این پرونده بیش از ۳۰ تن 
مواد مخدر توسط ماموران کشف و ضبط شده است.«بر این اساس گفته 
می شــود که ۶ سرکرده این کارتل که در دوبی با کشورهای هلند، اسپانیا 
و فرانسه مرتبط بوده دســتگیر و بازداشت شده اند.یک منبع یوروپل که 
نخواست نامش فاش شود ضمن اشاره به دستگیری یک سرکرده مهم این 
کارتل در اروپا به خبرگزاری فرانسه گفت: یکی از مظنونان هلندی »ماهی 
بسیار بزرگی« است.عالوه بر ۶ دستگیری در دبی، 1۳ نفر در اسپانیا، ۶ 
نفر در فرانسه و 1۰ نفر دیگر در ارتباط با تحقیقات این پرونده در بلژیک 
دستگیر شده اند.به گفته منبعی که اطالعات خود را در اختیار فرانس پرس 
قرار داده، 14 نفر نیز پیش تر در چارچوب همین عملیات ســال گذشته 
میالدی در هلند دستگیر شده بودند.دفتر دادستانی هلند اعالم کرده است که 
قصد دارد استرداد دو مظنون مرتبط با قاچاق کوکائین در این کشور را از 
مقامات از امارات عربی متحده درخواست کند.یکی از دو مظنون دستگیر 
شده در دوبی که هدایت قاچاق کوکائین به هلند را در دست داشته مردی 
۳۷ ســاله با تابعیت دوگانه هلندی و مراکشی است که به واردات هزاران 
کیلوگرم کوکائین به این کشــور طی سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲1 متهم شده 
است.مظنون دیگر آن گونه که فرانس پرس از دفتر دادستانی هلند نقل کرده 

مردی 4۰ ساله با تابعیت دوگانه هلندی و بوسنیایی است .

 ۵
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سال بيست و یکم شماره 4041

حوادث

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 107 فرعی از 47 - اصلی  
نظر به اینکه عملیات تحدید حدود اختصاصی پالک 107 فرعی از 47 - اصلی بنام محمدعقیل اسالم دوست فرزند عبداهلل ششدانگ 
یکباب کارگاه بلوک زنی و زمین پشت آن به مساحت 26084/17 مترمربع واقع در قالتو بخش دو بندرعباس که تحدید عمومی 
تاکنون بعمل نیامده ، لذا  به درخواست متقاضی ،تحدود اختصاصی در مورخ 1401/10/04 راس ساعت 9 صبح در محل بعمل 
خواهد آمد. اینک به موجب این آگهی به استناد ماده 14 قانون ثبت، از متقاضی و کلیه مجاورین دعوت میگردد که در تاریخ و ساعت 
مقرر در محل حضور به هم رسانند. واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی، از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
ظرف مدت 30 روز برابر ماده 20 قانون ثبت پذیرفته خواهد شد و معترض میتواند به استناد تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و 

تکلیف پرونده های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است مصوب 1373/2/25 و ماده 86 آئین نامه قانون ثبت، 
میبایست ظرف مدت یکماه پس از اعتراض به مراجع قضایی مراجعه و تقدیم دادخواست نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند، در غیر 

اینصورت این اداره مطابق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی اقدام خواهد نمود . 1401/281 م/الف - تارخ انتشار: 1401/9/09
محمد اسالمی موحد - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بندرعباس

  
    

بدهکار مهریه، چک 400 میلیونی را قورت داد! 
در امتداد تاریکی

گروه حوادث// فرمانده انتظامی استان گفت: ماموران انتظامی در بازرسی از کوله پشتی ۳ عابر پیاده 
در شهرستان » نهبندان « ۱۰۰ کیلو و 2۰۰ گرم تریاک کشف کردند .

   سردار » ناصر فرشید « اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان نهبندان هنگام کنترل محورهای فرعی به 
۳ عابر پیاده که در تاریکی شب در حال تردد بودند مشکوک شدند و به آنان دستور ایست دادند.وی افزود: 
متهمان با مشاهده مأموران با رها کردن کوله پشتی خود  و با استفاده از تاریکی شب متواری گردیدند که با 
اقدام به موقع پلیس، ۲ متهم دستگیر و یکی از عابران پیاده متواری که تحت تعقیب قرار گرفت.به گزارش 
خبرنگار پایگاه خبری پلیس این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده  

جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند .

قاچاق تریاک با کوله پشتی

گروه حوادث// فرمانده انتظامی اســتان 
هرمزگان از کشف بیش از ۵۰۰ کیلو تریاک 
طی دو عملیات همزمان در شهرســتان 

بستک خبر داد . 
   بــه گــزارش خبرنــگار دریا، ســردار 
» غالمرضا جعفری« بیان داشت: مأموران 
انتظامي شهرســتان بســتک در ادامه طرح 

مقابله با قاچاق مواد مخدر و مبارزه 
با سوداگران مرگ از انتقال یک 

محموله مواد مخدر از طریق 
و  مواصالتی  محورهای 
فرعی مطلع و بالفاصله 
دستور  در  را  موضوع 

کار قرار دادند.
  وی افزود : مأموران 
با تشکیل اکیپی به محل 

اعزام و حین گشــتزنی 
هدفمند به چهار دســتگاه 

مشکوک  ســواری  خودروی 
و دســتور توقف دادند که رانندگان 

خودروها بدون توجه به دســتور پلیس و 

عالئم هشــدار دهنده اقدام به فرار کردند.
سردارجعفری اظهار داشت: پس از تعقیب 
و گریز خودروها متوقف و در بازرسي از دو 
خودرو ۵۰۰ کیلوتریاک، یک قبضه سالح 
کلت کمری با دو خشــاب و تعداد 41 عدد 

فشــنگ مربوطه ، یک دســتگاه بی سیم 
همچنین دو حلقه وافور کشف و ضبط شد.  
این مقام انتظامی خاطر نشــان کرد : در این 
عملیات 4 قاچاقچی موادمخدر و سوداگر 
مرگ دستگیرو با تشکیل پرونده جهت سیر 
مراحل قانونی به مرجع قضایي معرفی شدند.
انتظامی هرمــزگان تصریح کرد:  فرمانده 
پلیس،  اطالعاتی  اقدامات  در سایه 
و  انتقال  از  مرگ  ســوداگران 
توزیع ایــن محموله افیونی 
ناکام ماندنــد و از عموم 
داریم  انتظار  شهروندان 
در صــورت اطالع از 
هرگونه توزیع و قاچاق 
مــواد مخــدر در حد 
بالفاصله  کالن،  و  خرد 
از طریق سامانه ی تلفنی 
 1۲۸ ســتاد خبری مبارزه با 
گزارش پلیــس  به  مخدر   مواد 

 کنند .

طبق توافقی که برای طالق داشتم از همسرم چک 
۴۰۰ میلیون تومانی بابت مهریه ام گرفتم، اما هنگام 
وصول چک، ناگهان همسرم با ترفندی خاص، آن 
را مقابل دوربین های مدار بســته بانک از دست 

خواهرم قاپید و قورت داد...
  زن 44 ســاله در حالــی کــه سراســیمه خود را 
 بــه مرکز انتظامی رســانده بــود، با بیــان این که 
»فریب حیله گری همســرم را خوردم« به مشاور و 
مددکار اجتماعی کالنتری گفت: ۲4 ساله بودم که »باقر« 
به خواستگاری ام آمد. آن زمان تحصیالت دانشگاهی ام 
به پایان رسیده بود و در یکی از ادارات دولتی استخدام 
 شــدم با آن که خواستگارم شــغل آزاد داشت، ولی 
نمی دانم چرا خانواده ام درخصوص وضعیت اخالقی 
و اجتماعی او تحقیق درستی انجام ندادند.حتی یکی 
از افرادی که از »باقر« شناخت خوبی داشت به پدرم 
گفته بود که او مواد مخدر مصرف می کند، ولی پدرم 
ایــن موضوع را جدی نگرفت و مدعی بود »دیگران 
به دلیل حسادت یا  دشمنی حرف هایی می زنند که 
قابل اعتنا نیست!« خالصه من و باقر پای سفره عقد 
نشستیم و زندگی مشترکمان در حالی ادامه یافت که 
من بعد از ازدواج متوجه شدم او به مواد مخدر سنتی 
اعتیــاد دارد. با وجود این چیزی نگفتم و برای حفظ 
آبروی خانوادگی سکوت کردم. اختالفات ما نیز در 
 حالی آغاز شد که همســرم به خانواده اش اهمیتی 
نمی داد. او یک روز سر کار می رفت و چند روز بیکار 
در خانه استراحت می کرد. به همین دلیل من نتوانستم به 
 او اعتماد کنم و فقط یک فرزند پسر به دنیا آوردم، چرا که 
آینده او را نیز تاریــک می دیدم. با همه تلخی ها و 
سختی ها حدود ۲۰ سال در کنار »باقر« زندگی کردم، 
اما از یک ماه قبل دیگر شرایط زندگی ما به گونه ای 
شد که نمی توانستم این وضعیت را تحمل کنم و پس 
از مدتــی جدال با افکارم، در نهایت تصمیم به طالق 
گرفتم، ولی نمی خواستم مسیر طالق را در دادگاه و 

پاسگاه طی کنم به همین دلیل با »باقر« صحبت کردم 
و قرار شــد که من به جای ۳۵۰ سکه بهارآزادی که 
مهریه ام بود یک چــک 4۰۰ میلیون تومانی بگیرم 
و از بقیــه حق و حقوقم بگذرم. فرزندم نیز به ســن 
قانونی رسیده بود و خودش می توانست برای آینده 
اش تصمیم بگیرد که نزد کدام یک از ما زندگی کند! 
این شــرط را هر دو نفرمان پذیرفتیم و من که قصد 
داشتم هرچه زودتر از همسرم جدا شوم چک نقدی را 
به اقساط مهریه ترجیح دادم و این گونه برای گرفتن 
طالق توافقی اقدام کردیــم و آن روز به اتفاق هم به 
محضر ثبت طالق رفتیم و بعد از طی مراحل قانونی 
و امضای اسناد طالق، چک 4۰۰ میلیون تومانی را از 
همسرم گرفتم و سپس به همراه خواهرم به بانک رفتم 
تا آن را وصول کنم ،چرا که اطمینان داشتم این مبلغ 
در حساب بانکی »باقر« وجود دارد، اما زمانی که در 
بانک در نوبت انتظار بودم »باقر« تماس گرفت و از 
من خواســت به او مهلتی بدهم تا مبلغ 4۰۰ میلیون 
تومان را به دو چک ۲۰۰ میلیونی تبدیل کند تا بانک 
آن را به راحتی بپردازد وگرنه برای دریافت این مبلغ 
دچار مشکل می شوم. من هم پذیرفتم و منتظر ماندم، 
اما زمانی که وارد بانک شــد و از من خواست ابتدا 
چک 4۰۰ میلیونی را به او بدهم، نتوانســتم باز هم 
به او اعتماد کنم به همین دلیــل اصرار کردم اول دو 
چک ۲۰۰ میلیونی را بدهد که او پیشنهاد کرد هر دو 
نفر چک هایمان را بــه خواهرم بدهیم! هنگامی که 
من چک 4۰۰ میلیونی را به خواهرم دادم او در یک 
لحظه چک را از دست خواهرم قاپید و در میان بهت 
و حیرت ما و کارمندان بانک آن را قورت داد و سپس 
گفت: »حاال برو هر کاری از دستت برمی آید، انجام 
بده!« من هم که حیرت زده مانده بودم سراسیمه خودم 
را به کالنتری رســاندم تا از طریق دوربین های مدار 
بســته بانک که این صحنه را ضبط کرده ، ادعایم را 

ثابت کنم و ....

 گروه حوادث//  بــا تالش کارآگاهان پلیس 
استان یک سارق مسلح طالفروشی  آگاهی 
که در همدان و هرمزگان مرتکب دو فقره قتل 

شده بود در بندرعباس دستگیر شد .  
   به گزارش خبرنــگار دریا، فرمانده انتظامی 
استان هرمزگان ، در تشریح جزئیات این خبر 
بیان داشــت : در پی دریافت گزارش یک فقره 
ســرقت مســلحانه منجر به قتل صاحب طال 
فروشی در همدان و متواری شدن قاتل، پیگیری 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان 
پلیس آگاهی استان قرار گرفت.سردار غالمرضا 
جعفــری افزود: کارشناســان پلیس آگاهی به 
منظور شناســایی و دستگیری قاتل متواری با 
تشــکیل یک اکیپ تخصصی موضوع را دنبال 
کردند که با بهره گیری از شیوه های نوین پلیسی 
در نهایت با همــکاری ماموران اعزامی پلیس 
آگاهی اســتان همدان ، هویــت اصلی قاتل را 
شناسایی کردند.  این مقام انتظامی استان خاطر 

نشان کرد: با تالش همه جانبه کارآگاهان پلیس 
اگاهی اســتان و حضور نماینده واجا، مخفیگاه 
متهم در یکی از محالت بندرعباس شناســایی 
و ضمــن هماهنگی قضایــی در یک عملیات 

غافلگیرانه دســتگیر و به اداره اگاهی اســتان 
منتقل شــد . فرمانده انتظامی استان هرمزگان 
اظهار داشت : در بازرسی دقیق از مخفیگاه قاتل 
۲۸۵ گرم طالی سرقتی ، یک قبضه اسلحه کلت 

کمری و دو تیر فشنگ جنگی کشف شد .  سردار 
جعفری تصریح کــرد : متهم در بازجویی های 
فنی به یک فقره ســرقت مسلحانه طالفروشی 
و قتل صاحب مغازه در شهرستان همدان و در 
 کمال نا باوری به یک قتل دیگر در شهرســتان 
حاجی آباد در مسیر فرار اعتراف کرد.  فرمانده 
انتظامی استان هرمزگان بیان داشت: کارآگاهان 
پلیس آگاهی جهت بررســی صحت و ســقم 
قتل دوم وبا حضــور متهم و نماینده قضایی به 
شهرستان حاجی آباد اعزام و با راهنمایی های 
متهم  در کمترین زمان جسد جوان ۲۰ ساله را 
در باغات روستای در رودی کشف کردند.  این 
مقام ارشــد انتظامی استان افزود: قاتل علت و 
انگیزه قتل دوم خود در شهرســتان حاجی آباد 
را در گیری با مقتــول برای تصاحب طالهای 
مســروقه عنوان کرد که متهم با تشکیل پرونده 
جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی 

و روانه زندان شد .

سارق متواری با دو فقره قتل دستگیر شد  

كشف ۵00 كيلو تریاک در هرمزگان 

آگهی مزایده عمومی فروش امالک ومستغالت شماره 2001003۶2۶000002

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان در نظر دارد امالک و مستغالت تحت اختيار خود را از 
طريق مزايده عمومی و با جزئيات مندرج در اســناد مزايده ، با بهره گيرى از سامانه تداركات الکترونيکی 
دولت )setadiran.ir( باشماره مزايده  2001003626000002 به صورت الکترونيکی به فروش برساند .
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ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است :
1. برگزارى مزايده صرفا از طريق سامانه تداركات الترونيکی دولت ميباشد وكليه مراحل فرآيند مزايده 
شامل خريد و دريافت اسناد مزايده )درصورت وجود هزينه مربوطه( پرداخت تضمين شركت درمزايده 
 )وديعه( ارســال پيشــنهادات قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از اين طريق

 امکان پذير می باشد .
2. كليه اطالعات امالک و مســتغالت شامل مشخصات ، شرايط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی 

سامانه  مزايده ، قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد .
3. عالقه مندان به شركت در مزايده می بايست جهت ثبت نام ودريافت گواهی الکترونيکی )توكن( با 

شماره هاى ذيل تماس حاصل نمايند :
مركز پشتيبانی وراهبردى سامانه : 41934 -021

 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســاير استانها ، درسايت ســامانه )www.setadiran.ir( بخش 
» ثبت نام/پروفايل مزايده گر« موجود است .

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

دادگســتری  کل  رئیس  حــوادث//  گروه 
هرمزگان از کشف ۵۱ هزار لیتر سوخت قاچاق 

در آب های جزیره قشم خبر داد .
   به گــزارش خبرنــگار دریــا ؛ رئیس کل 
دادگستری اســتان هرمزگان اظهار داشت: در 
نتیجه اقدامات اطالعاتی و گشــت زنی های 
مأموران دریابانی با هماهنگی دادستان عمومی 
و انقالب قشم، ۵1 هزار لیتر سوخت قاچاق در 
آب های این جزیره، کشف شد.مجتبی قهرمانی 
با بیان اینکه قاچاقچیان قصد داشتند با استفاده 
از یک محفظه پالســتیکی موسوم به »مشک 
ماری«، این میزان سوخت قاچاق را از ساحل 
به شناورهای تندرو منتقل کنند، تصریح کرد: به 
دستور مقام قضایی، مأموران، مشک مذکور را 
از بســتر دریا بیرون کشیده اند که در نتیجه آن 
مسیر انتقال سوخت قاچاق قطع شده است.وی 
ارزش تقریبی سوخت مکشوفه از این مشک 
را 1۰ میلیــارد و هفتصــد و ده میلیون ریال 
عنوان کرد و بیان داشت: بنابر گزارش ضابطین، 
تحقیقات به منظور شناسایی و دستگیری عوامل 

نگهداری این حجم از سوخت قاچاق ادامه دارد 
که نتایج آن متعاقبًا اعالم خواهد شد.

  قهرمانی یادآور شد: سوخت های کشف شده 
طبــق روال قانونی با دســتور قضایی تحویل 
شرکت پخش و توزیع فرآورده های نفتی شده 
و به چرخه توزیع قانونی برمی گردد.رئیس کل 
دادگستری هرمزگان در پایان با اشاره به آثار 

و پیامدهای ســوء قاچاق سوخت بر وضعیت 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی استان، 
خاطرنشــان کرد: دســتگاه قضایی با هدف 
جلوگیری از هدر رفت ســرمایه های ملی و 
صیانت از اقتصاد کشور، اجازه هیچگونه فعالیت 
ســودجویانه و غیر قانونی در این خصوص را 

نخواهد داد .

کشف 51 هزار لیتر سوخت قاچاق در آب  های قشم

خودروی ۶۰ میلیاردی در توقیف پلیس
گــروه حوادث//  با هوشــیاری مامــوران انتظامی 
شهرستان میناب یک دستگاه خودرو تویوتا لندکروز 

قاچاق شناسایی و توقیف شد . 
   به گــزارش خبرنگار دریا، فرمانده انتظامی اســتان 
هرمزگان، بیان داشــت : مأموران انتظامی مســتقر در 
ایستگاه بازرسی شهید چغازردی شهرستان میناب » حین 
کنترل خودروهای عبوری در محور مواصالتی »میناب 

–بندرعباس« به یک دســتگاه خودرو تویوتا لندکروز 
GXR4۰۰۰مشکوک شده و دستور توقف دادند.وی 
افزود: ماموران خودرو را متوقف که در استعالم به عمل 
آمده از سامانه راهور مشخص شد شماره شاسی و شماره 
موتور با مدارک خودرو مطابقت ندارد و فاقد مجوز می 

باشد.
  سردار غالمرضا جعفری ، ارزش خودروی کشف شده 

را برابر اعالم نظر کارشناسان اقتصادی ۶۰میلیارد ریال 
عنوان کرد.این مقام انتظامي اســتان با بیان اینکه در این 
رابطه یک متهم دســتگیر و با تشکیل پرونده به مرجع 
قضائی معرفی شد ، اظهار داشــت : پلیس در راستاي 
تأمین امنیت مردم و فراهم کردن شرایط سالم اقتصادي 
در کشور، مقابله با قاچاق کاال و ارز و قاچاقچیان را به 
صورت ویژه و شبانه روزدر دستور کار قرار داده است .

گروه حوادث// دو ســارق با ۱۷ فقره سرقت 
و زورگیری از نوجوانان و افراد ســالخورده در 

سیرجان دستگیر شدند .
   به گزارش خراسان، فرمانده انتظامی شهرستان 
ســیرجان بیان کرد:  به دنبال  افزایش ســرقت 
به عنــف از منازل و  گوشــی  قاپی به صورت 
زورگیری و تهدید شهروندان سیرجانی  به ویژه 
افراد سالخورده  و نوجوانان در نقاطی از شهر و 

روستاهای اطراف، بررسی موضوع در دستور کار 
امیرسبتکی  پلیس قرار گرفت.سرهنگ مرتضی 
ادامه داد: نیروهای  پلیس آگاهی با انجام اقدامات 
تخصصی و بررسی های میدانی دو متهم مرتبط  
در این ســرقت ها را شناسایی  کردند و آنان را 

در دو عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهشان به دام 
انداختند.وی تصریح کرد : این سارقان در مواجهه 
با اسناد و مدارک موجود به 1۷فقره سرقت به عنف 
شامل پنج  فقره سرقت طال از افراد سالخورده  با 
ورود به منزل آنان و1۲ فقره سرقت  تلفن همراه  

از نوجوانــان و افراد کم توان به صورت تهدید و 
زورگیری با چاقو اعتراف کردند و اقالم سرقتی 
به ارزش ۲۰ میلیارد ریال تحویل مال باختگان 
شد. این مسئول انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: 
این متهمان که از نوجوانان در معابر عمومی یا با 
زیر نظر گرفتن افراد سالخورده اقدام به زورگیری 
می کردند پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی 

تحویل  شدند .

عامالن زورگیری  از نوجوانان و سالخوردگان به زانو در آمدند

شرایط عمومی وتوضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی

شناسه آگهی : 1417521

نوبت اول



۶
چهارشنبه 9 آذر 1401

5 جمادی االول 1444

سال بيست و یکم شماره 4041

خبری

شهرستان

۶ کالس به ظرفیت مدارس کیش اضافه شد
 گروه شهرســتان//  رئیــس اداره آموزش و پرورش 
کیش گفــت: با اخذ مجوز تفکیک هنرســتان های این 
جزیره ۶ کالس درس به ظرفیت مدارس آن اضافه شــد. 
پرویز حیــدری راد اظهار کرد: هنرجویان فنی حرفه ای 
و کاردانش پســر جزیره کیش در یک هنرستان تحصیل 
می کنند که با توجه به سیاســت هــای ورزات آموزش 
و پرورش تفکیک این هنرســتان ها در دستور کار قرار 
گرفته اســت.وی اضافه کرد: با حمایت های ســازمان 
منطقه آزاد کیش ســاختمان مربوط به دانشــگاه علمی 
کاربــردی کیش با ظرفیــت ۶ کالس و یک کارگاه هم 
 اکنون در اختیار این اداره قرار گرفته تا هنرجویان فنی و 
 حرفــه ای در ایــن محل مشــغول به تحصیل شــوند.

حیدری راد یادآور شد: در این راستا مجوز تاسیس هنرستان 
فنی و حرفه ای از وزارت آموزش و پرورش اخذ شده و 
مراحل مجوز بکارگیری نیروهای موجود در این هنرستان 
در حال پیگیری است که به زودی به اتمام می رسد.وی 
با بیان اینکه جزیره کیش از لحاظ سرانه فضای فیزیکی 
 مدارس دچار چالش است افزود: با این اقدام تراکم کالسی 
هنرستان های کیش کاهش پیدا می کند که گام مهمی در 
ارتقای کیفیت تحصیل هنرجویان در رشته های این بخش 
است.رئیس اداره آموزش و پرورش کیش گفت: هم اکنون 
۳۶۸ هنرجوی پسر در ۶ رشته فنی و حرفه ای و کاردانش 
مشــغول به تحصیل هستند که ۲ مورد از این رشته ها در 
سال جاری ایجاد شده است.وی افزود: همچنین با موافقت 
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیــش، ۸۰ دانش آموز 
رشته تربیت بدنی هنرستان خوارزمی برای ادامه تحصیل 
از این مکان به موسســه ورزش و تفریحات سالم کیش 
منتقل شدند.به گزارش ایرنا، حیدری راد یادآور شد: در 
راستای تامین فضای فیزیکی کالسی هم اکنون با حمایت 
بخش خصوصی یک هنرستان 1۸ کالسه غیر انتفاعی در 
 حال احداث اســت که با بهره برداری از آن بســیاری از 
رشــته های هنرســتانی جدید در جزیــره دایر خواهد 
شد.جزیره کیش دارای بیش از 1۰ هزار دانش آموز است 
که در ۵۲ مدرســه دولتی و خصوصی و 4۰۰ کالس در 
حال تحصیل هستند.این تعداد دانش آموز شامل ۵۵۰ نفر 
در مقطع پیش دبســتانی، پنج هزار و 4۵۰ نفر در مقطع 
ابتدایی ، ۲ هزار و ۳۰۰ نفر در مقطع متوسطه اول و یک 
هزار نفر در مقطع متوسطه دوم، ۳۳۰ نفر در هنرستان فنی، 
۳۷۰ نفر در هنرستان کار دانش و ۳۳ نفر استثنایی و سایر 

هستند .

ظروف شيشه ای در طبيعت زیر تابش آفتاب باعث بروز آتش سوزی است
روابط عمومی اداره كل
منابع طبيعی و آبخيزداری هرمزگان

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

سعیده دبیری نژاد – گروه شهرستان// معاون 
وزیر و رئیس سازمان شیالت ایران به همراه 
معاون آبزی پروری ســازمان شیالت ایران، 
معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع سازمان 
شیالت ایران، مشاور و مدیرکل امور استانهای 
ســازمان شــیالت ایران، مدیر کل شیالت 
هرمزگان و جمعی از مسئولین شیالت استان 
از روند احداث بزرگترین مزرعه پرورش ماهی 
در قفس استان)مزرعه پرورش ماهی در قفس 

درنیکا(  بازدید کرد  .
  به گزارش خبرنگار دریا ، سید حسین حسینی 
در بازدید از این مزرعه با اشاره ه اینکه خودباوری 
و تالش متخصصان بومی زمینه ســاز احداث 
این مزرعه بوده اســت گفت: استان هرمزگان با 
برخورداری از ظرفیتی بالغ بر 11۳هزار تن در 
سال در زمینه پرورش ماهی در قفس در آینده ای 
نزدیک زمینه ساز رونق اقتصادی، توسعه، اشتغال  
و ارز آوری با بهره گیری از این ظرفیت خواهد 

بود.وی از دو برابر شدن تعداد قفس های مزارع 
پرورش ماهی در دریای استان هرمزگان خبر داد 
و گفت: بدین منظور ایجاد مجتمع های پشتیبانی 
پرورش ماهی در قفس در ســواحل پهنه های 
شناسایی شده است.حسینی با تأکید بر حرکت 
در مسیر خودکفایی در زمینه تولید بچه ماهی 
گفت: با توجه به محدودیت های تولید بچه ماهی 
و نیاز به بچه ماهی اقدامات الزم جهت افزایش 
 شــرکت های وارد کننده بچه ماهــی را انجام 

داده ایم.در ادامه سرپرســت اداره کل شیالت 
هرمزگان با بیان اینکه این مزرعه با ظرفیت پنج 
هزار تن و ایجاد اشتغال برای 1۵۰ نفر در منطقه 
گرزه -بندرلنگه واقع شده است گفت: این طرح 
 در فاز اول با ظرفیت هزار تن و هشــت قفس 
راه اندازی خواهد شد.ساســان صادقی با بیان 
 این مزرعه نقش مهمی در توســعه و رونق و 
اشتغال زایی دارد تصریح کرد: این مزرعه بدون اخذ 
 تسهیالت و با هزینه ای بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان 
 راه اندازی شــده اســت که امیــد داریم در 
آینده ای نزدیک به یکی از مزارع نمونه کشور 

تبدیل شود  .

راهنمایی  پلیس  رییس  شهرستان//  گروه 
ایجاد پیســت  رانندگــی کیش گفت:  و 
شارژی  های  ســیکلت  موتور  گردشگری 
به عنوان یک  در طرح ساماندهی سواحل 

ظرفیت توریستی مصوب شده است . 
   سرهنگ مهدی توانگر اظهار کرد: ساماندهی 
بهره مندی از موتورسیکلت های شارژی در 
راســتای فعالیت قانونی آنها از سال گذشته 
در چند مرحله در دســتور کار قرار گرفت.

وی اضافه کرد: پــالک گذاری اولین گام این 
ساماندهی بود که از آذر سال گذشته تا کنون 

بیش از ۶ هزار و ۳۰۰ دســتگاه که شــامل 
حدود ۹۵ درصد از دستگاه های موجود انجام 
شده است.رییس پلیس راهنمایی و رانندگی 
کیش گفت: استفاده از گواهینامه، کاله ایمنی 
و بیمه شخص ثالث نیز دیگر محورهای این 
ساماندهی بود که با ارائه راهکارهای مختلف 
هم اکنون بســیاری از رانندگان موتور از این 
امکانات اســتفاده می کنند.توانگــر با بیان 
اینکه فرهنگســازی برای افزایش استفاده از 

گواهینامه، کاله ایمنی و بیمه شــخص ثالث 
نیز در دســتور کار این پلیــس با همکاری 
سایر ارگان ها قرار دارد افزود: ایجاد پیست 
گردشــگری موتور سیکلت ها یکی دیگر از 
محورهای طرح ســاماندهی این وسیله نقلیه 
اســت.وی اضافه کرد: ایــن اولویت با هدف 
تفکیک ظرفیت گردشگری و استفاده شخصی 
کیشوندان و مسافران در دستور کار قرار گرفته 
است.رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کیش 

گفت: قرار است این پیست در حد فاصل بین 
کلبه هور و ساحل سیمرغ جزیره ایجاد شود که 
به عنوان یکی از بخش های طرح ساماندهی 
سواحل از سوی ســازمان منطقه آزاد کیش 
مورد پذیرش قرار گرفته است.به گزارش ایرنا، 
وی با بیان اینکه سال گذشته موتورسیکلت ها 
در ۳۰ درصد تصادفات نقش داشتند اما امروز 
با انجام اقدامات مختلف به 1۲ درصد کاهش 
یافته اســت یادآور شد: با تحقق تمام اهداف 
طرح سامان دهی موتور سیکلت ها نقش این 

دستگاه به حداقل ممکن می رسد .

گروه شهرســتان//  رییس پلیس 
کیش  جزیره  رانندگی  و  راهنمایی 
گفت: با توجه به افزایش تصادفات 
در این جزیره طی 2 ماه هم اکنون 
۵۰ درصــد ســوانح رانندگی این 
به وقوع  جزیره در ساعات مدرسه 

می پیوندد . 
  سرهنگ مهدی توانگر با بیان اینکه 
فعالیت پلیس در ساعات آغاز بکار 
و تعطیلی مدارس افزایش یافته است 
اظهار کرد: اما به علت برخی رفتارها، 
در ۲ ماه گذشــته نیمی از تصادفات 
در این ســاعات به وقوع می پیوندد 
که رعایت بیشــتر فرهنگ ترافیکی 

الزمه کاهــش این اتفاقات اســت.
وی اضافه کــرد: افزایش تصادف ها 
در ســاعت مدارس طی پاییز امسال 
در حالی اســت که جزیره کیش نیمه 
اول امسال شــاهد کاهش چشمگیر 
سوانح رانندگی منجر به فوت، جرح 
و خســارت خودرویی بود و در این 
زمینه یکی از رتبه های برتر کشور را 
کســب کرده است.وی افزود: به دلیل 
افزایش ترددهــا در مقابل مدارس، 
عجله والدیــن و ناآشــنایی دانش 

آموزان به ویژه کــودکان به رعایت 
قوانین و مقــررات عمده دلیل وقوع 
بیشتر سوانح رانندگی در معابر منتهی 
به مدارس است.ســرهنگ توانگر با 
اشاره به اینکه بخش بزرگی از تخلف 
در بخش رعایــت نکردن حق تقدم 
در رانندگی اســت، افزود: ۳۹ درصد 
علت بروز سوانح رانندگی در کیش به 
رعایت نکردن حق تقدم و ۳۵ درصد 
تصادفات نیز مربوط به توجه نکردن 
به جلو رخ می دهد.وی گفت: بیشترین 

آمار تصادف در تقاطع ها و میادین به 
ثبت رســیده به طوری که ۳۹ درصد 
 سوانح رانندگی در سه راهی و چهار 
راه ها، ۲۵ درصد مربوط به تقاطع ها 
و ۲4 درصد تصادفات نیز مربوط به 
میادین جزیره کیش است.رئیس پلیس 
راهور فرماندهی انتظامی ویژه کیش 
افزایش ۲۰ درصدی اعمال قانون در 
هشت ماه گذشته نسبت به مدت مشابه 
سال قبل را زنگ خطری در این حوزه 
بر شمرد و بر لزوم ریشه یابی آن تاکید 

کرد.به گزارش ایرنا، سرهنگ توانگر 
 افــزود: فرهنگ ســازی و آموزش 
۲ موضوع مهم و تاثیرگذار در کاهش 
آمار جرایم و تخلفات حوزه راهنمایی 
و رانندگی بشمار می روند و باید مورد 

توجه ویژه قرار گیرد .

دو برابر شدن تعداد قفس های مزارع پرورش ماهی در دریای هرمزگان

ایجاد پیست گردشگری موتور سیکلت در کیش مصوب شد

۵۰درصد تصادفات کیش در ساعات مدرسه

سعیده دبیری نژاد - گروه شهرستان // معاون 
وزیر و رئیس سازمان شــیالت ایران به همراه 
معاون آبزی پروری سازمان شیالت ایران، معاون 
برنامه ریزی و مدیریت منابع ســازمان شیالت 
ایران، مشاور و مدیرکل امور استان های سازمان 
شیالت ایران، مدیر کل شیالت هرمزگان و جمعی 
از مسئولین شیالت استان از بندرصیادی حسینه 

بازدید کرد .
  به گزارش خبرنگار دریا ، در این بازدید رئیس 

سازمان شیالت ایران با اشــاره به جایگاه بنادر 
صیادی در ارتقا و تسهیل خدمات صیادی گفت: 

بندرصیادی حســینه در حوزه شــیالت به ویژه 
بخش صید  و صیادی از ظرفیت های قابل توجهی 

برخورداراست.
   سید حسین حســینی با اشاره به ظرفیت های 
خوب صیــد و صیادی در شهرســتان بندرلنگه 
گفت: خوشبختانه این شهرســتان از نظر جامعه 
صیــادی، مدیریت بنــادر و ظرفیت های صید و 

صیادی جزء بنادر نمونه کشور است.در ادامه این 
بازدید ساسان صادقی سرپرست اداره کل شیالت 
هرمزگان، اظهار داشت : این بندر صیادی با حدود 
۷۰ فروند شناور صیادی و بالغ بر 4۳۰ نفر صیاد 
نقش بسزایی در صید و صیادی استان دارد .گفتنی 
است بندر صیادی حسینه در ۶۰ کیلومتری غرب 

شهرستان بندر لنگه واقع شده است .

معاون وزیر و رئیس سازمان شیالت ایران:  

بندرلنگه جزء بنادر نمونه كشور است

    

    

                              دادانهم
پرونده کالسه 140140920000642160 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390002194132.  

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

گردشکار: بتاریخ بیست وهشتم آبان ماه یکهزارو چهارصد ویک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده 
ذیل تشکیل است پرونده کالسه 140140920000642160 تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را 

اعالم وبا استعانت از درگاه احدیت متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید .
» رای دادگاه « : 

در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب ، محله شنبه چاالکی ، جنب زمین هشت هکتاری ستاد قطعه 42 به مساحت 324 متر مربع طی نامه شماره 
181/143082/ن از طرف ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده اســت این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 
140040390001368381 مورخه 1400/06/07 مســتنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رســیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به 
صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک وتوجهًا 
به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه اطالعی 
ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیک ستاد 
اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض ، ستاد اجرایی طی نامه شماره 
181/271097/ن مورخه 1401/08/17 درخواست صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان 
مالک یا قائم مقام قانونی ویا صادر واعالم میدارد . رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ  قابل خواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی 

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

 رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان

دادانهم
پرونده کالسه 140140920001051839 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390002272555.  

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 سوم آذر ماه یکهزارو چهارصدو یک پرونده کالسه 140140920001051839 تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده ذیل 
تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 181/271085/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 10 به مساحت 45/93 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 140140920001051817 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390002272544.  

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 سوم آذر ماه یکهزارو چهارصدو یک پرونده کالسه 140140920001051817 تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده ذیل 
تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 181/271081/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 درشهرســتان بندرعباس، خیابان ســید کامل، جنب باشگاه ورزشی سینگو قطعه 9 به مساحت 44/88 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 .
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دادانهم
پرونده کالسه 140140920001051873 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390002272577.  

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

اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 
گردشــکار: بتاریخ سوم آذر ماه یکهزارو چهارصدو یک پرونده کالسه 140140920001051873 تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده ذیل 
تشــکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 181/271089/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 11 به مساحت 46/98 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 .
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سعیده دبیری نژاد – گروه شهرســتان // رئیس پارک زیست 
فناوری خلیج فارس قشم از برگزاری رویداد تانا ) توسعه و ارتقاء 

زیست بوم نوآوری استان ها ( در این پارک خبر داد .
   به گزارش خبرنگار دریا؛ محمد شریف رنجبر اظهار داشت: 
رویداد توسعه و ارتقاء زیســت بوم نوآوری استان ها )تانا( 
در راســتای رفع نیازهای فناورانه دســتگاه های اجرایی و 
 بخش خصوصی جزیره قشم در محور های خدمات شهری، 
محیط زیست، انرژی، دامپروری، کشاورزی، شیالت، صنعت 
ساختمان و گردشگری در روز چهارشنبه ۲1 دی 14۰1 در 
محل پارک زیســت فناوری خلیج فارس قشم برپا می شود.

وی اظهار داشــت: توســعه تعامل و همکاری دستگاه های 
 دولتــی و بخش خصوصی بــرای شناســایی چالش ها و 
فرصت های جزیره قشــم و ارائه راهکارهای مناسب هدف 
اصلی از برگزاری رویداد تانا اســت.دکتر رنجبر تصریح کرد: 
ایده ها و طرح هایی که شناســایی شده در سامانه ای به نام 
ســامانه نان که در وزارت عتف بصورت ملی و کشوری راه 

اندازی شده، مطرح شده است.
  وی اضافــه کرد تانا در دو بخش اجرا می شــود که پیش 
 رویداد، جلســات آمــاده ســازی و هماهنگــی اولیه بین 
دســتگاه های دولتی، بخش خصوصی، ســرمایه گذاران و 
صاحبان ایده از آن جمله اســت.رئیس پارک زیست فناوری 
خلیج فارس قشــم در ادامه با اشاره به تسهیالت مالی که به 
صاحبان ایده های برگزیده ارائه خواهد شــد، اظهار کرد: به 
هر برگزیــده در این رویداد مبلغ 1۰ میلیون تومان، پرداخت 
خواهد شد و شرکت کنندگان همچنین می توانند از تسهیالت 
صندوق پژوهش و فناوری اســتان هرمزگان و تسهیالت کم 
بهره و حمایت های بالعوض )در صورت پذیرش در پارک( 

بهره مند شوند.
  گفتنی اســت کلیه واحدهای فناور و صاحبان ایده از جمله 
دانشجویان، اساتید، نخبگان و شرکت های فناور و دانش بنیان 
سراسر کشور می توانند برای ارائه راه  حل جهت رفع نیازهای 
فناورانه جزیره قشم در این رویداد شرکت کنند.لینک ثبت نام 
بزودی اعالم خواهد شــد و جهت کســب اطالعات بیشتر با 

شماره ۳۵۲۲1۵۷1-۰۷۶ تماس حاصل نمایید .

در راستای رفع نیازهای فناورانه جزیره قشم ؛

رویداد ملی تانا توسط پارک زیست فناوری 
خلیج فارس برگزار می شود 
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یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

گروه اجتماعی // کارشناس فضای مجازی گفت: 
دشمن در فضای مجازی، در بازه های بلند مدت 
جنگ شناختی و جنگ ترکیبی ایجاد کرده و 
نســل آینده ما را هدف قرار داده است، باید از 
نقشه های دشمن در فضای سایبری بر سر جنگ 

شناختی و جنگ ادراکی، جلوگیری کنیم . 
و  پژوهشــگر  داوود  آل  علیرضــا  ســید     
 کارشناس فضای مجازی در مورد ارتقای سواد 
 رسانه ای والدین گفت: در وهله اول ارتقای سواد 
رسانه ای والد مدنظر است، وقتی والدین آگاهی  
و سواد رسانه ای پایین داشته باشند نمی توانند در 
 این فضا با زبان اقناع، فرزندانشان را از تهدیدات و 
آســیب های فضای مجازی در امان نگه دارند و 
بهره برداری از فرصت های این فضا هم برایشان 
ممکن نیست، پس اولین نکته برای ما ارتقای سواد 
رســانه ای والدین و سواد فضای مجازی است.

وی در راستای مدیریت فرزندان در فضای سایبر 
افزود: نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است، این 
که والدین برای مدیریت فرزندشــان باید ابزاری 
را برای برای اتصال به فضای مجازی و اینترنت 
 تهیه کنند کــه این مدیریت ابزار در ســن های

  مختلف شــیوه های متفاوتــی دارد مثاًل برای 
بچه های زیر 1۲ یا 1۳ ســال ابــزاری در نظر 
بگیرند که kids mode باشد یا نرم افزارهای 
کنتــرل خانوادگی بر روی تلفن همراه و یا تبلت 
آنها قابل نصب باشد که به راحتی مدیریت شود.  
والدین باید ساعات اســتفاده از فضای مجازی 
و جســتجو های فرزندان در این فضا را محدود 
 کنند و همچنین باید نرم ابزار ها و انیمیشن ها و 
بازی هایی کــه فرزند اصرار به نصب آنها بروی 
تبلت یا تلفن همراه دارد، با هماهنگی پدر و مادر 
باشــد.آل داوود معتقد است: والدین هنگامی که 
وسایل هوشمند را در اختیار فرزند قرار می دهند 
باید تنظیمات محدودیت های سنی که در گوگل 
پلــی و اکنون در نرم افزار بــازار در نظر گرفته 
شــده را اعمال کنند و به گونه ای باشــد که در 
نرم افزارهای کنترل خانوادگی هم این تنظیمات 
لحاظ شــود تا فرزندشــان موفق به نصب هر 

 مدل بازی نباشد.کارشــناس فضای مجازی در 
 رابطه با خشــونت های ســایبری مطرح کرد: 
خشونت های ســایبری کودکان می تواند بسیار 
با ســالمت روان کودکان و نوجوانان بازی کند 
و پیامدهای روانــی و عاطفی جبران ناپذیری را 
 به ســالمت روانی کودکان و نوجوانان وارد کند 
مســئله ای که اینجا مطرح است، اینکه کودکان 
عزیز، امروز در زمره جدیدترین خشونت هایی 
قرار گرفتند که به آنها خشونت سایبری می گویند 
این خشــونت شــبیه به زورگیری و قلدری در 
زندگی واقعی اســت البته این فضا چون مجازی 
است نوع آن هم هم طبیعتًا فرق می کند. آل داوود 
خشونت سایبری را هر نوع ایجاد ترس، تهدید و 
آزار تعریف کرد و در ادامه گفت: متاسفانه با توسعه 
فضای مجازی و رواج شبکه های اجتماعی این 
خشونت ها فقط محدود به درهای بسته یک اتاق 
و یا قلدری در مدرســه و جامعه نمی باشد بلکه 
مسئله مهم این اســت که خشونت ها و آزارهای 
ســایبری می تواند برای فرزندان خطرناک باشد 
که ما می گوییم هر عملی که حاصلش بدرفتاری 
از هر نوع باشــد در زمره خشونت قرار می گیرد 
که این موضوع در فضای مجازی صادق اســت.

وی همچنین فضای سایبری را زنگ خطری برای 
خانواده ها دانســت و ادامه داد: متاسفانه به دلیل 
فضای مجازی رها شــده در کشورمان در بحث 
حفاظــت و صیانت از کودک در فضای مجازی، 
زنگ خطر جدی بــرای جامعه و خانواده ها به 
صدا درآمده و متاســفانه این کودکان معصوم که 
در این فضا بی دفاع وارد شــدند، به لحاظ سواد 
 رسانه ای هم متفاوت هستند بلکه هیچ جایی برای 
مخفی شــدن از اراذل و اوباش سایبری ندارند و 
اضطراب و اســترس بسیار سنگینی به آنان وارد 
می شود به حدی که اختالالت شناختی و روانی 
 پیدا می کننــد که این اختــالالت از حد تحمل 
کودک خارج اســت و ما در این فضا شاهد آن 

هستیم.
  آل داوود در ادامه گفت: برای صیانت از فرزندان 
 نرم افزار هــای زیادی در شــبکه ها و فضای 

مجازی معرفی می شــوند اما بهتر است اگر بچه 
زیر 1۰ ســال اســت ابزاری خریداری شود که 
 حتما kids mode داشــته باشــد، خیلی از 
تبلت ها اکنــون این قابلیت را دارند و خیلی از 
فروشــگاه های نرم افزار ما ابزارهای خیلی 
خوبی برای صیانت از کودک در فضای مجازی 
پیشنهاد می دهند اما مسئله مهم برای ما نحوه 
درســت به کارگیری این نرم افزار هاست چرا 
که ممکن است اگر کودکی متوجه شود که تحت 

نظر و کنترل پدر و مادر اســت ممکن است با 
توجه به هوش باالی بچه های این نسل به سمت 
مخفی سازی فعالیت ها پیش برود و بتواند پدر 
و مادر را فریب دهد نکته مهم این است که پدر 
و مادرها باید سواد دیجیتالی و کار با نرم افزارها 

را ارتقا دهند.
  این کارشناس فضای مجازی با تاکید بر شناخت 
انواع ابزار ها و خشــونت های فضای سایبری 
افزود: متاسفانه رها شدن فرزندان در صفحات و 
گروه ها، ترویج دهنده خشونت است که جستجو 
در شبکه های اجتماعی و گروه هایی که ظاهرشان 
 اجتماعیســت موجب فریب کودکان می شــود 
حتی گاهی اوقات فرزندان با ورود به صفحات 
سلبریتی ها مورد حجمه، بدرفتاری، فحاشی و 
سوء استفاده قرار می گیرند و حتی ممکن است 
اگر نســبت به فضای مجازی و پلتفرم ها توجیه 
نباشند مورد اخاذی هم قرار گیرند و این می تواند 

بر روان کودک بسیار موثر باشد .
  در این شــرایط راه های مقابلــه ای برای آن 
وجود دارد یعنی والدیــن باید با انواع ابزارها و 
هم چنین  شوند.وی  آشنا  سایبری  خشونت های 
گفت: موضوع مهم این است که فرزندانی در فضای 
مجازی فعال هستند باید مطابق با سن خودشان 
در این شبکه ها حضور داشته باشند اما متاسفانه 
قانونی در این خصــوص در رابطه با رده بندی 
سنی در مورد حضور در شبکه های اجتماعی در 
کشور به صورت شفاف و قانون مکمل نداریم و 
شاهدیم که فرزندمان همچنان در این شبکه های 
اجتماعی بزرگسال حضور دارند که انواع مختلف 

محتوا 

را 
بر  در 

دارد و هر 
این  شخصی در 

مجازی  زیست  محیط، 
خود را به هر هدفی انجام می دهد.

امــا نکته اصلی این اســت که بــه فرزندانمان 
 آموزش دهیم آزار، تهدید و شوخی با هویت بقیه 
واقعًا خنده دار نیســت که اینها می تواند پیگرد 
قانونی داشته باشد و به نوعی خشونت سایبری 

باشد.
  والدین باید به فرزندان خود در خصوص حضور 
هدفمند در فضای مجازی نکاتی را یادآوری کند 
و از پرسه زدن های کنجکاوانه در فضای مجازی 
و شبکه های اجتماعی جلوگیری کنند در غیر این 

صورت پیامدهای بدی به دنبال دارد.
   آل داوود بــه والدین توصیه کرد: در شــرایط 
فعلی که فضای مجازی ما رها شــده است ارازل 
اوباش راحت در فضای سایبری جوالن می دهند 
ما یک نکته داریم اینکــه اگر فرزند و یا کودک 
شما خشونت و آزار ســایبری را تجربه کرد در 
این شــرایط بسیار وحشت زده، نگران و افسرده 
می باشــد و وظیفه والدین است که از فرزندشان 
در برابر این خشونت های سایبری حمایت کنند و 
موضوع بسیار مهمی که فرزند شما اگر دچار ترس 
و استرس شدید و غیر قابل کنترل شده باشد حتما 

به روانپزشکی حاذق که 
کودک  زمینه  در 
آزاری تبحر 
ند  ر ا د

نشان 
و  دهند 
راهکارهای 
جدا شــدن از این 
اعتراض ها را حتمًا باید به 

صورت عملی تجویز کنند.
  وی با توجه به نگرانی که نســبت به نسل آینده 
داشــت افزود: یکی از مهمتریــن راهکارهای 
مقابله با خشونت ســایبری و صیانت از کودک 
در فضای ســایبری تدوین قوانین و رگوالتوری 
سیاستگذاری فضای سایبر در داخل کشور است.

اکنون ما باید برای صیانت از فرزندانمان در این 
فضا، به صورت شفاف رده بندی سنی را در حوزه 
ورود به شبکه های اجتماعی اینترنت و استفاده 
از محتوا ها، بازی ها و انیمیشــن ها در کشور به 
صورت قانونی جدی بگیریم. کودکان امروز نسل 
آینده ما هستند باید از نقشه های دشمن در فضای 
سایبری بر سر جنگ شناختی و جنگ ادراکی، 

جلوگیری کنیم.
  دشــمن در فضای مجــازی، در بازه های بلند 
مدت جنگ شناختی و جنگ ترکیبی ایجاد کرده 
و نسل آینده ما را با انواع محتواهای مهندسی شده 
مدیریت می کند که می تواند برای آینده ما بسیار 
خطرناک باشد یعنی با نسلی روبرو شویم که هیچ 
تعلق خاطری به وطن هویــت و فرهنگ خود 

ممکن است نداشته باشد .
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گروه اجتماعــی //  معاون پرســتاری وزارت 
بهداشت گفت: در حال حاضر جمعیت دانشجو 

و پرستار حدود 2۵۰ هزار نفر در کشور است . 
  عباس عبــادی گفت: تعرفه گــذاری خدمات 
پرستاری با هدف افزایش حقوق و بهبود معیشت 
اســت. پرداختی از جیب مردم کاهش و وضعیت 
پرداخت بهبود پیــدا کرده اســت.مدل پرداخت 
برای تعرفه گذاری پرســتاری متفــاوت با مدل 
 رایج اســت.به گفته وی، در ایــن مدل پرداختی 
تعرفه گذاری خدمات پرســتاری جلوی تقاضای 
 القایی گرفته شد، به طوری که این مدل مانع افزایش 
هزینه هــای پرداختی بیماران می شــود.معاون 
پرســتاری وزارت بهداشــت افزود: از پنج هزار 
میلیارد تومان 1۲۰۰ میلیارد تومان توسط سازمان 
 برنامــه و بودجه پرداخت شــده اســت. به دلیل 
این که اولین ســال اجرای تعرفه گذاری اســت. 
پرداختی ها به صورت علی الحســاب بوده است؛ 
چند ماه اول ثبت خدمات انجام نشــده به همین 
دلیــل ، آخرین کارانه ســه ماه آخــر را به طور 
متوســط ضرب در عددی کرده ایم و به صورت 
علی الحســاب به همکاران پرستار پرداخت شده 
است.عبادی گفت: در مناطق دورتر ضریب اشغال 
تخت و گردش بیماران پایین تر از تهران اســت و 
طبیعتا درآمد ها کم تر از مراکز شلوغ تر است. ما به 
 عنوان وزارت بهداشت فروشنده خدمت و همچنین 
 بیمــه ها خریــدار خدمــت هســتند، بنابراین 
ارزان سازی خدمت یکی از اهداف ما است.او اضافه 
کرد: در طرح تحول نظام ســالمت طرح قاصدک 
اجرا شــد که همکاران تجربه های ناخوشایندی 
داشتند.قانون تعرفه گذاری دارای شاخص کلیدی 
مانند هویتی و از جهتی معیشــتی اســت و هدف 
ما حرکت به ســمت عدالت و ارائه کیفی خدمات 

اســت که ســال ها مغفول مانده بود.اصلی ترین 
دلیل برای به زمین ماندن تعرفه گذاری این اســت 
که برخــی از کارگزارها به خوبی عمل نکرده اند.
به گفته وی نظام پرداخت سالمت آسیب زا است. 
 در فی فور سرویس مسائلی مانند تقاضای القایی و 
 هزینه های ســنگین بــر دولــت و بیمه تحمیل 
می شد اما نظام پرداخت در تعرفه گذاری می تواند 
مقدمه ای برای عدالــت در پرداخت و اصالح آن 
باشــد.او ادامه داد: هدف از اجرای قانون مبتنی بر 
عملکرد و رضایت نســبی مردم است و پرداختی 
وزارت بهداشت علی الحســاب است، به طوری 
که بیش از اجرای آن بزرگ نمایی شــده است.او 
افزود: پرســتاران حوزه کرونا در حدود ده هزار 
نفر هستند که پیشنهاد کوتاه مدت ما این است که 
بدون هیچ قید و شــرطی استخدام شوند.در تهران 
نسبت پرستار به تخت کم تر از یک است.حسینعلی 
شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت: 
وقتی صحبت از تعرفه گذاری می شــود شورای 
عالی بیمه باید بپذیرد، شــکایت های زیادی در 
خصوص پرداخت ها وجــود دارد و در برخی از 
جاها پرداخت ها ناچیز و برخی دیگر قابل توجه 
است. به گفته وی اگر تعرفه گذاری به خوبی اجرا 
شود تبعیض ها برطرف خواهد شد. طبق قانون ، 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری ابتدا باید در شورای 
عالی بیمه تصویب و سپس در هیات دولت مصوب 
شــود.پدرام پاک آیین سخنگوی وزارت بهداشت 
گفت: از مجموع پنج همت، 1۲۰۰ میلیارد تومان 
پرداخت و مابقی منوط به اختصاص برنامه و بودجه 
است.به گفته وی اجرای قانون بعد از 1۵سال یک 
رضایت مندی نسبی را ایجاد کرده است و معتقدم 
که نظام سالمت به سمت استفاده از نیروهای میانی 

حرکت کند .

فروردین :  
خواســته های تان را به دیگران تحمیل نکنید، 
چون هیچ کمکی به تحقق اهداف تان نمی کند. 
امــروز می توانید از تعامالت تان با دیگران نفع 
ببرید، البته به شرط این که سعی نکنید کنترل اوضاع را به دست 
بگیرید و نقش فرمانده داشته باشید. این راهکار دیپلماتیک به 
این معنی نیســت که باید دست از رویاهای تان بردارید، بلکه 
به شــما توصیه می شود که اگر می خواهید احساسات تان را 
پرورش دهید، در مســیر موفقیت تان بیشتر از قبل با دیگران 

ارتباط برقرار کنید .
    اردیبهشت :  

 اگر از وظایف کاری تان چشــم پوشــی نکنید 
می توانید پیشرفت خوبی داشته باشید. اما اگر مدام 
به دنبال راه های میانبر باشید تا کارها را سریع تر 
به سرانجام برسانید ممکن است بدون این که نتیجه ای بگیرید فقط 
منابع تان را هدر دهید. به دنبال مسیرهای جدید نباشید، همان 

راهی را بروید که پیشتر دیگران هم از آن عبور کرده اند . 
      خرداد : 

امــروز می خواهیــد برنامه هــای لذت بخش 
 بــرای خودتان ترتیــب دهید، اما ایــن روند با 
نقشه های اطرافیان تان هماهنگ نیست. می توانید 
همه چیز را همان طوری که هســت ببینید، یعنی بدون این که 
 تحت تاثیر احساسات و عواطف تان قرار بگیرید، اما دل تان
  نمی خواهد که بیش از این از احساسات تان جدا بیفتید. دیر یا زود

  نیت های واقعی شــما آشکار خواهد شد و دیگر نمی توانید 
آن ها را پنهان نگه دارید .

      تير :
امروز ممکن است دوباره با یک مشکل احساسی 
 قدیمی روبرو شــوید و آن را بارهــا و بارها در 
 ذهــن تان بچرخانید تا راه حلی پیدا کنید. ترجیح

می دهید حرفی نزنید، چون به نظرتان دیگران می دانند که چه در 
سر دارید و نیازی به گفتن شما نیست. یادتان باشد که سرکوب 
خواســته های تان و پنهان نگه داشتن آن ها شما را از هدف 

دور می کند .
      مرداد :

امروز ممکن است در آخرین لحظات به کمک تان 
بیایند. خوشبختانه نیازی نیست چیزی طلب کنید، 
دیگران از این که با شما همراه شوند حس خوبی 
خواهند داشــت. اما یادتان باشد که همراهان تان ممکن است 
نتوانند به سرعت شما کار را پیش ببرند. نا امید نشوید و از آن ها 

به خاطر هر مقدار کمکی که می دهند تشکر کنید .
     شهریور : 

امروز شاید نتوانید کارهای تان را چندان پیش ببرید، 
چون یکی از اطرافیان شروع به حسادت کرده و مانع 
راه تان شده است. اگر تمایل دارید که آرامش تان به 
هم نخورد، بهتر است راهکارتان را متعال سازی کنید تا چیزی به 
کسی برنخورد. یادتان باشد که دیرتر هم می توانید به اهداف تان 

برسید، فعال بگذارید آتش حسادت ها خاموش شود . 
     مهر : 

با چندین مانع روبرو هستید که انگار نمی خواهند 
از جلوی راه تان کنار بروند، اما بازگشــت ماه به 
نشانه ی شما این قابلیت را برای تان به همراه آورده 
که واقع بینانه به مشکل تان نگاه کنید. ممکن است یک نفر بدون 
دعوت به کمک شما بیاید، بهتر است به جای این که لج بازی 

کنید به طریقی با حضور او کنار بیایید. .
      آبان : 

دوست دارید که از جمع فاصله بگیرید، اما شاید 
فرصت مناسب برای تان پیش نیاید. با این که از 
مشارکت کردن با دیگران خوش تان می آید، اما 
دیگر از این وضعیت تکراری خســته شده اید. صبور باشید و 
بدانید که روزهای پر استرســی پیش رو دارید. برای این که از 
شــدت فشارها فاصله بگیرید به ندای قلب تان گوش کنید تا 

زمان درست را به شما اعالم کند . 
     آذر :  

امروز به راحتی می توانیــد خودتان را عصبانی 
 کنید، به ویژه اگر بخواهید برنامه هایی را که ترتیب 
داده اید نهایی کنید. انگار در انتخاب های تان دچار 
تردید شده اید. به جای این که به دنبال تصمیم نهایی باشید، بهتر است 
به مسیرهای مختلفی که شما را به مقصد می رسانند فکر کنید. بدانید 

که رسیدن به ستاره ی بخت تان کار چندان سختی نیست .
      دی : 

 بهتر اســت به موانع و فشــارهایی که در مســیر 
موفقیت تان پیــش آمده خوب فکــر کنید. اگر 
 بتوانید تعادل را برقرار ســازید، حتما به اهداف و 
خواسته های تان خواهید رسید. درباره ی نگرانی های تان با 
دیگران گفتگو کنید، چون این کار از شــدت استرس های تان 
کم خواهد کرد. اما حواس تان باشد که از جاده منحرف نشوید، 

ممکن است همان لحظه که مسیر باز شد دوباره بسته شود .
  بهمن : 

در گفتگوهایی که امروز شــرکت می کنید باید 
با فکر باز وارد شوید، چون اصال معلوم نیست 
که این حرف ها به کجاها خواهد کشــید. انگار 
دل تان می خواهد چیزهای تــازه یاد بگیرید و تمایلی به 
بحث دربــاره ی موضوعات تکراری ندارید. حواس تان به 
حرفی که می زنید باشد، چون ممکن است نتیجه ی معکوس 

بگیرید . 
اسفند : 

امروز ممکن است به این نتیجه برسید که اهداف 
قبلی شــما آن قدرها هم که فکر می کردید مهم 
نبودند. نه این که فکرتان تغییر کرده باشد، بلکه 
دیدگاه تان وسعت بیشتری گرفته و اکنون افق های تازه تری 
را می بینید. به جای این که اشتباه کنید و بعدا مجبور شوید 
برای جبران شان کلی انرژی مصرف کنید، به نفع تان است که 

از همین اآلن به سراغ کاری بروید که ارزش اش را دارد .

زنگ خطر جدی برای فرزندان در فضای سایبری

آگهی مزایده عمومی 

  شهرداري میناب در نظر دارد به استناد بند 2 مصوبات صورتجلسه شماره 9 مورخ 1400/06/28  شوراى 
اسالمی شهر ميناب و ماده 13 آئين نامه مالی شهردارى ها ، امالک ذيل  را از طريق مزايده عمومی به 
صورت اجاره واگذار نمايد . لذا ازكليه اشخاص دعوت مي شود جهت دريافت اسناد مزايده به سامانه 

تداركات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه  نمايند . 

توضیحات : 1- تضمين شركت در مزايده ميبايست به صورت ضمانت نامه بانکي يا واريز وجه نقد به حساب سپرده شماره 
0102963945003 بنام شهردارى ميناب نزد بانك صادرات شعبه مركزى ميناب  واريز و فيش واريزى را به همراه ديگر 

اسناد ارائه نمايد .
2- تاریخ دریافت اسناد : از تاريخ 1401/08/29 لغايت پايان وقت ادارى 1401/09/6 می باشد .  

3- مهلت بارگذارى اسناد در سامانه تداركات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  : از تاريخ 1401/09/7 
لغايت پايان وقت ادارى 1401/09/17 می باشد .

4-تاریخ بازگشایي پاكتها : روزسه شنبه مورخه 19/ 09/ 1401 راس ساعت 10 صبح .
5-مكان بازگشایي : شهرداري ميناب ، طبقه دوم ، سالن جلسات .

6- شركت كنندگان در مزايده می بايست نسبت به بارگذارى اسناد ، مدارک و پيشنهادات خود در سامانه تداركات الکترونيکی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir ، اقدام نمايند . 

7- به پيشنهادات مبهم ، مشروط ، بدون سپرده و ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
8- سپرده نفر اول تا سوم ، تا زمان عقد قرارداد با برنده مزايده  نزد شهردارى باقی خواهد ماند . ضمناً در صورت انصراف 

نفرات اول تا سوم ، سپرده آنها به ترتيب به نفع شهردارى ضبط خواهد شد . 
9- شهردارى در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است . 

10- هزينه درج آگهی به عهده برنده مزايد خواهد بود . 
11- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مزايده در اسناد مزايده موجود می باشد . 

نشانی به  ميناب  شهردارى  سايت  يا  و   0764-2230230 تلفن  شماره  با  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت   -12 
 www.minabcity.ir مراجعه نمايند . 

شماره مزایده : 1۴00/1 ........ نوبت دوم

ردیف
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36
36
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36
36
36
36
36 
36

45.63

قیمت کارشناسی اجاره 
یک سال

240/000/000 ریال

240/000/000 ریال

240/000/000 ریال

240/000/000 ریال

240/000/000 ریال

240/000/000 ریال

240/000/000 ریال

240/000/000 ریال

240/000/000 ریال

240/000/000 ریال

240/000/000 ریال

قیمت کارشناسی اجاره 
هر ماه

20/000/000 ریال
20/000/000 ریال
20/000/000 ریال
20/000/000 ریال

20/000/000 ریال
20/000/000 ریال
20/000/000 ریال
20/000/000 ریال
20/000/000 ریال
20/000/000 ریال
20/000/000 ریال

مشخصات ملک
مغازه
مغازه
مغازه
مغازه
مغازه
مغازه
مغازه
مغازه
مغازه
مغازه
مغازه

مبلغ تضمین شرکت در مزایده 

12/000/000 ریال
12/000/000 ریال
12/000/000 ریال
12/000/000 ریال
12/000/000 ریال
12/000/000 ریال
12/000/000 ریال
12/000/000 ریال
12/000/000 ریال
12/000/000 ریال
12/000/000 ریال

آدرس

بلوار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی – روبروی هنرستان شهید بهشتی پالک2366

بلوار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی – روبروی هنرستان شهید بهشتی پالک2367

بلوار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی – روبروی هنرستان شهید بهشتی پالک 2368

بلوار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی – روبروی هنرستان شهید بهشتی پالک 2387

بلوار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی – روبروی هنرستان شهید بهشتی پالک 2388

بلوار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی – روبروی هنرستان شهید بهشتی پالک 2389

بلوار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی – روبروی هنرستان شهید بهشتی پالک 2390

بلوار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی – روبروی هنرستان شهید بهشتی پالک 2391

بلوار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی – روبروی هنرستان شهید بهشتی پالک 2393

بلوار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی – روبروی هنرستان شهید بهشتی پالک 2394

بلوار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی – روبروی هنرستان شهید بهشتی پالک 2395

ردیفشماره 

روابط عمومی شهرداری ميناب

چگونگی اجرایی شدن 
قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری



امام  موسی کاظم )ع( : چیزی به انسان بهتر از عقل داده نشده است
) روضه بحار ج 2 ص 319(

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به : روزنامه منطقه جنوب کشور
بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

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

که با حکم دادگاه مشخص می شود، خودداری کند.

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

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

سرویس اجتماعی و حوادث: علی زارعی

چهارشنبه 9 آذر 1401
5 جمادی االول 1444
سال بيست و یکم شماره 4041

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

مدیر مسئول و صاحب امتیاز : یعقوب دبیری نژاد 

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

تلفن : 32243734-32246384 -32222793 
 32222635    نمابر:32246600

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

daryanews_bnd@yahoo.com : پست الکترونیکی

چاپ مهدوی کرمان تلفن: 32134838 - 034

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

daryanews.ir : اینستاگرام

گروه خبر // در پی دســتور ویژه رئیس 
زندانیانی  بر مساعدت  مبنی  قضاییه  قوه 
که شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی را 
از زندان های مختلف  زندانی  دارند، ۱۱۵۶ 

در کشور آزاد شدند . 
   بــه گزارش ایســنا، قــوه قضاییه اعالم 
کرد:جمعه چهارم آذرمــاه بود که تیم ملی 
فوتبال در چارچوب رقابت های جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر، مقابل تیم ملی فوتبال ولز قرار 
گرفت و با نتیجه ۲ بر صفر پیروز شد.پس از 
 پیروزی ملی پوشان فوتبال، حجت االسالم 
والمسلمین غالمحسین محسنی اژه ای رئیس 
قوه قضاییه ضمن تبریک این پیروزی به ملت 
ایران دســتور ویژه ای را صادر کرد.رئیس 

قوه قضاییه به مراجع و مراکز ذیربط قضایی 
دســتور داد »به شکرانه عنایت پروردگار و 
مسرت و ســرور ملی حاصل از ظفرمندی 
تیم ملی فوتبال جمهوری اســالمی ایران« 
نســبت به آن دســته از زندانیان که شرایط 
بهره مندی از ارفاقات قانونی را دارا هستند، 
نهایت مســاعدت و معاضدت انجام گیرد و 
مقدمات آزادی و بازگشت آن  ها به آغوش 
گــرم خانواده های شــان در اولین فرصت 
ممکن فراهم شــود. پس از این دستور ویژه 
مقامات قضایی اســتان های کشور اقدامات 
 الزم جهت اجرایی شــدن دســتور رئیس 
قوه قضاییه را در دســتور کار قرار دادند و 
تعدادی از زندانیان که در زندان های کشور که 

واجد شرایط بودند، یا آزاد شدند و یا اینکه از 
تسهیالت و ارفاقات قانونی برخودار شدند.

در میان افرادی که براساس دستور رئیس قوه 
قضاییه، از ارفاقات قانونی برخوردار شدند، 
بازداشت شدگان وقایع اخیر کشور که واجد 
شرایط قانونی بودند، نیز حضور دارند.در این 
راستا، در استان تهران 1۹۵ نفر، 14 نفر در 
استان هرمزگان، ۲۰ نفر در استان آذربایجان 
غربی، ، ۵۷ نفر در اســتان البرز، 4۰نفر در 
اســتان کرمان، 1۸ نفر در استان کردستان، 
۲۰4 نفر در استان فارس، ۷۸ نفر در استان 
مازندران، ۸۰ نفر در استان مرکزی، ۳۰ نفر 
در اســتان بوشهر و ۶ نفر در استان خراسان 

جنوبی آزاد شدند.
    همچنین در استان سمنان ۷ نفر آزاد و ۲۳ 
نفر از متهمان اتفاقات اخیر که تأثیر عمل آنان 
در ارتکاب بزه خفیف بوده از ارفاقات قانونی 
بهره مند شدند.همچنین در پی این دستور 14 
نفر در استان ایالم، ۹ نفر در استان خراسان 

شمالی، ۲۳۶ نفر در استان خوزستان،1۷ نفر 
در اســتان چهار محال بختیاری،۲1 نفر در 
استان گلستان ،۳۶ نفر در استان کرمانشاه، 
۲4 نفر در استان زنجان و ۵۰ نفر در استان 
گیالن آزاد شدند. که بر این اساس مجموعا 
یک هزارو 1۵۶ نفر از زندان های ۲۰ استان 

کشور آزاد شدند.
  البته در دستور رئیس دستگاه قضا تصریح 
شــده که بدیهی است کسانی که در قضایای 
اخیر مرتکب جنایت شده و مدافعان امنیت 
مردم را شهید و مجروح کردند و اموال مردم 
را به آتش کشــیدند و قرآن را ســوزاندند، 
قابل اغماض و بخشــش نیستند و تاکید بر 
این اســت که برای عناصر و مسببان اصلی 
حوادث اخیر، هیچ جای ارفاق وجود ندارد.

اجرای دستور رئیس قوه در سایر استان های 
کشور نیز در دســتور کار قرار دارد و تعداد 
دیگری از متهمان واجد شرایط، از ارفاقات 

قانونی بهره مند خواهند شد .

11۵۶ زندانی 20 استان كشور 
آزاد شدند

بصیرت و اصالت ، هویت ملی وتربیت اسالمی

  قسمت چهاردهم
اختالف درونی چــه دردوره اول وچه 
دوره دوم قیام جنگل ازعوامل تضعیف 
این نهضت محسوب می شود. ازطرفی 
باقدرت گرفتن رضاخان تحت عنوان 
سردارسپه، دولت مرکزی تصمیم گرفت 
حاکمیــت خودرابرتمام خــاک ایران 
مسجل کند. لذا باید دولت های محلی 
ازمیان برداشــته می شدندکه ازجمله 
 آنها دولت جنگل درتهران، براســاس 
تحلیل های عوامل وابسته به انگلیس، 
دولت جنگل رادســت نشانده وعامل 
دولت شوروی می دانستند که ازطریق 
آن قصدداردتسلط نظامی وایدئولوژیک 
خودرابــرکل ایران حاکــم کند. پس 
وانگلیس  بین شــوروی  بامصالحــه 
همکاری،  وعقدپیمان  مشکالت  ورفع 
فرمان  دراواخرمهر1۳۰۰به  بنابرایــن 
احمدشــاه قاجارقوای دولتی، بریگاد 
برای  به ســرکردگی سردارسپه  قزاق 
ســرکوب قوای جنگل رهسپاررشت 
گردیــد. چندیــن برخوردجنگی بین 
دوقوای دولتی وانقالبیون بوجودآمدکه 
 گاه نیروهــای دولتی پیشــروی وگاه 

عقب نشینی می کردند.
   درنهایــت بامذاکرات پشــت پرده 
قوای ســرخ شــوروی خاک گیالن 
نیروهای  کردنــد.  راترک  وبندرانزلی 
انقالبی خالو قربان دررشــت تســلیم 
قوای ســردار شدند و احسان اهلل خان 
مســتقردر الهیجان در نهایت از انزلی 

به خاک شــوروی گریختند. رضاخان 
درمهر1۳۰۰واردرشــت  سردارســپه 
شــد. دراین جنگ هــا میرزاباقوای 
جنگلی خود درزیده وفومنات حضور 
داشــتند.رضاخان می خواست سلسله 
قاجاریــه راازمیان بــردارد، لذاجذب 
اشــخاصی همچون میرزاکه بین مردم 
محبوبیت ویژه ای داشتند می توانست 
درراه رسیدن به هدفش کمک بزرگی 
اماســعی قزاق هابه فرماندهی  باشد، 
سردارسپه برای مذاکره بامیرزا و دعوت 
اوبه مرکزنتیجه نــداده و بنا به دالیل 
وفانکردن قزاق های پیش از رضاخان 
به عهدشان بود که تعدادی ازجنگلی ها 
همچون دکترحشمت و یارانش را فریب 
داده وپس ازتسلیم شدن آن ها به قشون 

قزاق ها، آنهاراکشته بودند.      
* وفات شــهادت گونــه میرزاجنگلی: 
درپایــان آبان1۳۰۰قوای قزاق دولتی 
رضاخان سردارسپه با اتحاد با نیروهای 
تســلیم شــده خالوقربان، سیدجالل 
آلیانی وهمچنین  نقره  چمنی، کربالیی 
ســردارمقتدرتالش،  محلــی  قوانین 
میرزایوســف خان شــفتی و همگی 
ازفرصت اســتفاده کرده وطی حمالت 
رادرجنگلهای  جنگلی  متعددنیروهای 
 آلیــان وادار به عقب نشــینی کردند

  که بعضی از ســران تســلیم یامخفی 
شدند.

   میرزابعــدازده روز پنهان شــدن در 
نهایت همراه باتنها یارفادارش گانوک 
آلمانــی معروف به هوشــنگ، جهت 
رفتن به نزدعظمت خانم فوالدلو)حاکم 
خلخال(که متحدوهمیشه ازمیرزاحمایت 
می کــرد، به طــرف کوههــای تالش 
حرکــت کردنــد، ولــی گرفتاربوران 
وطوفان گردیدند و ســرانجام زیربرف 
که  11آذر1۳۰۰درحالی  درروزجمعه 
میرزا، هوشنگ رابه کول گرفته بودفوت 
می کنند. روحشان شادو یادشان گرامی 

باد . 
ادامه دارد...

یادداشت

        نگارنده : ذبیح اهلل ماندگاری 
کارشناس ارشد حقوق عمومی

فراخوان  مناقصه عمومی)ارزیابی كيفی(
توجه: اعالم آمادگي جهت شرکت در این مناقصه صرفاً بصورت الکترونیکي)توکن( و از طریق سامانه ستاد به نشاني www.setadIran.ir   مي باشد.

مناقصه عمومی یك مرحـله ای شماره  م م/01/0218/ت1 مربوط به  احداث خط انتقال شبکه و مخابرات انبارهاي مخصوص نگهداري مغزه ها سالن مطالعات و تاسیسات جانبي 
الف- شرح مختصر خدمات: عملیات تخریب و برچیدن، عملیات خاکی با دست، عملیات خاکی با ماشین، عملیات بنایی با ماشین، عملیات بنایی با سنگ، قالب بندی فوالدی، بتن در جا، آجرکاری و شفته ریزی، 
بتن پیش ساخته و بلوك چینی، کارهای فوالدی سبك، اندودکاری و بندکشی، رنگ آمیزی، زیراساس و اساس، آسفالت، حمل و نقل، لوله های فوالدی، وسایل ارتباطی، سیستم شبکه های اطالع رسانی، کارهای 
دستمزدی، تهیه مفصل دفنی فیبر نوری)کلوژ(، تهیه مفصل حرارتی کابل مخابراتی)ریکم(، تهیه فیوژن، تهیه کانکتور SC - SC، تهیه کابل نوری ژله فیلد خاکی، تهیه کابل تلفن مسی قابل دفن در زمین از نوع 

ژله فیلد، تهیه ترمینال کروز نرمالی کلوز، تهیه سینی ترمینال کروز، تهیه پیگتل، تهیه صفحه فن، تهیه ترموستات و بقیه موارد طبق نظر کارفرما مي باشد.
ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام كار: محل اجرای خدمات در کریت کمپ - جنب پتروشیمی مارون و مدت انجام آن 7مـاه  می باشد.

ج-   برآورد كارفرما: برآورد کارفرما جهت انجام خدمات   -/39,999,409,138ریال  وتعدیل پذیر می باشد
د-شرایط مناقصه گران متقاضی: - داشتن ظرفیت آزاد)تعدادي و ریالي( در رشته مربوطه 

مناقصه گران داراي حداقل پایه 5 گرایش تاسیسات و تجهیزات در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر،الویت با شرکت هاي بومي استاني مي باشد.
-داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمني از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي توانایي ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ -/1,999,970,457ریال  همچنین ) 5% مبلغ پیمان )در صورت برنده 
شدن ( بعنوان تضمین انجام تعهدات می باشد(   - ارائه یك نسخه تأیید شده از صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی الزامیست. )مبنای پذیرش در 
خصوص هر گونه گزارش حسابرسی صورت های مالی، بارگذاری گزارش مذکور از طریق سایت جامع حسابداران رسمی ایران)قابل استعالم در وبگاه www.iacpa.ir( با قابلیت مشاهده در سامانه پردیس 
می باشد(مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین از طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز، کوی فدائیان اسالم 

مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوك دو، ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند.
   هـ-محل و  مهلت دریافت اسناد: از کلیه متقاضـــیان واجد شرایط دعـــوت به عمل مي آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اســناد و اعالم آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشاني

 www.setadIran.ir مراجعه نمایند تا ارزیابي هاي الزم وفق آیین نامه اجرایي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات)ارزیابي کیفی(بر روي مدارك ارسالي مناقصه گران به عمل آید.
1- مهلت اعالم آمادگی: بصورت الکترونیکی )غیر حضوری و( از ساعت 8:00 تاریخ  1401/09/12لغایت  ساعت 19:00  تاریخ   1401/09/21

www.setadIran.ir 2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واریز مبـلغ  4,046,000ریال از طریق درگاه موجود در سامانه به نشانی
ضمناً می بایستی حداکثر ظرف مدت 14روز مدارك ارزیابی کیفی خود را مطابق با اطالعات درخواست شده در استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد بارگذاری نمایند. بدیهی است کارفرما این حق را برای 

خود محفوظ میدارد به مدارکی که شرایط مندرج در متن آگهی و استعالم ارزیابی کیفی را لحاظ ننموده اندترتیب اثر ندهد.
محل، زمان تحویل و گشایش پيشنهادها : متقاضیان واجد الشرایط در مرحله ارزیابی کیفی مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 15:00روز  چهارشنبه مورخ  1401/11/19به صورت الکترونیکي و 
از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند. ضمناَ پیشنهادات در ساعت 08:00 روز  دوشنبه مورخ  1401/11/24 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفي نامه و کارت شناسایي معتبر 
بالمانع است.همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویر تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار در سامانه تا ساعت 15:00روز  چهارشنبه مورخ1401/11/19اصل تضمین مذکور را به 
صورت فیزیکی به کمیسیون مناقصات شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب در آدرس: اهواز- کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوك دو، ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسلیم نمایند.

همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان 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 تاسیس، آخرین تغییرات ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد. 
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گروه خبر // ســخنگوی هیات رئیسه مجلس حذف 
فوق العاده ویژه کارکنان دولت را در مجلس تکذیب کرد 
و گفت: مجلس هیچ گونه تغییری در ارقام فوق العاده 

ویژه انجام نداده است .
  ســیدنظام الدین موســوی ســخنگوی هیات رئیسه 
مجلس دربــاره برخی اظهارنظر ها مبنی بر اینکه مجلس 
فوق العاده ویژه کارکنان را در جریان بررسی قانون اصالح 
بودجه ســال 14۰1 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و 
بازنشستگان کشوری و لشگری حذف کرده است، گفت: 
پیشنهاد دولت در الیحه مذکور این بود که دولت می تواند 
تا ۳۵ درصد فوق العاده ویژه کارکنان تحت پوشش قانون 
مدیریت خدمات کشوری را افزایش دهد که این موضوع 
مغایر بند )1۰( ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری 

است.
  نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس 

در مجلس شورای اسالمی افزود: براساس ماده ۶۸ قانون 
مدیریت خدمات کشــوری فوق العاده ویژه تا ۵۰ درصد 
تعیین شده است بنابراین مجلس در جریان بررسی الیحه 
ترمیــم حقوق، فوق العاده ویژه را »تا ۵۰ درصد« مصوب 

کرد.
  موســوی همچنین گفت: طی روز های گذشته مسئوالن 
ســازمان برنامه و بودجه در نامه ای به شماره 4۷۳۲۳۹ 
مورخ ۵ آذر 14۰1 و برخی مســئوالن اجرایی به دفعات 
مختلف اعالم کرده اند مجلس در جریان بررســی الیحه 
ترمیم حقوق، فوق العاده ویژه کارکنان را حذف کرده است 
درحالی که این ادعا نادرســت است و مجلس فوق العاده 
 ویژه پیشــنهادی دولــت یعنی »تا ۳۵ درصــد« را »تا 

۵۰ درصد« افزایش داده است.
  ایــن نماینده مردم در مجلس یازدهــم تصریح کرد: از 
آنجا که برخی دســتگاه ها، از ۵۰ درصد فوق العاده ویژه 

برخوردار شده اند، اما در الیحه پیشنهادی دولت این عدد 
تا ۳۵ درصد با نظر آن سازمان برای دستگاه های اجرائی 
پیش بینی شده بود، مجلس این رویه را ناعادالنه و مغایر 
با قانون دائمی تشخیص داد بنابراین آن را »تا ۵۰ درصد« 

افزایش داد.
   موســوی افزود: در این راستا مجلس شورای اسالمی 
برای کمک به دولت و مدیریت منابع، بر اجرای دقیق بند 
)1۰( ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تأکید کرده؛ 
به این معنا که دولت می تواند تا ۵۰ درصد فوق العاده ویژه 

به سایر دستگاه های مشمول پرداخت کند .
  به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما ؛سخنگوی هیات 
رئیســه مجلس گفت: مجلس شورای اسالمی هیچگونه 
تغییر و جابه جایی در ارقام فوق العاده ویژه انجام نداده و 
تمامی مباحث مطرح شده در این زمینه در مجلس ثبت و 

ضبط است که در صورت نیاز ارائه می شود .

تکذیب حذف فوق العاده ویژه کارکنان دولت در مجلس 

این که بتوانی قلمت را برای نوشتن از پرستاران 
به کار بگیری کاری است سخت زیرا وصف آنان 
قلمی پرتوان می خواهد چه بسا بهتراست یک 

پرستار از دنیای پرستار بگوید...
 آری من پرستارم، پرســتاری که درد و رنج را 
می فهمد، استرس و نگرانی را می فهمد، کمبودها 

را می بیند و می داند که باید ساخت...
اما راستش من یک انسانم 

گاهی هم خسته می شوم، گاهی درد دارم، گاهی 

 بیمارم و لی عشــق و هدفمم لحظــه ای اجازه 
نمی دهد دردم را به دیگران بگویم چون می دانم 

من باید پرستار دیگران باشم.
من پرستارم همان که فرزندش آرزو دارد روزی 
بعد از شیفت سرحالش ببیند راستش از بس درد 
و رنج مردمم را دیدم و شنیدم دیگر برایم سخت 

است خود را شاد نشان دهم.
من با درد و رنج بیمار درد کشیدم، من با بی تابی 
همراه بی تاب شــدم، من با گریه پشت در اتاق 
احیا گریه کردم اما خوب می دانم من کوه صبرم.

بگذارید برایتان از روزهایــی در همین حوالی 
بگویــم روزهایی که فکرش مــرا آزار می دهد 

روزگار سیاه مبارزه با کرونا
آری ســیاه بود چون هر روز شاهد داغدار شدن 

مردم بودم 
روزگار ســیاهی بود چون دیگر نمی توانستم از 
نزدیک عزیزانم را ببینم، نمی توانستم دخترانم را 

در آغوش بکشم...

آری روزگار تلخ و سیاهی بود...
مسئولین ما را خط مقدم مبارزه خطاب می کردند 
اما چه زود یادشــان رفت که خط مقدم نیاز به 

پشتیبانی دارد
 چه زود یادشــان رفت که خط مقدم باید توان 
بگیرد برای مبارزات بعدی و چه زود یادشــان 

رفت...
حاال بگذریــم از اونجاییکه وقت تنگه بعضی از 
همکارا هم النگ هستن بعضی ها هم بیمارستان 
دیگه شیفت دارند و ما هم که سرویس مون زود 
میرده پس چند تا دعا دارم براتون که آمین شما 

را می خوام
Flat ریتم مشکالتتون
ریت مالیتون تاکی کارد

t عمرتون تال
سطح تریاژ زندگیتون ۵
RiGht محور ذهنتون

leFt خاطرات بد از ذهنتون

من پرستارم...

کار کردن در بیمارستان و ارتباط داشتن با بیماران روزهای 
خوش و ناخوشــی با خود دارد. فرقی ندارد که در کدام 
بخش از بیمارستان فعالیت می کنی. بخورد با افراد مختلف، 
خاطرات متفاوتی برایتان رقم می زند که گاهی تلخ و گاهی 

شیرین است که هر وقت به آن فکر می کنی شاد یا ناراحت 
می شوی. در این بین دو خاطره شیرینی که هر وقت به آن 

فکر می کنم شاد می شوم را برایتان بازگو می کنم.
خاطره اول: یک روز شلوغ کاری بود که کلی بیمار برای 
پذیرش داشــتم. یکی از اونها یه آقای مسنی بود که نوبت 
سونوگرافی می خواســت. هرچه توضیح می دادم که برای 
هفته دیگــه نوبت دارم، اصال زیر بــار نمی رفت واصرار 
داشت همین امروز نوبت بده. درهمین موقع دکتر عضدی 
)دکتر سونوگرافی ( از درب وارد شد و دید که این آقا داره 
ســر و صدا می کنه، بهش گفت بیا پدرجان. بردش توی 
اتاق ســونوگرافی و دفترچه اش رو نگاه کرده بود. نوشته 
بود سونو شــکم و لگن باید براش انجام داد. بعد از اینکه 
دکتر ســونو رو انجام داد بلند شده میگه دستت درد نکنه، 
آقای دکتر مریضم رو کی بیارم خدمتت برای سونو؟ دکتر 
عصبانی شد گفت مگه تو سونو نداشتی؟ آقا گفت اومدم 

برای یه نفری نوبت بگیرم شما گفتید بخواب منم خوابیدم 
اینجا دیگه. دکتر با صدای بلند منو صدا کرد ساالری این 

دیگه کی بود وقت ماروگرفت آقا برو بیرون لطفا.
خاطره دوم: یه روز یه آقایی اومد نوبت عکس کمر بگیره 
بهش گفتم برو امشب یه شیشــه روغن کرچک بخور تا 
فردا صبح ناشــتا بیا و چیزی نخوری. فردا اومد عکسش 
رو گرفتیم دیدیم روده ها پر هست و اصال آمادگی نداره، 
ازش پرسیدم واقعا روغن رو خوردید؟ جواب داد نه شما 
گفتید روغن بمالم به کمــرم منم مالیدم به کمرم اومدم. با 
تعجب نگاهش کردم گفتم آقا برگه آمادگی دادم دســتت 
 چرا نخوندی؟ گفت من ســواد ندارم با این همه توضیح 
که بهش داده بودم حاشــا می کرد ومنو متهم کرد که شما 
گفتید. حاال من هم خنــده ام گرفته بود هم عصبانی بودم 
که بــه دروغ می گفت خودت گفتی. کلی هم بی احترامی 

کرد و رفت .

از شیرینی های کار در بیمارستان 
دلنوشته دلنوشته

زهرا پدیدار – سرپرستار اورژانس بیمارستان خلیج فارس 

   

سالم
من را می شناسی؟

من کسی هســتم که بیش از هرکســی، ریشه ی 
 درد و رنج و بیماری را می شناســم و تورا درک 
می کنم، وقتی روی تخت بیمارســتان خوابیده ای 
و با چشــمانی خســته و دردمند به تعویض ُسُرم 
 نگاه می کنی ســعی می کنم با چشمانم امید را به 

چشم هایت تزریق کنم.
  از من دلگیر نباش، زمانی که در شــلوغی بخش 
معطل میشوی، درحال مراقبت از چند بیمار به طور 
 همزمان هســتم، به من خرده نگیر اگر نمی توانم 

همه ی این کارها را همزمان انجام دهم.
  رســیدگی به کارهایت که تمام می شــود، تازه 
 نوشتن ام شروع می شود و من باید دقت کنم که چه 
می نویســم مبادا چیزی بنویســم کــه مجبور به 

پاسخگویی باشم.

مانند زمان هایی که بیمارستان تخت خالی ندارد یا 
کثیف است و هزینه های درمان زیاد است من باید 
پاسخگویت باشــم؛ تازه این یه روی سکه زندگی 
روزمره ی من است، من باید وقتی با خستگِی بعد 
از شیفت کاری به خانه برمی گردم نقش یک مادر 
مهربان و همســر فداکار را ایفا کنم ؛ چون کودِک 
کوچِک من چیزی از شلوغی بخش و خستگی من 
نمی داند و میخواهد از مدرسه اش بگوید و من باید 
به همه ی داستان هایش گوش دهم، تکالیف دخترم 
را چک کنم و مراقب باشــم که فردا با لباس های 

چروک به مدرسه نرود. باید شام بپزم و نهار فردا را 
حاضر کنم، باید صبورانه تحمل کنم، عاشقانه مادری 

کنم و فداکارانه همسری.
   خیلــی دوســت دارم که کنارت بنشــینم تو از 
دغدغه ات بگویی و من پرســتارانه گوش دهم و 
بــه تو امید دهم که خوب می شــوی؛ ولی با تمام 
 این سختیها ،که گاهی تمام انرژیم را تخیله می کنند

 و دیگــر رمقی برای من نمی گــذارد ، لبخنِد تو ، 
بهبودی ات و برق امید چشمانت هنگام ترخیص، 
آرامش عجیبی به دلم تزریق می کند؛ آنگاه است که 
من از حرفه ام احساس رضایت می کنم و لبخندی 
 از سر شــوق بر لبانم جاری می شود و با افتخار 

می گویم من یک پرستارم .

تورا درک می کنم...

سحرآفاق نیا- پرستار بیمارستان خلیج فارس

سمیه ساالری پرسنل
 واحد سونوگرافی  بیمارستان خلیج فارس 

دلنوشته


