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گروه خبر //  یعقوب دبیری نژاد عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس در نطق پیش از دستور 
شصت و سومین جلسه رسمی شورا ، ضمن تبریک روزدانشجو گفت : روزدانشجو را محضر همه 
جویندگان علم و دانش تبریک عرض می نمایم و یاد و نام دانشــجویان شهیدی که در 16 آذر 
سال 1332 به خون خود غلتیدند و قربانی حضور نحس رئیس جمهور وقت آمریکا در دانشگاه 
تهران شدند ، سندی شد براین مدعا که ایستادگی در برابر استکبار غرب و آمریکا تنها مربوط 
 به نظام مقدس جمهوری اسالمی نیست ، بلکه دانشجویان هفتاد سال پیش از ما نیز با این خوی 

وحشی گری و ددمنشی دولتمردان آمریکا آشنا بوده و به مبارزه با آن قیام نمودند .
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ دبیری نژاد اظهار نمود : امروز وارثان همان دولت بی تاریخ با سرپوش 
گذاشتن بر سالها اســتعمار نفتی، کودتای 28 مرداد، ،ایجاد قحطی عمدی در کشور و مرگ 7 تا 9 
میلیون ایرانی معادل 50درصد جمعیت آن زمان ایران، حاال دلســوز مردم ما شده اند و با واژه های 

رهایی و آزادی، جوانان و نوجوانان ما را به آشوب و تخریب اموال عمومی تشویق می نمایند.   وی 
در ادامه  گفت : و صد البته ناکارآمدی و بی عدالتی برخی مســئولین و دادن شــعارها و وعده های 
پوچ، ایجاد فاصله طبقاتی و هزاران ناکارآمدی دیگر را در مهیا شدن بستر این اعتراضات نباید نادیده 
گرفت، اعتراضاتی که طبق اصل 27 قانون اساسی حق قانونی مردم شمرده شده است، اما عدم تمکین 
مســئولین به این اصل از قانون اساسی باعث شده تا بستری برای سواستفاده اغتشاشگران و اوباش 
فراهم گردد و صد البته همین بی قانونی مسئولین امر را نیز باید بر کارنامه بی لیاقتی های قبلیشان 
افزود.وی گفت : امروز همه ما در وهله اول به عنوان یک ایرانی و در وهله دوم به عنوان مسئولی در 
نظام مقدس جمهوری اسالمی، مقصر بدبینی جوانان و نوجوانان به نظام مردم ساالری دینی کشورمان 

هستیم . 
ادامه در همین صفحه

معاون دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خبر داد
حمایت از طرح های مربوط به گیاهان دارویی 

و زیست فناوری های دریایی 

کدام هرمزگان؟ 

4

رئیس جمهور در دانشگاه تهران : 

اعتراض 
را باید شنید 

گروه خبر // رهبر انقالب اسالمی در 
عالی  اعضای شورای  و  رئیس  دیدار 
لزوم شــناخت  بر  فرهنگی  انقالب 
دقیق ضعفهای فرهنگی، تالش برای 
گزاره های  ترویــج  و  راه حل  یافتن 

صحیح تاکید کردند .
  حضــرت آیت اهلل خامنــه ای رهبر 
معظم انقالب اسالمی در دیدار اعضای 
هدایت  فرهنگی،  انقالب  شورای عالی 
فرهنگی کشور را، شأن و نقش اصلی 
این شورا خواندند و با اشاره به ضرورت 
بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی کشور 
گفتند: شورای عالی انقالب فرهنگی باید 
با رصد و شــناخت دقیق ضعف ها و 
گزاره های غلط فرهنگی در عرصه های 
مختلف، راه حل هــای عالمانه ای برای 
رواج گزاره های صحیح و پیش بَرنده، 
ارائــه کند.رهبر انقالب اســالمی در 
ابتدای سخنان خود نکته ای را در مورد 
شورای عالی انقالب فرهنگی بیان کردند 
و با اشــاره به حضور افراد برجســته 
و نخبــه و صاحب نظر در این شــورا 
گفتند: با وجود غنا و تراز باالی افراد 
حاضر در این شورا، اما هویت جمعی 
شورای عالی به تناسب اعضای آن، بروز 
الزم را ندارد و الزم است تأثیرگذاری 
شورا در مسائل فرهنگی کشور تقویت 
شود، البته اعضا شورا اشتغاالت دیگری 
نیز دارند و ایــن توقع وجود ندارد که 
اعضا از کارهای اصلی خود باز بمانند 
اما انتظار این است که برای امور مربوط 
به شورا وقت مناسب و کافی گذاشته 
شود.ایشان با طرح این سوال که شأن 
و وظیفه شورای عالی انقالب فرهنگی 
چیست، گفتند: مهمترین نقش و وظیفه 
این شــورا، هدایت فرهنگی کشور و 
جامعه است.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
با تأکید بر اینکه شیوه هدایت فرهنگی 
دستگاه های رسمی با هدایت فرهنگی 
تشکل های مردمی متفاوت است، گفتند: 
شورای عالی انقالب فرهنگی می تواند با 
هدایت صحیح هزاران تشکل مردمی که 
در کارهای فرهنگی متنوع و گسترده ای 
فعالیت دارند، زمینه ســاز شکل گیری 
حرکت عمومــی در مقوله های مهمی 
همچون گســترش فرهنگ قناعت و 
عدم اســراف شود.ایشان ایجاد چنین 

حرکت های عمومی برای فرهنگ سازی 
و یا اصالح فرهنگ های غلط را بخشی 
از مهندسی فرهنگی دانستند و در مورد 
هدایت دســتگاه های فرهنگی دولتی، 
افزودند: در مورد دستگاه هایی همچون 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی، آموزش و 
پرورش، سازمان تبلیغات و صداوسیما، 
هدایت فرهنگی، فقط با ابالغ سندهای 
تحول امکان پذیر نمی شود بلکه باید این 
سندها محقق و اجرایی شوند و ضمانت 
اجرای آنها هم حضور رؤسای سه قوه 

در شورای عالی انقالب فرهنگی است.
رهبر انقالب اسالمی همچنین با اشاره 
به سخنان سال گذشته خود در دیدار 
با هیأت دولت مبنی بر لزوم بازسازی 
انقالبی ساختار فرهنگی کشور گفتند: 
منظور از ســاختار، ساختار فرهنگی 
جامعه و ذهنیت و فرهنگ حاکم بر آن 
و در یک کالم نرم افزاری است که افراد 
جامعه بر اســاس آن در زندگی فردی 
و جمعی خــود عمل می کنند.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای افزودند: اینکه ساختار 
باید بازسازی انقالبی شود به این علت 
است که انقالب اسالمی بواسطه رهبری 
امام )ره( و حرکت مردم، معجزه گر بود 
و با روحیه تهاجمــی خود بنیان های 
سیاســی، فرهنگــی و اجتماعــی و 
گزاره های غلــط حاکم بر اذهان مردم 
را تغییر داد.رهبر انقالب اســالمی، با 
اشــاره به فرهنگ »ما نمی توانیم« به 
عنوان یکی از گزاره های غلط حاکم بر 
جامعه ی قبل از انقالب اسالمی گفتند: 
انقــالب با ســازندگی و حرکت های 
خالقانه این ذهنیت را به تدریج تغییر 
داد که نتیجه آن انجام کارهای بزرگی 
همچون ســاخت ســدها، نیروگاه ها، 
نفت و  تجهیــزات صنایع  بزرگراه ها، 
گاز و بســیاری از زیرساختها به دست 
بود.رهبر  داخلــی  جوان  متخصصان 
انقالب اســالمی فرهنگ »شیفتگی 
به غرب« و حتی اســتفاده از لغات 
فرنگی را یکی دیگــر از گزاره های 
فرهنگی غلط حاکم بر جامعه دانستند 
که انقالب اسالمی موجب تغییر این 
گزاره نادرست و تبدیل آن به فرهنگ 
شــد.حضرت  غرب«  به  »اعتراض 

آیــت اهلل خامنه ای، تغییــر فرهنگ 
فرهنگ  به  و شهرت«  »خودپسندی 
»ایثار و از خودگذشــتگی« را نمونه 
تأثیرگذاری فرهنگی انقالب اسالمی 
بر زندگی شــخصی افراد برشمردند 
و خاطرنشــان کردند: با وجود تغییر 
بسیاری از بنیان های غلط اما عوامل 
مختلف به مرور زمان موجب تضعیف 
روحیه تهاجمی انقالب می شود که باید 
این موضوع مــورد مراقبت و رصد 
جدی قرار گیرد تا دوباره آن بنیان های 
غلط ســر بر نیاورند.ایشان افزودند: 
می تــوان به کمــک پایه های فکری 
انقالب و جوانان فعال، آن فرهنگ و 
روحیه انقالبی را بار دیگر تجدید کرد 
و یک حرکت عظیم فرهنگی بوجود 
آورد.حضرت آیــت اهلل خامنه ای این 
موضوع را یکی از کارهای اساســی 
شورای عالی انقالب فرهنگی دانستند 
و گفتند: شــورا باید برای تحقق این 
موضوع، فکــر و کار و برنامه ریزی 
کند.حضرت آیــت اهلل خامنه ای رصد 
فرهنگی  پنهان  معموالً  تغییراِت  دائم 
و عالج بــه موقع آنها را از ملزومات 
بازســازی انقالبی ساختار فرهنگی 
کشور برشــمردند و افزودند: اگر در 
فهم مســتمر این تغییرات و ممانعت 
از اثرگــذاری منفی آنها دچار ضعف 
و عقب ماندگی شــویم حتمًا جامعه 
دچار خسارت خواهد شد که آشفتگی 
فرهنگی یا افتادن زمام امور فرهنگی 
کشــور به دســت دیگران مهمتریِن 
این خســارات است.ایشان مهندسی 
صحیح فرهنگی را کاری بنیانی برای 
اصالح ســاختار فرهنگی خواندند و 
گفتند: هوشیاری دائم، شناخت دقیق 

ضعف هــای فرهنگی در عرصه هایی 
نظیر اجتماع، سیاست، خانواده، سبک 
زندگی و دیگر عرصه ها و تالش برای 
دستیابی به راه حل های عالمانه برای 
رفع نقاط ضعف و ترویج گزاره های 
صحیح فرهنگی، از الزامات اساســی 
مهندســی فرهنگی کشور است.رهبر 
انقالب، مهندسی فرهنگی را موجب 
دستگاه های  تکالیف  شــدن  روشن 
مختلف از جمله آموزش و پرورش، 
صداوســیما، آموزش عالــی، مراکز 
مرتبط با جوانان و همچنین تشکل های 
مردمی دانستند و افزودند: اگر اینگونه 
از وظایف  دســتگاه ها دچار غفلت 
مهم خود شوند، جامعه ضرر فراوانی 
احیــای گزاره  خواهد کرد.ایشــان 
ضرورت پیشرفت علمی را نیازی مبرم 
خواندند و با اشاره به نتایج درخشاِن 
رواج گزاره عبور از مرزهای دانش در 
دو دهه قبل افزودند: جهش علمی و 
جهش فناوری از جمله آثار پُر برکت 
آن حرکت بزرگ بود که باید استمرار 
یابد.حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: 
دانشگاه ها، مراکز علمی و تحقیقاتی و 
دستگاه های مرتبط، پیشرفت و جهش 
علمی را سرلوحه جدی کار قرار دهند 
تا کشورمان از قافله علم عقب نیفتد.
به گزارش مهر، در ابتدای این دیدار، 
مأموریت  سخنانی  در  رئیس جمهور 
اصلی شورای عالی انقالب فرهنگی را 
ساماندهی عرصه های علم و فرهنگ 
دانست و با اشاره به نهایی شدن سند 
تحول این شــورا، از اقدامات انجام 
شده در دوره جدید از جمله پیگیری 
بازســازی انقالبی ساختار فرهنگی 

گزارشی بیان کرد .

رهبر انقالب در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی مطرح کردند

لزوم شناخت دقیق ضعف های فرهنگی و تالش برای ترویج گزاره های صحیح

یعقوب دبیری نژاد عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس : 

ای کاش عصر شعارهای توخالی به پایان برسد
ای کاش مسئولین بجای باید بشود ، بگویند انجام شد 

صفحه 2 را بخوانید
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ادامه از تیتر یک //
  دبیری نژاد افزود : هر کدام از ما که در هر مسئولیت و 
جایگاهی با کم کاری،زیاده خواهی و جایگاه طلبی، 
منفعت شــهر و کشورمان را فدای راضی نگهداشتن 
دوســتان و چانه زنی های سیاسی نمودیم باید در 
دنیا و آخرت پاســخگوی مردم باشیم. شاید امروز 
جای میرزا تقی خان امیرکبیر بیش از هر زمانی خالی 
باشد، تا در پی نوشت حکم عزل خیلی از مسئولین 
مرقوم نماید، »فالنی را عزل کردم تا بداند اداره امور 
مملکت به توصیه عمه و خاله نمی شــود« . وی در 
ادامه خطاب به اعضای شــورای شــهر بندرعباس 
گفت: همکاران گرامی فراموش نکنید به اندازه حتی 
 یک استکان چای و یک حبه قند که در این جلسه 
می خورید باید در آخرت پاســخگوی 700 هزار 
شــهروند بندرعباسی و 85 میلیون ایرانی باشید، که 
در این نشست چه حاصلی برای بهبود زندگی مردم 
و صرفه و صــالح بیت المال از همان یک حبه قند 
داشتید چه برسد به افزایش بهای 100 میلیارد تومانی 
ساخت یک شهربازی ساده، که کوچکترین شهرهای 
کشور نیز سال هاســت از آن بهره مند هستند.وی 
افزود : ای کاش عصر شعارهای توخالی در این شهر 
و مملکت زودتر به پایان می رسید و برخی مسئولین 
می دانســتند با استفاده از افعال امری و کلمات باید 
بشــود و باید انجام دهنــد و انتقادهای بی راهکار، 
امورات مردم پیش نمی رود، مسئولین زحمتکش اگر 
کمی خوب دقت کننــد می بینند که حالل خیلی از 
مشکالت خودشان هستند، برای رفع مشکالت مردم 
فقط کافی اســت کاری نکنند تا مشکالت برطرف 
گــردد؛ نمونه آن دعوت یکســال پیش از اعضای 
انجمن معلولین بود که حاتم بخشی نموده و از جیب 
شهرداری 12ویلچر قول دادند و گفتند شهردار باید 
بخرد. جهت اطالعتان انجمن معلولین تا به امروز از 
عدم تحقق این وعده شما گالیه دارند که چرا وعده 
بیخود داده اید و هر روز آنها را پاسکاری می نمائید؟  
در انتخابات هم همینجور وعده و وعید می دادید؟ 

البته این قبیل وعده ها به معلولین عزیز مســبوق به 
سابقه است و محدود به شورای ششم نیست، ظاهرا 
سرکار گذاشتن جامعه معلولین در ادوار گذشته شورا 
نیز مسبوق به سابقه است. همین باید و بایدها کشور 
 را بــه این روز انداخته، ای کاش مســئولین در هر
 رده ای یاد می گرفتند بجای باید بشود بگویند انجام 
شد یا نهایاتا در حال انجام است.این عضو شورای 
شهربندرعباس اظهار نمود: مگر بودجه شورا دست 
خودتان نیست؟ و مگر طبق قانون شما نسبت به آن 
مسئول نیستید؟ مگر قانون حیطه تعهدات شهرداری 
نسبت به بودجه شــورا را مشخص ننموده؟ مگر ده 
سال عضو شورا و سه ســال رئیس شورا نیستید؟ 
هنوز فرق باید شهرداری بخرد تا دستور دادن برای 
خرید از اعتبار قانونی دست خودتان را نمی دانید؟ با 
آوردن چنین مصوباتی و در مقابل آن سنگ اندازی 
در اصــالح بودجه و بدبین نمودن مردم نســبت به 
شهرداری چه چیزی را می خواهیم ثابت کنیم؟  به 
قول صائب تبریزی : هر آن کس چیز می بخشــد، 
زمال خویش می بخشد  نه چون حافظ که می بخشد 
ســمرقند و بخارا را . وی در ادامه نشست، خطاب 
به مدیرکل بهزیستی و همکارانشان در صحن شورا 
 گفت : امیدوارم خروجی این جلســه ســمرقند و
 بخارا نباشد و در حیطه اختیارات قانونی و چه بسا 
پیگیری های شــخصی بتوانیم قدمی برای معلولین 
عزیزمان برداریم تا ان شاهلل زکات سالمتی هرکدام از 
ما و عزیزانمان باشد.یعقوب دبیری نژاد  ضمن تشکر از 
پرسنل حوزه عمرانی شهرداری و شهردار که با کسب 
 مشورت از جامعه معلولین، رضایت نسبی آنان را در 
مناســب سازی پروژه های در دست احداث، کسب 
نموده اند گفت :  از شهردار محترم درخواست دارم، 
از محل 50 دســتگاه خودروی ون در حال خرید 
شهرداری، تعداد دو دســتگاه را به جامعه معلولین 
اختصاص دهند. این اختصاص نه یک وعده جدید، 
بلکه تحقق همان وعده های توخالی قبلی است به 
معلولین عزیز داده شده است و در صورت موافقت 

ضمنی شهردار بنده خودم شخصًا مسئولیت پیگیری 
و تحقق آن را بــه جامعه عزیز معلولین می دهم تا 
ان شاهلل به سرنوشت باید و بایدهای قبلی در شورا 
دچار نگردد.این عضو شــورای شهر در خصوص 
پیگیری عوارض آالیندگی اظهار کرد  : الزم می دانم 
 خدمت مردم شــریف بندرعباس عرض نمایم که با 
پیگیــری های مجدانه اســتاندار ، معاونت عمرانی 
اســتاندار، مدیران و شهردار بندرعباس تاکنون طی 
نشست های متعدد و تهیه مستندات قانونی و دالیل 
اثبات آالیندگی و میزان تاثیر گذاری آن بر شــهر 
بندرعباس، اقدامات امیدوار کننده ای صورت گرفته 
است ؛ همچنین رئیس کل دادگستری قول داده اند تا 
در صورت تکمیــل ادله و مدارک قانونی، بالفاصله 
حکــم قضایی صادر نماینــد.  وی در پایان گفت : 
همدلی همه این عزیزان و قول مســاعد نمایندگان 
 مجلــس در پیگیری و تســریع امر در ســازمان 
محیط زیســت کشور باعث شــده تا بزودی اتفاق 
خوبی برای شهر بندرعباس رخ دهد، لذا هیچکس 
حق ندارد روغن ریخته شده را نذر امام زاده نماید و 
همه این زحمات را با یک شعار توخالی به نفع خود 
مصادره نماید. برخی افراد اگر هنری داشتند در یک 
دهه مسئولیت نشان می دادند، نه حاال که مطالبه به 
حق مردم به روزهای پایانی خود رسیده است فریاد 

وا اَسفا سر دهند . 

یعقوب دبیری نژاد عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس : 

ای کاش عصر شعارهای توخالی به پایان برسد

نماینــدگان مجلس  موافقــت  //بــا   گروه خبــر 
شورای اسالمی، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی 

شد .
   در جلسه علنی مجلس شــورای اسالمی، صالحیت 
مهرداد بذرپاش برای تصدی وزارت راه و شهرســازی 

بررسی شد.

  به گزارش مهر، در نهایت، بعد از صحبت های نمایندگان 
موافق و مخالف و دفاعیات وزیر پیشنهادی، نمایندگان 
مجلس شورای اســالمی با 187 رأی موافق، ۶۴ رأی 
مخالف، 7 رأی ممتنــع و 5 رأی باطله از مجموع 2۶۳ 
نماینده حاضر در جلسه به مهرداد بذرپاش برای تصدی 

وزارت راه و شهرسازی اعتماد کردند .

با ۱۸۷ رأی موافق؛

»بذرپاش« وزیر راه و شهرسازی شد
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سرمقاله

  یک هرمزگان برای پایتخت نشــینان داریم که قطب اقتصاد کشــور است 
 و یک هرمــزگان هم داریم که بر اســاس آمارهای مختلــف از جمله مرکز 
 پژوهش هــای مجلس و... قطب فقــر وفالکت، بیکاری و... اســت ودر این 
شــاخص ها مقام نخســت را داریم. حضور عالی ترین مقام اجرایی کشور به 
همراه برخی از  وزرا و معاونانش در هرمزگان در سال گذشته و حضور رئیس 
 جمهور در سفر اخیرشــان به جاسک، نویدبخش رفع مشکالت مردم و تحقق 
خواسته های هرمزگان نشینان است و امیدواریم با اجرایی شدن کامل مصوبات 
سفر هیئت دولت به استان، آغازی باشد بر پایان محرومیت ها و مظلومیت های 
هرمزگان و هرمزگان نشینان . گرچه هرمزگان را قطب و شاهراه اقتصاد کشور 
می نامند، اما هرمزگانی ها از این قطب اقتصاد بودن چندان موهبتی نصیب شان نشده 
است و برای شان قطب محرومیت، فقر، فالکت، بیکاری ، گرانی، ترافیک، گرانی 
مسکن، مشکالت معیشــتی و...  حتی با وجود صنایع، بنادر، معادن، گمرکات، 
پاالیشگاه ها، فوالد، آلومینیوم، کارخانجات ســیمان و... ، مناطق آزاد و ویژه، 
کشتی سازی و... معنا یافته اســت.گرچه هرمزگان به واسطه وجود این مراکز، 
ظرفیت اشتغال باالیی دارد؛ اما متاسفانه از گذشته مرسوم بوده که نیروهای مورد 
نیازشان را اتوبوسی از مناطق مختلف تامین می کنند، اما بومیان استان سهم چندانی 
در این اشتغال ندارند )دالیل آنرا نبود نیروی ماهر و آموزش دیده عنوان می کنند 
که دانشگاه ها و آموزش فنی و حرفه ای در این بخش متناسب با نیازها، نیروی 
مورد نیاز تربیت نکرده اند( و انتظار است که دولت این موضوع را موشکافانه مورد 
بررسی قرار دهد تا این طلسم بیکاری جوانان هرمزگانی در قطب اقتصاد کشور 
شکسته شود و هرمزگانی ها در اشتغال در صنایع و بنگاه های اقتصادی سهیم 
باشند و از طرفی هم از مدیران غیرپروازی و توانمند بومی بیشتر در این بنگاه های 
اقتصادی استفاده شود.در جزایر هم مردم و فعاالن اقتصادی به دلیل مدیریت های 
چندگانه با مشــکالت فراوانی مواجه هســتند. روی دیگر سکه هرمزگان که 
اقتصادی نیست و فقر و محرومیت می باشد را هم بایستی دولت نظاره گر باشدتا 
شاید که تصمیماتی برای خروج از این محرومیت ها در قطب اقتصاد کشور گرفته 
شود.در مرکز استان که تا دو سومش مناطق حاشیه ای و بافت های فرسوده وجود 
دارد، اما ســاکنان این مناطق در بدترین شرایط  زندگی می کنند و کمبود اماکن 
آموزشی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی و... در این مناطق بیداد می کند و در برخی 
 محالت حاشیه ای و  بافت فرسوده با کوچه هایی که به پاتوق معتادان و مواد و 
مشروب فروشــان تبدیل و ناامن شده اندو خانه های قدیمی به علت قدیمی و 
فرسودگی در حال فروریختن می باشند و ساکنان محرومش که بیشتر تحت پوشش 
نهادهای حمایتی قراردارند، توانایی نوسازی خانه های شان را ندارند و از تسهیالت 
نوسازی بافت های فرسوده به دلیل فاقدسند بودن امالک شان محرومند و ساکنان 
این محالت واز جمله آیت ا... غفاری بایســتی برای سند گرفتن خانه هایشان 
مبالغ باالیی پرداخت کنند که اهالی توانایی پرداخت چنین هزینه ای را ندارند و 
مجبورند در همین خانه هایی که گهگاهی خودبخود و یا در اثر بارندگی و زمین 
لرزه  به دلیل فرسودگی در حال فروریختن می باشند، زندگی کنند و درصورت 
بروز حادثه ای مانند زمین لرزه، به طور حتم هزاران نفر در آوارهای این خانه های 
فرسوده مدفون خواهند شد.محالتی مانند چاهستانی ها، کوی ملت، درخت سبز و 
دوراهی ایسینی، شیراول و... در شهر بندرعباس وجود دارند که خانه های ساکنان 
بر باال و یا زیر تپه ها و کوه ها براثر نداری و به عنوان اندک سرپناه و به صورت 
غیرایمن ســاخته شده اندکه حتی رفت و آمد اهالی با سختی صورت می گیرد و 
از بسیاری از امکانات محرومند و گاهی از کوه ها پرت می شوند و جان شان در 
خطر است. بازگشایی معابر در محالت چندان مورد توجه قرار ندارد.همچنین 
ساکنان برخی از مناطق مانند خواجه عطاء بندرعباس از دریافت سند امالک شان 
پس از چندین دهه و چندین نسل زندگی در این محالت قدیمی با عنوان اینکه 
خانه های شان در حریم  ۶0 متری است و در واقع به خاطر خشک شدن ساحل و 
اجرای طرح های عمرانی در ساحل، خانه های اهالی بیش از ۶0 متر از دریا فاصله 
دارند و این خانه ها و امالک بدون سند مانده اند و نمی توانند از تسهیالت نوسازی 
استفاده کنند و حتی اجازه تعمیرخانه های فرسوده شان را هم ندارند، حتی اگر به 
قیمت تخریب خانه های فرسوده و مدفون شدن در زیر آوارش باشندکه ساکنان 
این مناطق انتظار دارند مسئوالن کشوری این وضعیت زندگی شان را ببینند و در 
دولت برای رفع مشکالت شان چاره اندیشی کنند و مصوباتی گره گشا داشته باشند.  
در بسیاری از روستاها شرایط چندان مناسبی حکمفرما نیست و خشکسالی دو 
دهه اخیر در هرمزگان مزید بر علت شده است و برخی از کشاورزان مجبور به 
کوچ از روستا و حاشیه نشینی شهرها شده اند. فرزندان روستائیان هم اجازه ندارند 
که در جوار خانه پدر برای خود خانه بسازند و به آنها گفته می شود که امالک شان 
دراراضی زراعی است. حتی در بیابان های بی آب و علف و خشک روستاها هم 
روستائیان اجازه ندارند برای خود خانه ویالیی بسازند و خانه ها تخریب می شوند 
و گویا تفاوتی بین ویالسازی در جنگل های سرسبز شمال کشور و بیابان های 
برهوت و خشک جنوب برای دولتمردان وجود ندارد که بایستی در این بخش 
هم چاره اندیشی نمود تا روستائیان به ماندن در روستا و عمران و آبادانی روستاها 
تشویق شوند، نه اینکه مجبور به کوچ گردند.آنهایی هم که به کشت و زرع مشغول 
هستند، هرسال به علت نبود بازار مناسب برای فروش محصوالت شان، متحمل 
ضرر و زیان می شوند. در برخی ازمناطق  روستایی ازجمله در کوهشاه احمدی و 
بشاگرد و... روستاییان فقیر بر روی زمین هایی زندگی می کنند که معادن مختلفی 
زیرپای شان می باشد و نیاز است که شرایطی فراهم شود تا آنها هم بتوانند از این 
معادن بهره ای داشته باشند و استخراج معادن به گونه ای صورت پذیرد تا آنها هم 
 لباس فقر و تنگدستی را از تن خارج کنند که نیازمند تدبیر دولت در این بخش 
می  باشــد.موضوع دیگر کمبود مدرســه از یک طرف و فرسوده و غیرمقاوم و 
غیراســتاندارد بودن هزاران کالس درس در مناطق شهری و روستایی استان و 
اســتفاده از وانت برای جابجایی دانش آموزان در جاده های غیرایمن روستایی 
در این ســال ها که بارها منجر به مرگ دانش آموزان شده است، نیازمند توجه 
دولت می باشــد تا مدارس نوسازی و استانداردسازی شوند و متناسب با نیازها 
مدرسه داشته باشیم و کالس ها، نمازخانه ها و آزمایشگاه های مدارس مجهز به 
امکانات و تجهیزات مورد نیاز و کولر و میز و صندلی و وسایل آزمایشگاهی و 
ورزشی و... شوند و مدارس فرسوده بازسازی شوند تا دانش آموزان در ایمنی و 
آرامش درس بخوانند.ای کاش به گونه ای برنامه ریزی می شد تا دولتمردان ارشد 
ایران وضعیت جاده های غیرایمن شهری و روستایی را در شاهراه اقتصاد ایران 
که عنوان جاده های ترانزیتی را هم یدک می کشند مشاهده کنند که ساالنه ده ها 
نفر در جاده های بین شهری و روستایی و جاده های منتهی به اسکله ها و مناطق 
صنعتی غرب بندرعباس جان شان را از دست می دهند و خانواده هایی عزادار و 
یا مجروح می گردند که متاسفانه در این سال ها اعتبارات مورد نیاز به این بخش 
هم تخصیص نیافته است که اگر واقعیت جاده ها را از نزدیک ببینند، شاید که در 
تخصیص اعتبارات توسط دولت تجدید نظر شود.در حوزه دفاع مقدس هم که 
رزمندگان خطه خلیج فارس در دفاع دریایی، هوایی و زمینی نقش آفرینی کرده اند، 
اما هرمزگان از داشــتن موزه دفاع مقدس و یادمان شــهدای ایرباس علی رغم 
وعده های بســیار برای احداثش، محروم مانده است. درحوزه بهداشت و درمان 
هم هرمزگان با چالش های فراوانی از جمله کمبود تخت بیمارستانی، تجهیزات 
درمانی، ام آر آی، کمبود پرستار و... مواجه است و بیماران برای درمان به پایتخت 
و استان های همسایه می روند.برخی از فوق تخصص ها در استان حضور ندارد و 
ویزیت متخصصان، فوق تخصصان، سونوگرافی، ام آر آی و... در استان زمانبر 
اســت و بیماران عالوه بر هزینه سنگین درمان با مشکالت دیگری هم مواجه 
هســتند. پرستاران هم به دلیل کمبود شدید پرستار در استان مجبورند شیفت ها 
متوالی و فشرده را پشت سر بگذرانند که باعث ابتالی خودشان به برخی بیماری ها 
و مشکالت خانوادگی و... شده است. استانی که دارای صنایع مختلف می باشد و 
حوادثی نظیر سوختگی و... در آن رخ می دهد، فاقد بیمارستان سوانح و سوختگی 
اســت و می طلبد که دولت این صنایع را مجاب کند که در احداث بیمارستان و 
مراکز درمانی، مدرســه، ورزشگاه، پارک و... هم مشارکت داشته باشند تا مردم 
اســتان هم از حضور این صنایع منفعتی داشته باشند و فرزندان پرسنل شان هم 
در مراکزی که صنایع در احداث شان مشارکت دارند و خودشان احداث کرده اند، 
 درمان شــوند، درس بخوانند، ورزش و تفریح کننــد و... .از طرفی هم به دلیل 
مهاجر پذیر بودن هرمزگان که منجر به افزایش هزینه ها شده است، حقوق های 
اندک کارگری جوابگو نیست و بسیاری از بومیان به دلیل نبود شغل مناسب دل به 
دریا وجاده می زنند تا روزی شان را بجویند که به آنها برچسب قاچاقچی می زنند و 
برخی ها هم گاهی جان شان را هم در این راه ازدست می دهند و و نیاز است برای 
اشتغال مناسب شان وحرفه آموزی و... جوانان هرمزگانی تدبیری در این بخش 
اندیشیده شود. بایستی مشکالت هرمزگان در حوزه های مختلف برطرف شود تا 
همان تصوری که پایتخت نشینان از هرمزگان دارند، برای بومیان هم اینگونه باشد 

  زارعیواز قطب تجارت کشور بودنش، منفعت ببرند .

کدام هرمزگان؟ 

در جاهایی که پوشیده از برگ ها و علف خشک است آتش روشن نکنیم
روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

فرمانده سپاه هرمزگان :
  طرح های مجمع بسیج زمینه  ساز وحدت 

و خدمت به مردم باشد
  فرمانده ســپاه امام سجاد )ع( استان هرمزگان گفت: بسیجیان و 
چهره های علمی و فرهنگی استان در مجمع عالی بسیج به طرح ها و 
برنامه های ارزشمند علمی و اثرگذار دست پیدا کرده اند که امیدواریم 
زمینه ای برای وحدت و انسجام و فرصتی برای کارهای بزرگ در 
خدمت به مردم باشد. سردار اباذر ساالری در دومین اجالسیه مجمع 
بسیجیان استان هرمزگان افزود: بسیج درهمه عرصه ها پیشتاز و در 
خط مقدم بوده و در هرجا و نقطه ای از این نظام و انقالب مســاله 
و خطری بوده، بســیج مشکل گشای آن صحنه بوده است.وی بیان 
داشــت: بسیج میدان دار عرصه های ســخت است و توفیق این را 
داشــتیم در همه حوادثی که در کشور به وجود آمده؛ بسیج نفر اول 
بوده و در واقع هیچ صحنه ای از این انقالب و نظام از ابتدای انقالب 
نبوده که این قشر مردمی در آن حضور نداشته باشد.فرمانده سپاه امام 
سجاد )ع( استان هرمزگان اظهار داشت: در حوادث اخیر نیز بسیج 
میدان دار بود و اوج حضور بسیجیان ما در هشت سال دفاع مقدس 
بود، آن دانشگاه انسان سازی که امروز تمثال های مبارک شهدا زینت 
بخش شهرها و میادین ما شــده است.سردار ساالری ابراز داشت: 
استان هرمزگان نیز با تقدیم یکهزار و 500 شهید به نظام و انقالب 
اسالمی، به خود می بالد که مفتخر به مقابله با استکبار جهانی در خطه 
نیلگون خلیج فارس است و دریای خروشان خلیج فارس فرصتی 

برای اینکه ما نابودی آمریکا و اجانب را در این خطه ببینم .
*  مبنای طرح های بسیج، راهبردی و برای حل مشکالت مردم باشد

  رئیس مجمع بسیج سپاه امام سجاد )ع( استان هرمزگان نیز در این 
همایش گفت: مبنای طرح های مجمع بسیج این است که راهبردی 
و جامعیت داشته باشد و به حل مســائل و مشکالت مردم استان 
کمک کند.احسان کامرانی افزود: این طرح ها باید قابلیت اجرایی و 
عملیاتی داشته باشند و به افزایش بهره وری و اشتغال آفرینی جوانان 
کمک کنند.وی بیان داشــت: همان گونه که رهبر معظم انقالب مبنا 
و اســاس کار را ابتدا علم و پژوهش و سپس اخالق و معنویت و 
اقتصاد عنوان می کنند لذا طرح های ما نیز باید برهمین مبنا باشــد.

رئیس مجمع بسیج سپاه امام سجاد )ع( استان هرمزگان به طرح های 
ارائه شده به این مجمع اشاره کرد و اظهار داشت: از ابتدای سال جاری 
تاکنون 120 طرح  در گروه های هفت گانه تخصصی فرهنگی، زنان 
و خانواده، اقتصاد و مسائل زیربنایی، آموزش و تحقیقات و مسائل 
فناوری، بهداشت و ســالمت و محیط زیست، آموزش و تربیت و 
در نهایت مدیریت و حکمرانی به هیات های بســیج استان ارجاع 
شــد که در مجموع 1۳0 نفر از مشاوران و اندیشه ورزان بسیج این 
 طرح ها را مطالعه و بررسی کردند.کامرانی یادآور شد: بعد از بررسی 
نشست های کارشناسی، در نهایت سه طرح اصلی و شاخص شامل 
»طرح روســتا یا محله اقتصاد مقاومتی«، »طرح تبســم )ترمیم و 
بالندگی سرمایه های اجتماعی(« و »طرح خرما و فرآورده های آن« 
در حوزه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی احصا شد.به گزارش ایرنا، 
وی در پایان از دستگاه های اجرایی استان خواست برای عملیاتی 
شدن این طرح ها که می تواند به ارتقا و بالندگی فرهنگی و مسائل 
اقتصادی برپایه اقتصاد مقاومتی و مردم پایه کمک کند، حمایت کنند .

هرمزگان،  اســتاندار   // خبر  گروه 
تبدیل وضعیت ایثارگران را تکلیفی 
قانونی دانســت و گفت: با مدیرانی 
که قانون تبدیل وضعیت ایثارگران را 

اجرا نکنند برخورد خواهد شد .
   به گزارش خبرنگار دریا ؛  مهندس 
مهدی دوســتی، استاندار هرمزگان در 
نشست شــورای هماهنگی و نظارت 
بر ترویــج فرهنگ ایثار و شــهادت 

استان هرمزگان، اظهارداشت: فرهنگ 
جزو مســائل اساسی جامعه است اما 
متأسفانه گاها شــاهد هستیم که در 
نیز مسائل عمرانی  جلسات فرهنگی 
مطرح می شود و همه به دنبال احداث 
بنا هستند در حالی که باید به جلوه های 
نرم این حوزه بیشــتر توجه کرد. وی 
افــزود: تمرکز بر فرهنگ امروزه جزو 

ضرورت هــای مهم جامعه اســت و 
درک این مسئله که باید با برنامه ریزی 
مــدون در ایــن حــوزه گام برداریم 
اهمیت بســزایی دارد و دستگاه های 
فعــال در حــوزه فرهنــگ ایثار و 
شــهادت باید طرحی جامع برای این 
استاندار هرمزگان،  کنند.  آماده  بخش 
تصریح کرد: برگــزاری اردو و یادواره 
که  هستند  فرهنگی  رویدادهای  شهدا 
تاثیرات خاص خود را بر جامعه هدف 
می گذارند اما با تک رویدادها نمی توانیم 
به اهداف و وظایفی که در قبال فرهنگ 
ایثار و شهادت داریم عمل کنیم و این 

برنامه ها باید در قالب یک طرح جامع 
دیده شوند. مهندس دوستی بیان کرد: در 
صورت آماده سازی یک طرح جامع در 
راستای نهادینه سازی فرهنگ ایثار و 
شهادت می توان الزمات، نیازها و منابع 
مورد نیاز را احصا کرده و بر اســاس 
آن تصمیم گیری و نظارت بر پیشرفت 
کار داشت در غیر اینصورت اهدافی که 
دنبال می شود محقق نخواهد شد. وی با 
تاکید بر لزوم برگزاری مستمر جلسات 
شورای هماهنگی و نظارت بر ترویج 
فرهنگ ایثار و شهادت، ابرازداشت: در 
رابطه با بحث استخدام فرزندان شاهد 

و ایثارگر نمی توان با کلی گویی، تصمیم 
دقیقی را اتخاذ کرد بر همین اساس الزم 
است جدولی قابل رصد از مهم تدوین 
شــود. نماینده عالی دولت در استان 
هرمزگان خاطرنشان کرد: بحث تبدیل 
وضعیت ایثارگران، تکلیفی قانونی است 
و هر دســتگاهی که از اجرای قانون 
برخورد خواهد  نکند مستلزم  تمکین 
بود که متولی این امر در دستگاه های 
دولتی شــخص اســتاندار است و در 
صورت عدم التــزام مدیران به اجرای 
این قانون و ترک فعل، برخورد و حتی 
می توان پرونده قضایی نیز تشکیل داد . 

استاندار هرمزگان  :

تبدیل وضعیت ایثارگران  ،تکلیفی قانونی است

 گــروه خبــر // مدیر زراعت ســازمان جهاد 
گذشته  زراعی  گفت: سال  هرمزگان  کشاورزی 
مجموع میزان تولید گندم قراردادی استان ۴۸ 
هزار تُن بود که امسال با برنامه ریزی های انجام 
شده، پیش بینی می شــود بیش از 6۵ هزار تُن 

محصول قراردادی برداشت کنیم . 
   ســید رضا امیرزاده افزود: امسال پیش بینی شده 
سطح زیرکشت گندم از 12 هزار هکتار به افزون بر 
1۴ هزار هکتار برسد که این میزان از افزایش ۳0 
درصد نسبت به سال زراعی گذشته برخوردار بوده 
است.وی بیان داشت: پارسال استان هرمزگان نمونه 

و پایلوت کشــت قراردادی گندم بود و امسال نیز 
گندم جزو کشت های راهبردی ما بوده که افزایش 
100 درصدی در سطح زیرکشت این محصول در 
منطقه حاجی آباد، میناب و رودان را داشــته ایم.

وی بیان داشــت: پارسال اســتان هرمزگان نمونه 
و پایلوت کشــت قراردادی گندم بود و امسال نیز 
گندم جزو کشت های راهبردی ما بوده که افزایش 
100 درصدی در سطح زیرکشت این محصول در 
منطقه حاجی آباد، میناب و رودان را داشــته ایم.

مدیر زراعت ســازمان جهاد کشاورزی هرمزگان 

اظهار داشت: محصول استراتژیکی همچون گندم 
جایگاه مناسبی در کشت قراردادی استان پیدا کرده 
اما نیاز است که این نوع از کشت، گسترش یافته و 
محصوالت دیگری نیز در حیطه کشت قراردادی 
قرار بگیرند.امیرزاده یادآور شد: یکی از کارهای مهم 
دولت سیزدهم افزایش 1۳0 درصدی قیمت گندم 
بود که باعث شد مردم و کشاورزان ما به سمت این 
کشت تمایل پیدا کنند.وی ابرازداشت: تاکید وزارت 
جهادکشاورزی در الگوی کشت بر تولید  و کشت 
محصوالت استراتژیک و راهبردی نظیر گندم، جو، 

ذرت علوفه ای و دانه های روغنی همچون ُکلزا بوده 
است که خوشبختانه هرمزگان برای کشت دانه های 
روغنــی و ُکنجد هم موقعیت ویــژه ای دارد.مدیر 
زراعت ســازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: 
سطح زیرکشــت ذرت علوفه ای و دانه ای نیز سال 
گذشــته به ترتیب 2 هزار و 800 هکتار و 2 هزار 
و 700 هکتار بود که هر یک امسال به چهار هزار 
هکتار افزایش یافته است.امیرزاده ادامه داد: باید در 
کشت هایی که انجام می دهیم به نیاز آبی محصوالت 
که اصول و پایه  کشاورزی است، توجه ویژه داشته 
باشــیم.به گزارش ایرنا ؛ کشــت گندم در استان 
هرمزگان هرساله از نیمه آبان ماه آغاز شده و تا نیمه 
دی ماه هم ادامه می یابد و برداشت این محصول نیز 
از نیمه فروردین ماه سال آینده آغاز و تا نیمه تیرماه 

ادامه خواهد داشت .

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان  خبر داد

 پیش بینی تولید ۶۵ هزار ُتن گندم در هرمزگان

آگهی حصروراثت  
احتراماً به اســتحضار می رســاند خواهان  مبارک رسا 
فرزند حسن با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده 
واشعار داشتند شادروان حسن رسا فرزند مبارک به تاریخ 
1356/9/12 رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان 

فوت عبارتند از : 
1- احمد رسا فرزند حسن دارای شناسنامه 1231متولد 

   . 1333/9/20
2- مبارک رسا فرزند حسن دارای شناسنامه 4709694011 متولد 1334/10/7 .  
3- عبدالرحمن رسا فرزند حسن دارای شناسنامه 4709694028 متولد 1336/07/10 .

4- محمد رسا فرزند حسن دارای شناسنامه 4709694036متولد 1338/5/13 .
5- فاطمه بحری فرزند احمد فاقد هویت سجلی.

دارایی نامبرده در هنگام فوت بیشتر ازپانصد میلیون ریال بوده است .
لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید .

حسین اصرافی - شورای حل اختالف  شعبه شهر دشتی   

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

 گروه خبر // معاون تحقیقات و فناوری 
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: 
وظیفه دانشــگاه علوم پزشکی این 
است که زمینه را برای فعالیت اساتید 

و اعضای هیات علمی فراهم آورد . 
   دکتر تیمور آقا مالیی افزود: امسال 2 
محور اصلی در مرکز رشد مورد حمایت 
ویژه قرار می گیرد یکی گیاهان دارویی 
اســتان و دیگری زیست فناوری های 
دریایی است که تاکنون طرح های قابل 

توجهی در این زمینه در حال ثبت است.
وی بیان کرد: دانشــگاه علوم پزشکی 
هرمزگان دارای 10 مرکز تحقیقات یک 
مرکز رشد و فناوری سالمت، آزمایشگاه 
جامع تحقیقــات و 2 واحد توســعه 
تحقیقات بالینی است که در آن اعضای 
هیئت علمی و پژوهشگران با توجه به 
اولویت هایی که در هر مرکز تحقیقات 
تعیین گردیــده به پژوهش و تحقیقات 

می پردازند.وی با اشاره به اینکه وظیفه 
دانشگاه علوم پزشــکی این است که 
زمینه را برای فعالیت اساتید و اعضای 
هیات علمی فراهم آورد، تصریح کرد: 
در حال حاضر مرکز تحقیقات دانشگاه 
دارای ۶ ژورنــال علمی اســت که ۳ 
ژورنال به زبان فارســی و سه ژورنال 
به زبان انگلیســی است.مالیی اظهار 
کرد: همچنین مرکز تحقیقات کهورت 

حدود ۶ سال است راه اندازی شده  که 
در فاز اول آن ۴ هزار نفر وارد پروسه 
مطالعه شدند و اخیرا فاز دوم آن به اتمام 
رسیده  و در نظر است این مطالعه حدود 
 15 سال ادامه داشته باشد که عمدتا به  
بیماری های غیرواگیر و عوامل موثر 
به آن مــی پردازد.معــاون تحقیقات 
و فناوری دانشــگاه علوم پزشکی با 
یادآوری اینکه تا کنون چندین همایش 

در ســال های اخیر به اهتمام دانشگاه 
بیان کرد: امسال  برگزار شده اســت، 
 چهارمین کنگره ملــی و اولین کنگره
 بیــن المللی دخانیات و ســالمت به 
اهتمام دانشــگاه علوم پزشکی از یکم 
تا سوم اسفندماه برگزار خواهد شد.به 
گزارش ایسنا؛ وی در پایان خاطرنشان 
کرد: تاکنون بیــش از ۶0 محصول در 
دانشــگاه ثبت اختراع شده و در مرکز 
رشد 12 شــرکت مســتقر هستند و 
بیش از ۳5 هســته فناور تشکیل شده 
که به انجــام تحقیقات محصول محور 

می پردازد .

معاون دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خبر داد

حمایت از طرح های مربوط به گیاهان دارویی و زیست فناوری های دریایی 

گروه خبر // تیمی متشکل از مدیران و کارشناسان 
شرکت گازپروم روسیه از مجتمع کشتی سازی و 
صنایع فراساحل ایران بازدید و نشستی مشترک با 
مدیران و معاونین این مجتمع صنعتی برگزار کردند .

   به گزارش خبرنگار دریا ؛  مدیران و مهندسین شرکت 
گازپروم روسیه در راستای تفاهم نامه همکاری مشترک 
میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت گازپروم روسیه و 
به منظور استفاده از ظرفیتها و توانمندی های این مجتمع 
عظیم صنعتی در اجرای پروژه های توســعه میادین 
دریایی و اجرای خط لوله دریایی از مجتمع کشــتی 
سازی و صنایع فراساحل ایران بازدید کرده و نشست 
مشترکی با مدیران و معاونین ایزوایکو برگزار کردند.

شایان ذکر است که آقایان امیرحسین قناتی معاونت 
توسعه صنایع حمل و نقل ایدرو و محمدرضاحسینی 
مدیر توسعه صنایع دریایی و هوایی ایدرو نیز در این 
بازدید و نشست حضور داشتند.مجتمع کشتی سازی 
و صنایع فراســاحل ایران )ایزوایکو( در سال 1۳52 
با طراحی شــرکت آلمانی »بلو اند فــوس« در ۳7 
کیلومتری غرب بندرعباس احداث و پس از پیروزی 
انقالب اسالمی به مرور بخش های مختلف آن به عنوان 
 طرح توسعه ایجاد گردیـد و از سال 1۳79 در زمینه 
پروژه های ســاحلی و فراساحلی فعالیت خود را در 
قالب گروه مبین سازه گستر خلیج فارس آغاز کرده 
و تاکنون توانســته رکوردهای بی نظیری را از خود 

برجــای بگذارد؛ رکورد زنی در راه اندازی ســکوی 
B 18 پارس جنوبی و متعاقب آن شکســتن رکورد 
 شرکت شل انگلیس با انجام عملیات فلرینگ سکوی

 B 17 پارس جنوبی طی 2۶ روز از جمله عملکردهای 
بی نظیر این شــرکت فعال ایرانی اســت که تحسین 
بسیاری از کارشناسان و فعاالن حوزه صنعت نفت را 
به همراه داشته است.این شرکت توانسته تمامی مراحل 
مهندسی، خرید، ساخت، پیش راه اندازی و  راه اندازی  
و نصب ســکوهای نفتی و گازی را به صورت کاماًل 
بومی به مرحله اجرا در آورد و عالوه بر صرفه جویی 
ارزی فراوانی که برای کشور به همراه داشته ، سهم قابل 
توجهی در ایجاد اشتغال داشته است.این یارد ایزوایکو 
همچنین به عنوان پیمانکار EPCI خطوط لوله دریایی 
و کابل گذاری، تعمیر و نگهداری سازه دریایی، برچیدن 
و بازیافت سکوهای از کار افتاده، پروژه های نفت و 
 گاز ساحلی، ساخت ســکوهای حفاری جک آپ، 
حمل و نقل دریایــی و عملیات نصب دریایی دارای 
تخصص و مهارت کافی است که همگی این عوامل باعث 
 شده است از ایزوایکو به عنوان یکی از برندهای معتبر در 
پروژه های فراساحلی کشور یاد شود، که این عملکرد 

مثبت زمینه رایزنی شرکت های خارجی نظیر توتال 
را برای همکاری در برخی از پروژه های فراساحلی 
و مهم به همراه داشــته است.گروه سازه های دریایی 
ایزوایکــو تاکنون در پروژه فازهای »یک، دو، ســه، 
شش، هفت، هشت و دوازده پارس جنوبی« مشارکت 
داشته و »ساخت سکو و متعلقات فاز 1۶«، »ساخت 
دو سکو و تمامی متعلقات آن مربوط به فازهای 17 
و 18 پارس جنوبی« ، ســاخت دو سکو و متعلقات 
مربوط به فاز 1۴ پارس جنوبی، طرح توسعه مجموعه 
فراساحلی هندیجان شامل دو سکو و متعلقات آن را 
به اتمام رسانده و اکنون در چرخه تولید و بهره برداری 
قرار گرفته است.پروژه طرح توسعه فراساحلی هنگام 
شامل یک سکوی اصلی و دو سکوی اقماری نیز از 
جمله پروژه های جاری ایزوایکو اســت که با توان و 
همت مهندسان داخلی این مجتمع در حال اجراست.

مجتمع کشــتي ســازي و صنایع فراســاحل ایران 
)ایزوایکو( به عنوان بزرگترین کارخانه و زیرساخت 
صنایع دریایي خاورمیانه و ایران توانسته در سالهاي 
اخیر ضمن رکــورد زني در راه اندازي ســکوهاي 
گازي و رســیدن به تولید و صدور گاز، در حوزه ي 

ساخت کشتي هاي اقیانوس پیما نیز ساخت ۳ کشتي 
اقیانوس پیما کانتینربر با ظرفیت TU 2200 کانتینر، 
ساخت یک کشتی فراورده بر با ظرفیت ۳5000 تن، 
یک شناور پشــتیبان صیادی که رشد ۴0 درصدی 
ظرفیت صید کشــور را به همراه داشته و ده ها شناور 
مختلف را در کارنامه چند سال اخیر خود داشته باشد.

مجموعه کارخانجات ایزوایکو شامل پنج گروه تابعه 
شامل گروه طراحي وساخت سازه هاي دریایي )نفت 
وگاز(، گروه طراحی، ساخت و تعمیرات شناورهای 
بزرگ، گروه طراحی، ساخت و تعمیرات شناورهای 
متوسط ، گروه طراحی، ساخت و تعمیرات شناورهای 
کوچک، گروه  تعمیرات شــناورهای متوسط پرشیا 
هرمز ، در قالب منطقه ویژه اقتصادي کشــتي سازي 
خلیج فارس با مدیریت واحد مجتمع کشــتي سازي 
و صنایع فراســاحل ایــران )ایزوایکو( به عنوان یک 
هولدینگ منسجم در ۳7 کیلومتري غرب بندرعباس 
قرار گرفته است.ایزوایکو تالش می کند در افق ایران 
1۴0۴، مجتمعی سرآمد و الگو در صنایع کشتی سازی، 
 سکوســازی و ترمینا ل های نفتی و معدنی در منطقه 

خلیج فارس باشد .

بازدید مدیران و مهندسین شرکت گازپروم روسیه از مجتمع ایزوایکو 

)آگهی مزایده- نوبت اول(  
اجرای احکام حقوقی دادگستری پارسیان به موجب پرونده اجرایی 140040920001346183 که محکوم علیه عبدالناصر یوسف زاده فرزند عبداله محکوم است محکوم است 
به به پرداخت 260/000/000 ریال بابت اصل خواسته و نیز هرینه دادرسی به مبلغ 7/200/000 ریال و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست و نیز حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له محمد روشن دل و نیز نیم عشر دولتی در حق دولت . لذا نسبت به مزایده یک قطعه زمین کشاورزی واقع در شهر دشتی پارسیان می نماید .
 موضوع مزایده به شرح ذیل:* مورد ارزیابی یک قطعه زمین کشاورزي به مساحت ارائه شده بشرح ذیل مي باشد :یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت ارائه شده 71872/6 متر 
مربع بصورت زمین زراعی ) شخم خورده ( بوده دارای یک حلقه چاه ، موتورخانه، ساختمان و تاسیسات کارگری برآورد 65 متر مربع، برق و حصارکشی قسمتی از محدوده 
با درب ورودی می باشد .این اراضی دارای اسناد مالکیت ثبتی به شماره جانی 649992 سری ج سال 99 به شماره پالک 12377 اصلی بخش 21 برابر اعالم اداره ثبت اسناد 

پارسیان می باشد و بر اساس بررسیهای معموله ، معمرین محلي، بررسی اسناد و مدارک موجود در پرونده و بازدید محل ، با توجه به مشاهدات محلي زمین بصورت زراعی با قابلیت کشت سبزیجات 
و صیفي در صورت تامین آب الزم می باشد . قوع محل ملک در محدوده حوضه شهری و نزدیکی به میدان و بلوار اصلی باعث افزایش ارزش ملک و امکان سرمایه گذاری جدید گردیده است. برابر 

بررستها ارزش ملک به مبلغ پایه 93434380000 ریال می باشد .وقت انجام مزایده روز سه شنبه 1401/9/29 ساعت 10 صبح می باشد .
محل مزایده دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری پارسیان می باشد .مال مورد مزایده با شرایط ذیل از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد . 1- فروش نقدی است و ده درصد مبلغ قیمت بصورت 
 نقدی به حساب 2171295501005 سپرده دادگستری پارسیان پرداخت والباقی مبلغ حداکثر ظرف یکماه می باشد . 2- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . 3- مبلغ مزایده از مبلغ پایه شروع 
می شود و باالترین پیشنهاد برنده مزایده خواهد بود در صورتیکه برنده تا یکماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از 

تجدید مزایده حاصل می شود خواهد بود . و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر می توانند به اجرای احکام حقوقی دادگستری پارسیان مراجعه نمایند .

 حمید توکلی - مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدني دادگستری شهرستان پارسیان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
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خبری

حسن سیالوی سرویس استان ها // عضو هیات 
علمی دانشــکده علوم تربیتی و روانشناسی 
دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: متاسفانه در 
شهرسازی در کشــور ما نگرش درستی وجود 
ندارد و به اقلیت ها و افراد دیگر توجه ندارند و 
مسلم اســت که درک درستی از مراجعه کننده 

معلول ندارند . 
   به گزارش خبرنــگار دریا ؛ دکتر ناصر بهروزی 
در نشست چالش های حقوقی و اجتماعی معلولین 
اظهار کرد: شــاید نگرش ما اجازه نمی دهد و یا ما 
نمی توانیم با افــراد دارای معلولیت ارتباط بگیریم 

و در نتیجه نقصــی در ارتباط به وجود می آید. در 
شهرسازی بحث معلولیت در نظر گرفته نشده است 
و جایی هم که در نظر گرفته نشده آگاهی و شناختی 
وجود نــدارد. در محل عبور عابــر پیاده خطوط 
وسطی کار گذاشته شده که رنگی و کمی برجسته 
هستند؛ این ها مخصوص نابینایان برای جهت یابی 
است اما متاسفانه تبدیل به بهترین مکانی برای عبور 
و پارک کردن موتورســیکلت ها و دست فروشان 
شــده اند.وی با اشــاره به باال رفتن سن جامعه و 
ضرورت فراهم آوری امکانات و متناسب سازی آن 

افزود: متاسفانه در شهرسازی نگرش درستی وجود 
ندارد و به اقلیت ها و افــراد دیگر توجه ندارند و 
مسلم است که درک درستی از مراجعه کننده معلول 
ندارند. تا چند سال پیش در دفاتر ثبت و یا کارهای 
بانکی نیاز بود که حتما کســی همراه مان باشد. ما 
برخی مسائل که دردآور و رنج آور هستند را لمس 
کرده ایم.عضو هیات علمی دانشــکده علوم تربیتی 
و روانشناسی دانشــگاه شهید چمران اهواز گفت: 
در کشورهای غربی، نمی توان اپلیکیشن یا سایتی 
ساخت مگر اینکه برای معلوالن بارکد داشته باشد. 
الزم به ذکر اســت که اپلیکیشن هایی که اینجا در 
دوران کرونا داشتیم با مصیبت وصل می شد و برای 
افراد عادی نیز استاندارد نبود.  محمدامین طاهری، 
فعال حقوق معلوالن نیز در این نشســت گفت: دو 
قانون حمایت از اشــخاص دارای معلولیت وجود 

دارد. 
  در قانــون حمایــت از اشــخاص دارای معلول 
یاد شده که شــخص معلول باید توسط کمیسیون 
بهزیستی تائید شــود و باید موانع محیطی را برای 

این اشخاص برطرف کرد. عالوه بر آن با توجه به 
اهمیت بحث آموزش بــرای افراد دارای معلولیت 
اما اکنون با فیلتر مواجه هســتیم. از سوی دیگر، 
معمــاری ادارات وزارتخانه ها و شــهرداری ها و 
نهادها باید به گونه ای باشــد که برای  اشــخاص 
دارای معلولیت دارای دسترســی باشند.وی افزود: 
در کشور کانادا ســایت هایی ایجاد و برای ادارات 
مشخص شده که کدام اداره یا نهاد دارای امکانات 
برای مراجعه اشخاص معلول اســت اما در ایران 
متاسفانه در این خصوص جای کار وجود دارد. در 
قانون شهرداری ها نیز بیان شده برای صدور پروانه 
پایان کار باید معماری به گونه ای باشد که شرایط 
اشخاص دارای معلولیت را نیز در نظر گرفته باشد و 

دسترس پذیر باشد.
  این فعال حقوق معلوالن یادآور شد: وضعیت حمل 
و نقل نقش بسزایی در حضور افراد دارای معلولیت 
در جامعه دارد؛ حمل و نقل برای افراد معلول بر هر 
چیزی مقدم تر است. طبق قانون، گفته شده وزارت 
ارشاد و سازمان تبلیغات که سالن نمایش دارند باید 

فیلم هایی درباره فرهنگ ســازی برای افراد دارای 
معلولیت به صورت رایگان نمایش دهند.  وی ادامه 
داد: افراد دارای معلولیت موفق بسیار زیادی داریم. 
کنوانسیون افراد دارای معلولیت مصوب سال 2007 
درباره دختران و زنان دارای معلولیت است؛ برخی 
از بدو تولد مورد ظلم واقع می شــوند و وقتی جزو 
افراد دارای معلولیت باشند ظلم، مضاعف تر است و 
ظلمی که براثر زن بودن وارد می شود از یک سو و 
ظلم معلولیت از سوی دیگر است.طاهری با تاکید بر 
اجرای قوانین مربوط به افراد دارای معلولیت گفت: 
اجرای قوانین بسیار راه گشا است حتی اگر ناقص 
باشند.  اگر به قوانین عمل شود بسیاری از مشکالت 

افراد دارای معلولیت حل خواهد شد.   
  وی در پایــان یادآور شــد: اگر جوامع به حدی 
از پیشرفت و مدنیت رسیده اند به واسطه احترام به 
قوانین و رعایت حقوق است و اگر ما هم بخواهیم 
پیشرفت بیشتری داشته باشیم باید به قوانین افراد 
گوناگــون از جمله افــراد دارای معلولیت احترام 

گذاشته شود .

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز: 

در شهرسازی، نگرش درستی نسبت به معلوالن وجود ندارد

روابط عمومی
مصرف مرتب گوشت ماهی و میگو خطر ابتالء هب بيماری گوارت و آسم كاهش می یابد    شیالت رهمزگان 

سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها //
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
بوشــهر گفت: تعلل و تاخیــر در خصوص 
پرداخت حقوق و مطالبات کارگران از جانب 
مدیران شــرکت ها و پیمانکاران عســلویه 

پذیرفتنی نیست . 
  بــه گزارش خبرنگار دریــا ؛ اکبر پورات  در 
نشســت با مدیران فازهای پــارس جنوبی و 
پتروشیمی های مســتقر در استان و نمایندگان 
کارگری در شهرســتان عســلویه اظهار کرد: 
کارگران ســرمایه اصلی جمهوری اسالمی به 
شــمار می روند، که باید توجه ویژه ای به آن ها 
شود.وی تصریح کرد: با رصد کامل و رسیدگی 
به مســائل و مشــکالت کارگران زحمتکش، 
همه مــا در برابر صیانــت از جامعه کارگری 
مســئولیت داریم. در همین راستا به هر طریق 
ممکن، پیمانکاران موظف به پرداخت مطالبات 
کارگران هســتند و باید بازرسی های ایمنی و 
محیط کارگری به طور کامل و مســتمر انجام 

شود.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
بوشــهر با تاکید بر توجه به وضعیت کمپ های 
کارگری، سرویس های ایاب و ذهاب کارگران 
و رعایــت اصول ایمنــی در کارگاه ها، گفت: 
همچنین تعلــل و تاخیر در خصوص پرداخت 
حقوق و مطالبات کارگــران از جانب مدیران 
شرکت ها و پیمانکاران پذیرفتنی نیست.پورات 
همچنیــن از مدیران فازهای پــارس جنوبی، 
پتروشیمی و شرکت های مســتقر در استان به 
دلیل اقدامات خوب و جهادی در بحث تولید و 
حمایت از کارگران تشکر کرد و افزود: در جنگ 
اقتصادی که در حال حاضر قرار داریم، تولید و 
عملیات دو تکیه گاه در فازهای پارس جنوبی 
و پتروشــیمی ها هستند و در این بخش مدیران 
و کارکنــان این حوزه در پارس جنوبی از جان 
مایه گذاشــتند.در پایان این نشست از تعدادی 
مدیران پتروشیمی ها که در بخش تولید، اقدامات 
جهادی و همکاری در تامین امنیت فضای کار 

و کارگری نقش به سزایی داشتند تجلیل شد .

رئیس سازمان داوطلبان هالل احمر کشور 
مطرح کرد

هالل احمر ایران جزو ۵ کشور برتر جهان
  علیرضــا حائری زاده ســرویس اســتان ها // 
رئیس ســازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر کشور 
از ارائــه بالغ بر 180 میلیارد تومان کمک هزینه دارو 
و تجهیزات در قالب خدمات حمایتی توسط سازمان 
داوطلبان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد . به گزارش 
خبرنگار دریا ؛ "وحید ســلیمی" در همایش تجلیل 
از جوانان، امدادگران و داوطلبان جمعیت هالل احمر 
اســتان یزد که در ســالن همایش های این اداره کل 
برگزار شد، گفت: ســرمایه های اصلی جمعیت هالل 
احمر، داوطلبان هســتند و اگر هالل احمر ایران جزو 
پنج کشــور برتر جهان اســت قطعًا جز با فعالیت و 
تالشــهای داوطلبان و امدادگران این جمعیت محقق 
نمی شــد.وی ضمن گرامیداشت چهاردهم آذرماه روز 
جهانی داوطلب، اظهار کرد: یکــی از ماموریت های 
ســازمان داوطلبان، اشــاعه فرهنگ داوطلبی است 
کــه عملکرد موفق داوطلبان در این موضوع بســیار 
تاثیرگذار است.ســلیمی عنوان کــرد: جذب کمک ها 
و مشــارکتهای مردمــی، دومین ماموریت ســازمان 
داوطلبــان جمعیت هالل احمر اســت کــه در قانون 
مدیریت بحران مــورد تاکید قرار گرفته اســت.این 
مســئول ارائه خدمات حمایتی را دیگر ماموریت این 
ســازمان خواند و گفت: خوشبختانه در این حوزه نیز 
از ابتدای امســال تاکنون بالغ بر 180 میلیارد تومان 
کمک هزینه دارو و تجهیزات به جامعه هدف سازمان 
ارائه شده است.»مهران فاطمی« استاندار یزد نیز که در 
این همایش به عضویت سازمان داوطلبان هالل احمر 
و ملبس به لباس داوطلبی شــد، با اشاره به مشارکت 
باالی جمعیت هالل احمر در سوانح و حوادث مختلف 
اســتان مانند حادثه تلخ قطار مسافری مشهد - یزد 
و سیل تابستان امســال، بیان کرد: تمام قد به ساحت 
داوطلبــان هالل احمر ادای احترام می کنم.»محســن 
حرازی زاده« مدیر عامل جمعیت هالل احمر اســتان 
یزد نیز در این همایش گفت: داوطلبان باید به جایگاه 
خود که کمک به همنوع اســت، افتخار کنند.وی ابراز 
امیــدواری کرد که با ســازماندهی، هماهنگی و ارائه 
آموزشهای بیشــتر فعاالن حوزه جمعیت هالل احمر 
بتوانند منشــاء خیر و خدمات بیشــتری به همنوعان 

خودشان باشند .

 علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها //مدیر 
شیالت و امور آبزیان ســازمان جهاد کشاورزی 
استان یزد با بیان این که برخالف تبلیغات منفی 
و تصور عموم ارزش غذایی و کیفیت ماهی تیالپیا 
ایرانی از نوع وارداتی بســیار باالتر است، اعالم 
کرد: از ابتدای ســال تاکنون تنها ۷۷۰ تن کپور 
ماهیان از واحدهای پرورشی استان کویری یزد 

برداشت شده است . 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ "سید اسماعیل یزدانی" 
در خصــوص میــزان صید ماهــی در واحدهای 
پرورشی استان، اظهار کرد: استان دارای 225 واحد 

پروش آبزیان است که در سال جاری حدود 770 
تــن ماهی گرمابی از نوع ماهی کپور برداشــت و 
تاکنون نیز حدود 55 هزار بچه ماهی ســرد آبی از 
نوع  قزل آال رهاســازی شده که این اقدام همچنان 
ادامه دارد.وی همچنین با اشــاره به فصل برداشت 
و فــروش ماهی تیالپیا در رابطه با میزان تولید این 
ماهی در سال گذشــته، گفت: استان پارسال 285 
تن ماهــی تیالپیا تولید و بــه بازارها عرضه کرد.

یزدانی تصریح کــرد: ماهی تیالپیا ایرانی برخالف 
تصور عموم و تبلیغات منفی انجام شــده، از ارزش 

غذایی خوبی برخوردار است و به لحاظ کیفیت از 
نوع چینی آن بسیار بهتر است.مدیر شیالت و امور 
آبزیان استان ســرانه مصرف ماهی در استان را 9 
کیلوگرم اعالم کرد و گفت: در حال حاضر اســتان 
در زمینه پرورش ماهی از حدود ۴50 عدد استخر 
دومنظوره برخوردار است.یزدانی در خصوص تولید 
ماهی خاویار در استان یزد نیز خاطرنشان کرد: در 
حال حاضر دو واحد فعال تولید خاویار در استان 
وجود دارد که در سال گذشته حدود 25 تن گوشت 

ماهی خاویار را به بازار عرضه کردند .

حسن ســیالوی سرویس اســتان ها // مدیر کل تعزیرات 
حکومتی خوزستان گفت: یک قاچاقچی سوخت در استان به 
پرداخت 2۸ میلیارد و 6۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم 

شد . 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ نعمت اهلل بیرانوندی با اشاره به کشف و 
ضبط ۳1 هزار و 500 لیتر سوخت قاچاق در استان افزود: پرونده 
این تخلف در اداره کل تعزیرات حکومتی مورد رســیدگی قرار 
گرفت.مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان اظهار داشت: پس از 

احراز تخلف، متهم عالوه بر ضبط کاال به پرداخت جزای نقدی 
محکوم که از سوی اجرای احکام مرکز استان خوزستان وصول 
شد.به گفته دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز خوزستان 
مهم ترین پدیده ای که در این استان در خصوص قاچاق کاال و ارز 
وجود دارد مربوط به قاچاق سوخت است .تعزیرات حکومتی 
خوزستان با داشتن 15 شعبه رسیدگی به تخلفات و شکایت ها 
رســیدگی می کند.اوایل آذرماه امسال با توقیف یک شناور در 

دهانه اروندرود ۳0 هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد .

مدیر شیالت یزد :

تبلیغات در مورد تیالپیای ایرانی منفی و نادرست است
معاون سیاسی استاندار بوشهر:

تاخیر در پرداخت حقوق کارگران عسلویه 
پذیرفتنی نیست

  

  

) آگهی مزایده - نوبت دوم (
اجرای احکام حقوقی دادگســتری پارسیان به موجب پرونده اجرایی 9909987639700222 که محکوم علیه بهزاد حاجی زاده فرزند عباسعلی و 
شرکت عمران ابنیه هرمز محکوم به پرداخت 2297465182 ریال بابت اصل خواسته، و مبلغ 10/000/000 ریال دستمزد کارشناس در حق محکوم له 
سید حامد بحرانی اصفهانی و سودابه مرادی و مبلغ 109361081 ریال به عنوان نیم عشر دولتی محکوم گردیده است لذا نسبت به مزایده یک دستگاه 

خودرو وانت نیسان زامیاد مدل 1390 اقدام می نماید .
موضوع مزایده به شرح ذیل: وانت نیسان زامیاد 2400 کال بمبلغ پایه 1950000000 ریال

وقت انجام مزایده روز چهارشنبه1401/9/30 ساعت 12 صبح می باشد .
محل مزایده دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری پارسیان می باشد .

مال مورد مزایده فعال توقیف می باشد و با شرایط ذیل از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد . 
1- فروش نقدی است و ده درصد مبلغ قیمت بصورت نقدی به حساب 2171295501005 سپرده دادگستری پارسیان پرداخت والباقی مبلغ حداکثر ظرف یکماه می باشد . 2- اجرای 
احکام در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . 3- مبلغ مزایده از مبلغ پایه شروع می شود و باالترین پیشنهاد برنده مزایده خواهد بود در صورتیکه برنده تا یکماه از جلسه مزایده و با 
انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل می شود خواهد بود . و متقاضیان شرکت در مزایده 

برای کسب اطالع بیشتر می توانند به اجرای احکام حقوقی دادگستری پارسیان مراجعه نمایند .

 حمید توکلی - مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدني دادگستری شهرستان پارسیان

آگهی حصروراثت
احتراماً به استحضار می رساند خواهان  فاطمه رشیدی فرزند علی با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده واشعار داشتند شادروان علی رشیدی 

فرزند رشید به تاریخ 1401/2/10 رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از : 
1- مریم رشیدی فرزند عبدالرحمن متولد 1355/6/1 به ش.ش 1880 همسر مرحوم .

2- فاطمه رشیدی فرزند علی متولد 1375/3/8 به ش.ش 4700058528 فرزند مرحوم .
3- محمد رشیدی فرزند علی متولد 1372/11/30 به ش.ش 4700044438 فرزند مرحوم .

و دیگر وارثی ندارد . لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید .
محمد عباسیان - شورا حل اختالف  شعبه سوم شهرستان پارسیان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

  

 علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // دبیر کل نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور با بیان این که جزو کشورهای 
پیشرو در تعریف خدمات جدید کتابخانه ای محسوب 
می شــویم،  تکمیل کتابخانه های مرکزی در استانها و 
توسعه کتابخانه های سیار در راستای عدالت فرهنگی را 

دو بال مورد اهتمام این نهاد خواند . 
  به گزارش خبرنــگار دریا ؛ مهدی رمضانی در پایان 
سفر به اســتان یزد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یزد 
از فرهنگی ترین استانها به لحاظ برخورداری از مردمی 
فرهنگی و جلوه فرهنگ در سطوح مختلف این استان به 
شمار می آید.وی دیدار با کتابداران کتابخانه های عمومی 
استان را یکی از اقدامات صورت گرفته در جریان سفر 
به یزد ذکر و تصریح کرد: معتقدیم با توجه به گستردگی 
شبکه کتابخانه های کشور که سه هزار و 700 کتابخانه 
مشتمل بر دو هزار و 7۳0 کتابخانه نهادی و حدود یکهزار 
کتابخانه مشارکتی را شامل می شود و نیز فعالیت هفت 
هزار و 500 نفر از همکارمان در این بخش،  اگر بخواهیم 
موضوع کتابخانه ها را پیش ببریم، نیازمند یک ارتباط 
پایدار و پیش برنده هستیم.رمضانی کتابداری را متفاوت 
از سایر مشاغل خواند و خاطرنشان کرد: کتابداران در 
واقع خدمگذاران فرهنگی در کتابخانه ها هســتند لذا 
تالش داریم مسائل و مشکالت آنها را از نزدیک و در 
گفت وگوهای دو طرفه پیگیری کنیم.وی در ادامه یکی 
از اولویت های این نهاد را دو بال تکمیل کتابخانه های 
مرکزی در استانها و توسعه کتابخانه های سیار در راستای 
عدالت و توسعه فرهنگی ذکر کرد و گفت: خوشبختانه 
امروز در دیدار با اســتاندار یزد در موضوع توســعه 
کتابخانه های سیار برای استان قول مساعدت گرفتیم.

وی با اشــاره به اهتمام نهاد کتابخانه های عمومی به 
اجرای طرحی با محوریت حــوزه آموزش و پرورش 
و مدارس جهت ارتباط بیشــتر کتابخانه ها و مدارس 
و توسعه فرهنگ عمومی در قالب زنگ کتاب خوانی، 
گفت: خوشبختانه اســتاندار یزد برای اجرای پایلوت 
این طرح در اســتان یزد نیز اعالم آمادگی کردند.دبیر 
کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در بخش دیگری 
از ســخنانش اظهار کرد: به لحاظ شبکه کتابخانه های 
عمومی در کشور دارای وضعیت قابل قبول و قابل بیانی 

هستیم به طوری که در منطقه و در بین کشورهای جهان 
اسالم دارای شبکه برتر کتابخانه ای هستیم.وی با بیان 
این که این حیث در بین کشورهای آسیایی دارای رتبه 
پنجم هستیم، اضافه کرد: جمهوری اسالمی ایران جزو 
کشورهای پیشرو در تعریف خدمات جدید کتابخانه ای 
محسوب می شود که در این باره اجالسی را خردادماه 
با حضور مقامات ایفال و دیگر کشورهای جهان شاهد 
بودیم.رمضانی با اشاره به خدمات جدیدی مانند اتاق 
علم و ساختکده در برخی کتابخانه های مرکزی استانها، 
 گفت: نهاد کتابخانه های عمومی تنها دستگاهی است که به 
گروه های خاص مانند نابینایان و ناشــنوایان خدمت 
می دهد و همچنین تنها مجموعه ای محسوب می شود در 
بحرانهای طبیعی به آسیب دیدگان خدمات ارائه می کنیم که 
تمام این اقدامات به عنوان امتیاز و مورد توجه شبکه های 
ترویجی قرار می گیرد.وی از مطالعه 1.5 ساله این نهاد 
درخصوص خدمت جدید »کتابخانه بدون کتاب« برای 
آینده خبر داد و گفت: نهاد کتابخانه های عمومی کشور 
زودتر از کشوری مانند سوئد این طرح که پایه خدمات 
در کتابخانه های الکترونیک محسوب می شود را به ایفال 
ارائه کرده و هم اکنون فضایی نیز در تهران برای این امر 
منظور شده است.رمضانی از اهتمام این نهاد به مسئله 
کودک و نوجوان خبر داد و عنوان کرد: در حال حاضر 
همه کتابخانه های عمومی کشــور دارای بخش کودک 
هستند و به سمت توسعه کتابخانه های تخصصی کودکان 

و نوجــوان پیش می رویم به طوری که عالوه بر بخش 
کــودک دو هزار و 7۳0 کتابخانه عمومی، 1۳ کتابخانه 
تخصصی کودک در کشور داریم که در قالب طرح هدهد 
سفید، توسعه در این بخش را دنبال می کنیم.وی با بیان 
این که عمومی سازی کتابخانه ها برای تبدیل کتابخوانی به 
عنوان دغدغه همگان یکی دیگر از برنامه های نهاد است، 
گفت: تالش داریم موضوع کتابخوانی را به دغدغه ای در 
بین تمام اقشار جامعه تبدیل کنیم.این مقام مسئول با بیان 
این که به شدت معتقد به نقش رسانه ها در پیشبرد اهداف 
نهاد کتابخانه ها هستیم، این نقش را در قالب مطالبه گری، 
پیگیری وعده ها در این حوزه و مســائل مربوط به این 
حوزه حائز اهمیت و کمک حال نهاد خواند.وی اهتمام 
به نیروی انسانی در بخش کتابخانه ها را نیز مهم خواند 
و گفت: نهاد کتابخانه ها یک دســتگاه خدمات محور 
فرهنگی است لذا معتقدیم در چشم انداز آینده نهاد توجه 
به اعضا بسیار حیاتی است لذا در این راستا برنامه هایی را 
مدنظر داریم.رمضانی با بیان این که اصل کتاب دیجیتال و 
کتابخانه الکترونیک نیازمند قانون گذاری در کشور دارد، 
گفت: اخیرا در نشست با کمیسیون فرهنگی مجلس و 
شورای عالی فضای مجازی، محورهای کتابخانه دیجیتال 
و الکترونیک تعیین شده ولی قطعاً شیب حرکت به سمت 
کتابخوانی الکترونیک در کشورمان کند است به طوری 
که در حال حاضر نیز گردش و دور مالی کتاب مکتوب 
بسیار بیشتر و محسوس تر از بخش کتاب دیجیتال است .

دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در یزد:

یزد پایلوت زنگ کتابخوانی در مدارس می شود

 قاچاقچی سوخت 
در خوزستان ۲۸ میلیارد 
جریمه شد
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گروه خبر // معاون راهــداری اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
هرمزگان با یادآوری از اینکه یکی از وظایف 
مهم ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استانها نگهداری راه ها است، خاطرنشان 
کرد: این وظایف در حوزه این معاونت، در 
چهار حوزه  شامل نگهداری راه ها، نگهداری 
ابنیه فنی راه ها، ایمنی راه و حریم و حوزه 
ماشــین آالت به صورت مستمر پیگیری 

می شود . 
   به گزارش خبرنگار دریا ،علیرضا محمدی، 
معاون راهــداری اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای هرمزگان بــا بیان اینکه در 
حال حاضر 8۴ پروژه بــا اعتباری بالغ بر 
792 میلیارد تومان در معاونت راهداری در 
حال پیشبرد است، افزود: بیشترین پروژه ها 
شــامل تعریض و بهسازی، روکش آسفالت 
و آسفالت حفاظتی به طول 781 کیلومتر با 
اعتباری بالغ بر ۶1۴ میلیارد تومان در حوزه 
اداره نگهداری راه ها در دست انجام است.وی 
در تشریح بخشی از عملکرد حوزه نگهداری 
راه ها اظهار کرد: از ابتدای خرداد ماه تا پایان 
مهر ماه بیش از 215 کیلومتر روکش آسفالت 

در محورهای استان انجام شده است.معاون 
راهــداری اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای هرمزگان افزود: تعریض و بهسازی 
به طول ۶7 کیلومتر، لکه گیری، بهســازی 
و روکش آســفالت به طول ۴05 کیلومتر، 
اجرای آســفالت حفاظتی بــه طول ۳00 
کیلومتر، تکمیل بلوار محور تیاب- حکمی 
و منظرآرایی محــور بندرعباس- گچین از 
جمله برنامه های جاری و در دســت اقدام 
این حوزه است.محمدی اضافه کرد: بهسازی 
محور پــدل- لمزان؛ تعریض و بهســازی 

تکمیل،  بشاگرد؛  میناب- سندرک-  محور 
تعریض وبهسازی محور جغین؛ تعریض و 
بهســازی محور بستک- بندرعباس )تنگ 
بســتک- چاهبنارد(؛ تعریض، بهسازی و 
روکش آســفالت تیاب- حکمی- میناب 
و بهســازی و تعریض محور فین و اتصال 
به بزرگراه ســیرجان- بندرعباس، از جمله 
پروژه های شاخصی است که با پیشرفت های 
فیزیکی مطلوب در حال انجام اســت.این 
مقام مســئول در پاســخ به این پرسش که 
اهم مشــکالت، موانــع و چالش های اداره 

نگهداری راه ها چیســت، اظهار کرد: کمبود 
اعتبارات تخصیصی، تورم و گرانی مصالح 
برای برنامه ریزی اجرای پروژه ها اصلی ترین 
مسئله است.وی افزود: گرانی مصالح سبب 
عدم اســتقبال پیمانــکاران در مناقصات و 
کارهای اجرایی قابل واگذاری شــده است. 
معاون راهــداری اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای هرمزگان، کمبود ماشین آالت 
و فرســودگی آن ها به دلیل شرایط خاص 
استان را چالش دیگری دانست و افزود: در 
ادارات شهرستان ها نیز با کمبود نیروی انسانی 
متخصص مواجه هستیم.محمدی با بیان اینکه 
کمبود قیر و نبود به موقع آن به خصوص در 
پروژه های نگهداری راه ها، ما را با مسئله رو 
به رو کرده است، گفت: نبود مصالح مناسب 
در بخش های شرق استان خصوصا جاسک 
و بشــاگرد، نبود پیمانکار و عدم اســتقبال 
پیمانکاران در بخش هایــی از حوزه غرب 
اســتان و باال رفتن یکباره قیمت قیر و لزوم 
تامین نقدینگی برای خرید قیر از چالش های 
دیگری است که این حوزه به طور مستمر در 

حال پیگیری و حل آن است .

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان خبر داد 

اجرای ۶ پروژه شاخص در حوزه نگهداری راه های هرمزگان 
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان خبر داد 

نوسازی ماشین آالت راهداری 
 خرید ۵ دستگاه لودر و ۴ دستگاه گریدر

گروه خبــر // مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
به  با توجه  جاده ای اســتان هرمزگان گفت: 
فرسودگی اغلب ماشــین آالت، پرسنل این 
حوزه بــرای خدمت به مردم اســتان جهاد 

می کنند . 
   به گزارش خبرنگار دریا ،»عباس شــرفی«، با 

 بیــان اینکه اعتباراِت نســبتا مطلوبی برای تعمیر 
ماشــین آالت استان ابالغ شده اســت، افزود: در 
ســال جاری از محل اعتبــارات ملی بیش از 17 
میلیــارد و ۴00 میلیون تومان جهت بازســازی 
 و تعمیر 7 دســتگاه ماشــین آالت نیمه سنگین، 

۴ دستگاه بلدوزر و 1 دستگاه بیل مکانیکی قرارداد 
منعقد شــده است.مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
 جاده ای هرمزگان درباره ی تاخیر در روند بازسازی 
ماشین آالت توضیح داد: بعضی از ماشین آالت نیاز 
 به تعمیر و راه اندازی فوری دارند که این مهم نیاز به 
منابع مالی به صورت امانی دارد، در حالی که منابع 
مالی به صورت پیمانی اختصاص می یابد.از همین 
رو این موضوع ســبب تاخیــر در روند تعمیرات 
می شود. این مقام مســئول از خرید ماشین آالت 
 جدید خبرداد و اظهار کرد: همزمان با بازسازی و 
تعمیر ماشــین آالت؛ 5 دستگاه لودر و ۴ دستگاه 
گریدر از محل اعتبارات استانی و ملی خریداری 
شده است.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان هرمزگان، کمبود و باال بودن سن ماشین آالت 
راهداری و راهســازی و فرسودگی آن ها به دلیل 
شرایط خاص آب و هوایی استان را از اصلی ترین 

چالش ها و موانع پیشبرد پروژه ها دانست .

  گــروه خبر // مدیرکل راهــداری و حمل و 
بیان جایگاه پدافند  با  نقل جاده ای هرمزگان 
غیر عامل در حوزه حمل و نقل جاده ای گفت: 
غیر  اقدام های  مجمــوع  عامل،  غیر  پدافند 
مســلحانه ای که موجب افزایش بازدارندگی، 
کاهش آســیب پذیری، تــداوم فعالیت های 
تســهیل  و  ملی  پایداری  ارتقــاء  ضروری، 

مدیریت بحران در مقابل تهدیدها می شود . 
   بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ عباس شــرفی با 
اشاره به تجارب و شواهد ثبت شده در جنگهای 
اعصار گذشته تاریخ بشری و قرن حاضر گفت: 
این مبحث، نمونه های مســتدل و انکار ناپذیری 
است که اهمیت حیاتی پدیده » دفاع غیرعامل« 
را آشــکار و ثابت می نماید. وی مهم ترین دلیل 
اهمیت پدافند غیر عامــل را صرفه جویی کالن 
اقتصادی و ارزی در حفظ تجهیزات و تسلیحات 
بسیار گران قیمت نظامی عنوان کرد و افزود: حفظ 
مراکز حیاتی و حساس اقتصادی، سیاسی، نظامی، 
نیروگاه ها،  ارتباطی، مواصالتی، پاالیشــگاه ها، 
بنادر، فرودگاه ها، مجتمع هــای صنعتی نیازمند 
پدافنــد غیر عامل هســتند.مدیرکل راهداری و 

حمل و نقل جــاده ای هرمــزگان تصریح کرد: 
استان هرمزگان یکی از استان های استراتژیک و 
قطب اقتصادی کشــور بوده و در صورت تهدید 
هر کدام از زیر ســاخت ها مستقر در این استان، 
کشــور را متأثر می نماید لذا اجــرای ضوابط و 
مقررات پدافند غیر عامل در این اســتان را چند 
برابر می کند.عباس شرفی افزود: ایجاد سازه های 
امن یکی از حوزه های پدافند غیر عامل است و 
یکی از 15 اصل پدافند غیر عامل مقاوم سازی 
سازه های حیاتی اســت. وی در ادامه به تشریح 
عملکرد ۶ ماهه این حــوزه در اداره راهداری و 
حمل و نقل جــاده ای هرمزگان پرداخت. عباس 
شــرفی از برگزاری بیش از 5 جلسه مستمر، دو 
دوره آموزشــی در اداره کل پدافند غیر عامل به 
همراه برگزاری و آموزش مبانی این دوره در اداره 
راهداری و حمل و نقل جاده ای، نظام مهندســی 
ساختمان، شــهرداری بندرعباس و برگزاری دو 
رزمایش مهــم در اداره راهداری و حمل و نقل 
جاده ای هرمزگان خبــر داد.مدیرکل راهداری و 
حمــل و نقل جاده ای هرمزگان از دیگر اقدامات 
حوزه پدافند غیر عامل، شروع مطالعات پدافند غیر 

عامل در حوزه پلهای بزرگ و تونل ها، شرکت در 
جلسات پدافند غیر عامل درکارگروه ها که عضو 
اصلی هســتیم و ارائه مطالب و نظرات در جهت 
پیشبرد اهداف کارگروه در اختیار گذاشتن سامانه 
تصویری و نظارتی به حراست و سرور مربوطه، 
بستن درگها USB برای جلوگیری از ویروس 
به داخل مجموعه، تنقیه و الیروبی پلهای بزرگ، 
پاکســازی قنو ها محورهای مواصالتی از دیگر 
اقدامات این اداره کل در کارگروه تخصصی حمل 

و نقل و جا بجایی بوده است .

گروه خبر // دو هزار واحد مسکونی طرح 
نهضت ملی مســکن در صورت عمل به 
تعهدات دســتگاههای خدمات رسان آب، 
برق و گاز تا پایان امسال در زاهدان آماده 

بهره برداری می شود . 
  حسینعلی شهریاری و اسماعیل حسین زهی 
نمایندگان مردم سیســتان و بلوچســتان در 
مجلس شــورای اســالمی به همراه معاون 
هماهنگی امور عمرانی اســتاندار و مدیرکل 
راه و شهرسازی استان از پروژه های در دست 

ساخت راه و مسکن شمال استان بازدید کردند. 
حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در 
مجلس شورای اسالمی در حاشیه این بازدید 
گفت: با اقدامات مطلوب صورت گرفته تمام 
پروژه های عمرانی سیســتان وبلوچستان با 
تمام توان فعال است طوری که به زودی نتایج 
ارزشمند آنها در حوزه زیرساخت راه و مسکن 
عاید شهروندان خواهد شد. نماینده مردم خاش 
در مجلس شورای اسالمی نیز در این بازدیدها 
با بیان اینکه سیستان و بلوچستان برای توسعه 

و رفاه مــردم نیازمند ایجاد و آماده ســازی 
زیرساخت های حمل و نقل بوده و مهمترین 
آن احداث بزرگراه اســت، گفــت: در حال 
حاضر تمام محورهای استان به کارگاه بزرگ 
راهسازی تبدیل شــده و به زودی نخستین 
ارتباط بزرگراهی دو شهر استان بین زاهدان 
و نصرت آباد برقرار خواهد شــد. اسماعیل 
حسین زهی از پیشتازی سیستان و بلوچستان 
پیشتاز در طرح نهضت ملی مسکن در کشور 
خبر داد و افزود: دو هزار واحد مسکونی طرح 
نهضت ملی مســکن تا پایان سال جاری در 
زاهدان آماده بهره برداری می شــود. مدیرکل 
راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان 
نیز گفت: در حال حاضر 1۴0 کیلومتر طرح 
راه ســازی در محورهای زاهدان- میرجاوه، 
زاهدان- نصرت آباد، زاهدان- زابل زاهدان- 
بیرجنــد، زاهدان- خاش )قطعه یک به طول 
20 کیلومتر( زابل- زهک و همچنین احداث 
راه اصلی در مســیرهای اسکل آباد- بزمان، 
خاش- روتک به همراه پل شــیله در دست 
ساخت است که بر اساس برنامه, این اداره کل 

متعهد شــده 70 کیلومتر بانــد دوم تا پایان 
کند.عطاء اله  بهره برداری  آماده  ســال جاری 
اکبری با اشــاره به اجرای طرح نهضت ملی 
مسکن در استان گفت: اجرای موفق این طرح 
در اســتان ضمن ایجاد امید زمینه ساز ایجاد 
اشتغال بیش از 10 هزار نفر در محدوده تحت 
پوشش این اداره کل و رونق تولید شده است.
وی ادامه داد: دو هزار واحد مســکونی طرح 
نهضت ملی مسکن در صورت عمل به تعهدات 
دستگاه های خدمات رسان آب، برق و گاز تا 
پایان سال جاری در زاهدان آماده بهره برداری 
می شــود. مدیرکل راه و شهرسازی سیستان 
وبلوچســتان تصریح کــرد: در حال حاضر 
پیشرفت فیزیکی سایت نخست طرح نهضت 
ملی مسکن در زاهدان بیش از 55 درصد است 
و عملیات اجرایی هشت هزار واحد دیگر در 
سایت دوم این طرح نیز در مرکز استان آغاز 
شده است. به گزارش  تسنیم ، وی تاکید کرد: 
با عزم مدیران اســتانی در حال طرح نهضت 
ملی مســکن با هدف کمک به خانه دار شدن 

شهروندان در بهترین شرایط قرار دارد .

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان خبر داد 

تشریح عملکرد کارگروه تخصصی
2۰۰۰ واحد مسکن ملی در زاهدان تا پایان امسال به بهره برداری می رسد  حمل و نقل و جا بجایی در ۶ ماهه نخست سال 

گروه خبــر // رئیس جمهور گفت: برخی 
به من توصیه کردند امروز به دانشــگاه 
نروید؛من معتقد به تعطیلی علم و دانش 
نیســتم و به دنبال گشــایش هستم؛ 
و  دانشــجویان  کشور،  آینده ســازان 

دانش آموزان هستند . 
  آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور 
به منظور ســخنرانی آیین بزرگداشت روز 
دانشجو و سخنرانی در جمع دانشجویان وارد 
دانشگاه تهران شد.رئیس جمهور در ابتدای 
سخنانش، با شعار برخی از دانشجویان که 
می گفتند »حمایتت می کنیم« مواجه شــد 
و ســپس یکی از دانشجویان انتقاد کرد که 
چرا در بین دانشجویان که صحبت کردند، 
نماینده ای از دانشــجویان علوم پزشــکی 
حضور نداشــت و چرا وزیر بهداشــت در 
جمع دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی 
حضور نیافت.رئیسی در پاسخ به آن انتقاد 
گفت: من خودم به دانشــگاه علوم پزشکی 
می آیــم و همه حرف ها را خواهم شــنید.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش 
گفت: نشســت با دانش آموزان فرهیخته و 
دانشــجویان گرامی را برای خودم افتخار 
می دانم. اســاتید و جریان های دانشجویی 
بیش از بقیه مسائل جامعه را رصد می کنند. 
از این رو ارتباط با این مجموعه ها را برای 
خودم و دولت مغتنم می دانم. به دولتمردان 
نیز تاکید کردم که ارتباط با جامعه نخبگانی 
و عموم مــردم همواره برقــرار کنید.وی 
همچنیــن گفــت: 1۶ آذر روز ایجاد امید 
برای کشور است و نماد و نمود برای فکر، 
بالندگی و شناخت شرایط و وضعیت برای 

دانشگاه هاست .
   رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: دانشگاه 
اتــاق فکر و مرکز مشــاوره اســت و من 
به ارتباط دانشــگاه و دولت بــاور دارم و 
دانشجویان  باید برای حل مسائل دولت را 
یاری دهند.وی افزود: دانشــجویان مسائل 
جامعه را بیشــتر و بهتر رصــد می کنند و 
ارتباط با دانشــجویان را برای خود افتخار 
و فرصت مغتنمی برای بهره گیری از نظرات 
نخبگان می دانم.آیت اهلل رئیسی عنوان کرد: 
برخی توصیه کردند امروز دانشگاه نیایم و 
یا حداقل دانشگاه تهران نیایم ولی من گفتم 
که دنبال تعطیلی علم و دانشگاه نیستم بلکه 
به دنبال گشایش هســتم.وی با بیان اینکه 

آینده متعلق به شماست و دانش آموزان و 
دانشجویان آینده سازان کشورند و باید سخن 
شما را شنید، گفت: امروز دانشگاه به دشمن 
ضربه زده و دشمن می خواهد دانشگاه را از 
تحصیل و علم آموزی و پیشــرفت علمی 
بازدارد و بین دانشجویان رویارویی  ایجاد 
کند اما دانشجویان و اساتید دشمن را ناکام 

گذاشتند.
*  اعتراضات را باید شــنید و همواره ما 
برای شنیدن  حرف های دانشجویان  مصمم 

هستیم
  رئیس جمهــوری همچنین بیان داشــت: 
اعتراضات را باید شــنید و همواره ما برای 
شنیدن  حرف های دانشجویان  مصمم هستیم. 
اعتراض یا اغتشــاش فرق دارد، اعتراض 
موجــب اصالح امور و کمال می  شــود و 
اغتشــاش موجب تخریب و یاس آفرینی 

است.
  آیــت اهلل رئیســی در ادامه عنــوان کرد: 
آمریکایی هــا دنبــال تخریب هســتند و 
قوی  ایران  به جای شکل گیری  می خواهند 
یک ایران تخریب شده درست شود. آن ها 
می خواهند اینجا سوریه و افغانستان شود 
ولی اشــتباه محاســباتی کردند  و مردان و 
زنان فرهیخته ایرانی چنین اجازه ای به آنها 

نمی دهند.
*  دانشــگاه غربی ها را عصبانی می کند 
برای همیــن به دنبال تعطیلی دانشــگاه 

هستند
  وی خاطرنشــان کرد: دانشگاه غربی ها را 
عصبانی می کند برای همین به دنبال تعطیلی 
دانشــگاه هستند. اینجا ایران است مردان و 
زنان فرهیخته ای دارد مگر اجازه می دهد به 
شما هر کاری بکنید.آیت اهلل رئیسی در ادامه 
عنوان کرد: آمریکایی ها فکر می کردند کشور 
متوقف می شود؛ برای ارتباط با همسایگان 
می گفتند تا عضو FATF نشــوید اجازه 
تجارت به شــما نخواهیــم داد، اما در این 

مدت همه دیدید که ارتباط ما با کشورهای 
منطقه و زیرساخت های تجاری منطقه مانند 
شانگهای و اوراســیا فعال شد.وی افزود: 
فــروش نفت ما هم دارد بــه میزان قبل از 
تحریم می رســد و صدهــا واحد تولیدی 
احیا شده است. رشد اقتصادی 0/۴ درصد 
بود اما در اوایل امســال به 5 درصد رسید؛ 
آنها می خواســتند به انحای مختلف مانند 
مطالبات اقشار و… ما را متوقف کنند اما به 
لطف خدا متوقف نشدیم.رئیس جمهور بیان 
داشت: آنکه عزیزان ما را به شکل فجیع و 
ناجوانمردانه به شهادت می رساند، آیا دنبال 
اغتشاش است؟ دانشجو و دانشگاهی این را 
می فهمد. دانشــگاه های ما راویان پیشرفت 
در کشور هستند. می خواستند پیشرفت ما 
را متوقف کنند و ما اجازه ندادیم هیچوقت 

پیشرفت کشور متوقف بشود.
*  واکنش رئیســی به هجمه ها علیه یک 

بازاری ُکرد/چه کسی دیکتاتور است؟
   رئیس جمهور اظهار داشــت: آن هایی که 
سخن از زندگی برای مردم ایران می گویند 
زندگــی را از مردم ســلب می کنند. چرا 
دروغ می گوییــد مگر مردم ایران شــما را 
دیکتاتورترین  و  مستبدترین  نمی شناسند؟ 
حکومت در این دنیا حکومت ایالت متحده 
آمریکا است.وی در ادامه با اشاره به هجمه ها 
علیه یک شــهروند ُکرد که در بازار سنندج 
از او اســتقبال کرد، گفت: در کردستان یک 
آقایی شکالتی در بازار به من داد، چه کردند 
با این بیچاره! می گویند دیکتاتوری، شما این 
موضوع را ببینید، چه کسی دیکتاتور است؟

وی افزود: تــالش ما باید بر امیدوار کردن 
مردم باشد و این در گرو آن است که هرکس 
دارد برای مردم کاری می کند یقین داشــته 
باشد دشــمن روز به روز ناامید و مردم ما 
روز به روز امیدوار می شوند.رئیسی گفت: 
صحبت از زندگی می کنند، اما دارند زندگی 
را از مــردم ما می گیرند! دربــاره بیماران 

پروانه ای عملکرد آن ها را ببینید، چرا دروغ 
اظهار  همچنین  می گویید؟رئیس جمهــور 
داشت: مدیرانی که به دنبال بکارگیری آن ها 
هستیم، اولین شرط ما توانمندی آنها برای 

انجام ماموریت است.
*  رئیســی در رابطه با انتصاب رســتم 
قاســمی: این وزیر مریض نبود، مریض 

شد! چکار کنیم؟ 
  وی درباره رستم قاسمی وزیر پیشین راه 
و شهرســازی هم گفت: نکته ای که مطرح 
انتصاب وزیــر مریض، این  کردند درباره 
وزیر مریض نبود، مریض شد! چکار کنیم؟ 
ایشان در این مدت اگر عملکردش را به شما 
گزارش دهد در حوزه های مختلف هوایی، 
ریلی، مسکن و شهرسازی اقدامات بسیار 
خوبی داشته است. در هر صورت به مریضی 
سختی مبتال شــد که زمینگیر شد.رئیسی 
خاطرنشــان کرد: ما همینطور مسئولیت را 
واگذار نمی کنیم. حمل و نقل جاده ای مورد 
نظر ماســت. امروز حداقل به 500، ۶00 
لوکوموتیو نیازمندیم. پروژه های آبرســانی 
سال ها قبل باید انجام می شد.وی گفت: در 
بعضی اســتان ها زمین را بصورت ساخت 
مســکن ویالیی واگذار می کنیم. ما متعهد 
به مردم هستیم. همکارانمان هم همانند ما 

هستند.
*  رئیســی: نیروگاه نساختیم اما قطعی 

برق نداشتیم
  رئیس جمهور افزود: در گاز و برق قطعی 
نداشــتیم؛ در تابستان امســال دیدیم که 
خاموشی نداشتیم؛ ما که نیروگاه نساختیم 
بلکه با مدیریت توانســتیم بدون خاموشی 
از تابستان عبور کنیم در حالی که سال های 
گذشته همه خاموشــی ها در تابستان را به 

خاطر دارند.
*  محدودیت های ایجاد شده به دلیل اخالل 

دشمن و ایجاد ناامنی است
   وی دربــاره اینترنت هــم گفت: من در 

انتخابات حرفی زدم که گاهی هم بعضی ها 
می خواهند آن را یادآوری کنند! من خودم 
یادم هســت! هرآنچه را که گفتیم به خاطر 
داریم.رئیســی اظهار داشت: سخن ما این 
اســت که اگر دشمن آمد در فضا و بستری 
دشمنی کرد و خواست کشور را بهم بریزد 

شما می گویید به او اجازه بدهیم؟
  وی ادامه داد: محدودیت های ایجاد شده به 
دلیل اخالل دشمن و ایجاد ناامنی است که 
در آن ایجاد کرد؛ محدودسازی شده و حتما 
بدانید با شرایط امن، وضعیت متفاوت خواهد 
بود.رئیســی تاکید کرد: به وزیر و مسئول 
مربوطه گفتم برای کســب و کارها کاری 
کنید تا بر بسترهای داخلی فعالیت کنند تا 
بتوانیم فضا را امن کنیم.وی خاطرنشان کرد: 
در ایجاد اشــتغال واقعی از میزانی که وعده 

کردیم عقب نیستیم.
   ان شااهلل با سرعت گرفتن ساخت مشکل 
مسکن هم برطرف می شود.رئیسی ادامه داد: 
چهار تا پنج بــار راهکارهایی برای بازار 
سرمایه ارائه شده است. متصل کردن سهام 
خرد به بازار بزرگ در بورس درست نبود.
رئیس جمهور عنوان کــرد: ما گفتگو را در 
دانشــگاه مفید می دانیم. سخنان همه حتی 
کسانی که نظرات مخالف دارند شنیده خواهد 
شد. ســخن گفتن در حل مسئله بسیار اثر 
دارد. دولت از این گفتگو ها استقبال خواهد 

کرد.
*  رئیسی: اگر کسی من را هم قبول ندارد 

نظرش را بگوید
  وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: 
اگر کسی من را قبول نداشت اشکال ندارد، 

ولی بیاید نظرش را در مورد دولت بگوید 
و ما نظر را بشنویم از بهترین ها انتخاب و 

عمل کنیم.
   رئیس جمهــور درباره ارز ترجیحی هم 
گفت: اقتصاددانان ما در مورد ارز ترجیحی 
در روش ها اختالف داشــتند؛ نه در اصل 

قضیه.
  رئیس جمهور درباره واردات خودرو هم 
گفت: با تأمین کمبود خودرو داخل کشور، 
واردات بی رویه خودرو متوقف می شود.

وی افزود: 8 نکته را به خودروسازان ابالغ 
کرده ام؛ بحث واردات خــودرو اجازه اش 
صادر شــده است.رئیســی اظهار داشت: 
اســاس قضیه واردات نیســت، اساس ما 
تولید داخلی اســت اما چون کاستی هایی 
 در بازار وجــود دارد اجازه واردات برای 
متعادل کردن بازار صادر شــده اســت و 
در  اســت.رئیس جمهور  اجــرا  در حال 
بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: از 
دانشــجویان عزیز و با بصیرتی که اجازه 
اغتشاش  ندادند فضای دانشــگاه فضای 
شود تشکر می کنم.خواهری که اینجا گفتند 
رئیس دانشــگاه برنامــه 1۳ آبان به دلیل 
حضور یک مسئول در دانشگاه را لغو کرده، 

حتما این کار اشتباه است.
   به گزارش  تســنیم، رئیسی در پاسخ به 
سوال دانشجو مبنی بر اینکه چرا به سعید 
جلیلی مسئولیت نداده اید: من خودم شخصا 
چند مســئولیت را به ایشان پیشنهاد دادم 
 و ایشــان نپذیرفتند؛ البتــه همین االن که 
ایشــان در سایه قرار دارند به دولت کمک 

می کنند .

رئیس جمهور  در دانشگاه تهران : 

 اعتراض را باید شنید 
اعتراض موجب اصالح امور و کمال می  شود و اغتشاش موجب تخریب و یاس آفرینی است

 


