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»فریده عامری« عضو شورای شهر بندرعباس خبر داد 

بازگشایی ضلع غربی 
پارک آزادگان؛ به زودی  

همین صفحه را بخوانید

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی عنوان کرد 

حمایت ویژه جهت رفع نواقص 
تاالر شهید آوینی

تعداد بازگشایی های معابر، از رشد تعداد خودروها و ترافیک شهر بندرعباس عقب است و اگر امروز فکری به حال
 این معضل نشود، تا چند سال دیگر ترافیک شهر قفل می شود

  گروه خبر // رهبر معظم انقالب اسالمی 
در دیدار اعضای شورای مرکزی اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا، 
انجمن های اسالمی را یکی از ثروت های 
جمهوری اسالمی و دارای مأموریت هایی 
منحصر بفرد خواندنــد و تأکید کردند: 
اســتمرار ثبات قدم، اثرگذاری بر محیط 
پیرامونی و تبییــن حرف نوی جمهوری 
اســالمی از کارهــای الزم انجمن های 

اسالمی است.
  به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام 
معظم رهبری؛ حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در این دیدار با گرامیداشــت یاد مرحوم 
حجت االسالم دکتر اژه ای از بنیانگذاران 
اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان در 
اروپا، فعالیت جوانان دانشجو و برخوردار 
از نگاههای نو و تحولی را مغتنم دانستند 
و افزودند: انجمن های اسالمی با دو هدف 
تقویت پایه های فکری و اعتقادی خود 

اعضاء و همچنیــن اثرگذاری بر محیط 
پیرامونی شــکل گرفت اما انجمن های 
اسالمی در خارج از کشور یک مأموریت 
دیگر نیز دارند که معرفی تفکر بنیادی و 

مرکزی جمهوری اسالمی است.
  ایشــان تبیین اصول جمهوری اسالمی 
از جمله پیوند و ارتبــاط جمهوریت و 
اســالمیت را کلیدی برشمردند و گفتند: 

حرف نوی جمهوری اسالمی همین است 
که در تشــکیل یک حکومت، عالوه بر 
اثرگذاری مردم، اصول دینی و ایمانی نیز 

اثرگذار است.
  رهبر انقالب، به روز رسانی انجمن های 
اســالمی با حفظ اصول و مبانی را الزام 
دیگری برای شــرایط امروز دانستند و 
خاطرنشان کردند: برخی اصول و مفاهیم 

ثابت و ماندگار هســتند همچون اصل 
عدالــت که از هزاران ســال قبل وجود 
داشته و کهنه نمی شود اما در شکل اجرای 
عدالت امکان تغییر و نوآوری وجود دارد.
  ایشان مســئله علم و پیشرفت علمی 
را گفتمان رایج کشــور در سالهای اخیر 
خواندند و با تقدیر از برگزاری گردهمایی 
علمــی در همایش کنونــی انجمن های 
اسالمی دانشجویان در اروپا گفتند: مسئله 
پیشرفت علمی و عبور از مرزهای دانش 
نباید فراموش و اینگونه تصور شــود که 
توجه به جنبه های دینی و انقالبی موجب 

غفلت از پیشرفت های علمی است.
  در ابتــدای این دیدار، حجت االســالم 
واعظی نماینده مقــام معظم رهبری در 
انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا 
نیز گزارشی از فعالیت ها و برنامه های این 

انجمن ها بیان کرد.

تكرارفراخوان  مناقصه عمومی) ارزیابی کیفی (
 توجه: اعالم آمادگي جهت شرکت در این مناقصه صرفاً بصورت الكترونيكي)توکن( و از طریق سامانه ستاد به نشاني www.setadIran.ir   مي باشد. مناقصه عمومی یک مرحـله ای 

شماره  م م/01/0212مربوط به تامين نيروي انساني مورد نياز بخش هاي عمليات دکلهاي تعميراتي شماره 102،106 و 107 مربوط به مدیریت تعمير تكميل و خدمات فني چاهها 
الف- شرح مختصر خدمات:  تامين نيروی انسانی مورد نياز بخش های عمليات دکلهای تعميراتی شماره 106 ،107و102مدیریت تعمير، تكميل و خدمات فنی چاه ها

ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار:  محل اجرای خدمات در حوزه عملياتی شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب و مدت انجام آن 12مـاه  می باشد.
ج-   برآورد کارفرما: برآورد کارفرما جهت انجام خدمات / بدون درصد سهم و هزینه مدیریت معادل   -/385,693,186,163ریال  مي باشد

د-شرایط مناقصه گران متقاضی   - داشتن ظرفيت آزاد )تعدادي و ریالي( در رشته مربوطه 
داشتن تعيين صالحيت کاری رشته خدمات عمومي )کد4( داشتن گواهينامه تایيد صالحيت ایمني از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ارائه صورت های مالی  حسابرسی شده سال 1399 و یا 1400که 

توسط حسابرسان عضو سامانه پردیس تهيه شده است الزامی می باشد.
- در تعيين برنده مناقصه و در شرایط برابر، الویت با شرکت هاي بومي استاني مي باشد.توانایي ارائه تضمين شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ -/13,713,863,723ریال  همچنين توانایي 10% مبلغ 

پيمان )در صورت برنده شدن ( بعنوان تضمين انجام تعهدات
-ارائه یک نسخه تأیيد شده از صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی الزاميست. )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 قابليت مشاهده در سامانه پردیس می باشد(مناقصه گر جهت تحویل 
تضمين شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمين از طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کميسيون مناقصات در اهواز، کوی فدائيان اسالم مجتمع تندگویان، واقع در 

روبروی بلوک دو، ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمين را تسليم نمایند.
   هـ-محل و  مهلت دریافت اسناد:  از کليه متقاضـيان واجد شرایط دعـوت به عمل مي آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اسناد و اعالم آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشاني

 www.setadIran.ir مراجعه نمایند تا ارزیابيهاي الزم وفق آیين نامه اجرایي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات )ارزیابي کيفی(بر روي مدارک ارسالي مناقصه گران به عمل آید.
  1- مهلت اعالم آمادگی: بصورت الكترونيكی )غير حضوری و( از ساعت 8:00 تاریخ  1401/10/18 لغایت  ساعت 19:00  تاریخ   1401/10/22

www.setadIran.ir 2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واریز مبـلغ  1,428,000ریال از طریق درگاه موجود در سامانه به نشانی
ضمناً می بایستی حداکثر ظرف مدت 14روز مدارک ارزیابی کيفی خود را مطابق با اطالعات درخواست شده در استعالم ارزیابی کيفی از طریق سامانه ستاد بارگذاری نمایند. بدیهی است کارفرما این حق 

را برای خود محفوظ ميدارد به مدارکی که شرایط مندرج در متن آگهی و استعالم ارزیابی کيفی را لحاظ ننموده اندترتيب اثر ندهد.
محل، زمان تحویل و گشایش پيشنهادها :   متقاضيان واجد الشرایط در مرحله ارزیابی کيفی مكلفند پيشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 15:00 روز  سه شنبه مورخ  1401/11/25به صورت الكترونيكي 
و از طریق سامانه ستاد تسليم نمایند. ضمناَ پيشنهادات در ساعت 08:00 روز چهارشنبه مورخ  1401/11/26 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفي نامه و کارت شناسایي 
معتبر بالمانع است.  همچنين مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الكترونيكی تصویر تضمين شرکت در فرایند ارجاع کار در سامانه تا ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ1401/11/25اصل تضمين 
مذکور را به صورت فيزیكی به کميسيون مناقصات شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب در آدرس: اهواز- کوی فدائيان اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان سابق طرحهای راه و 

ساختمان تسليم نمایند.  همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضيان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد.
تذکر: حسب مورد ارائه یک نسخه اصلي از اساسنامه شرکتها، آگهي تاسيس، آخرین تغييرات ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد. 
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رهبر انقالب اسالمی در دیدار اعضای شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا:

مسئله پیشرفت علمی و عبور از مرزهای دانش نباید فراموش شود

گروه خبر // مسوول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات 
سپاه امام سجاد علیه السالم هرمزگان، گفت: رزمایش 

بزرگ حیدریون تولید در هرمزگان در حال انجام است.
  به گزارش خبرنگار دریا، سرهنگ پاسدار امیر ارسالن 
شــهبازی با اعالم این خبر، اظهار کرد: رزمایش بزرگ 
حیدریون تولید همزمان با فرا رســیدن سومین سالگرد 
شهادت ســردار پرافتخار حاج قاسم سلیمانی به همت 

گروه های جهادی عرصه کار و تالش در هرمزگان به مدت 
۱۰ روز تا ۱۶ دی ماه  برگزار می شود. وی در ادامه افزود: 
اقدامات جهادی کارگران انقالبی در عرصه های مختلف 
تولید در قالب این رزمایش پیام آور این است که با تکیه 
بر توان داخلی و تحصیل در مکتِب سلیمانی موانع پیش رو 

با تالش و همت یک به یک از میان برداشته می شوند.
  مسئول بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام سجاد 
)ع( هرمزگان غبار روبی گلزار مطهر شــهدا با حضور 
گروه های جهادی، تهیه بســته های معیشــتی جهت 
برگزاری رزمایش مومنانه با حضور مسئولین، مدیران 
صنایع و صداوسیما، برگزاری شیفت ایثار با هماهنگی 
ســازمان و واریز عواید آن به صندوق خیریه شــهید 
سلیمانی یا خرید بسته های معیشتی، برگزاری یادواره 
شهدا و تشییع شــهدای گمنام در صنایع و کارخانجات  

و برگزاری مراســم سالگرد شــهادت سردار دلها حاج 
قاســم ســلیماني درمجموعه های کار وتولید استان، 
نشست جهاد تبیین با حضور سردار فرماندهی سپاه امام 
سجاد)ع( هرمزگان و برگزاری میز خدمت از برنامه های 

این سازمان در دهه مقاوت است.
 شهبازی، برگزاری جلسات اخوت کارگری و کارفرمایی،  
توزیع جهیزیه، حضور مقتدرانه فرماندهان و گروه های 
جهادی در محل برگزاری مراسم ملی، اعزام گروه های 
جهادی جهت خدمت رسانی و رفع مشکل خانواده های 
نیازمند، برگزاری مراسم جهاد تبیین، برگزاری رزمایش 
کمک های مومنانه، برگزاری میزخدمت در شهرک های 
صنعتــی با حضور کارگروه های رفع موانع تولید و... از 
دیگر برنامه های این ســازمان در رزمایش جهادگران 

فاطمی - حیدریون  تولید در استان می باشد.

مسئول بسیج کارگران و کارنجات سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان خبر داد

برگزاری رزمایش »جهادگران فاطمی - حیدریون تولید« در هرمزگان 

دعوت به همكاری

فروشگاه مادر 
جهت تکمیل نیروی خدماتی 
خود به چند خانم/ آقا نیازمند 
است . متقاضیان جهت کسب 

اطالعات بیشتر  به آدرس 
 بندرعباس محله سیم باال- 

بلوار والیت  برج مادر- فروشگاه 
مادر مراجعه کنند . 

نوبت اول

»فریده عامری« عضو شورای شهر بندرعباس خبر داد 

بازگشایی ضلع غربی پارک آزادگان 
به زودی

  گروه خبر// فریده عامری عضو شــورای 
شهر بندرعباس گفت: تعداد بازگشایی های 
معابر، از رشــد تعداد خودروها و ترافیک 
شهر بندرعباس عقب اســت و اگر امروز 
فکری به حال این معضل نشــود، تا چند 

سال دیگر ترافیک شهر قفل می شود. 
  به گزارش خبرنگار دریا، متاسفانه در ضلع 
غربی پارک آزادگان، بلوار احداث شــده از 
سمت مرکز مخابرات شهید قندی، مدت ده 
سال اســت که بدلیل عدم توافق یک منزل 
ویالیی به بن بست رسیده و خودروها برای 
عبــور از این معبر ناچارنــد از کوچه های 
اطراف تردد نمایند. لذا علی رغم اختیارات 
ماده )8( قانون نوسازی و مسیر قانونی طی 
شده در کمیســیون، برای رفع این مشکل از 
طریق مراجع قضایــی و همچنین مذاکره و 
گفتگو با مالک منــزل اقدام نمودیم تا پس 
از ده سال ســاکنین محله آزادگان و عموم 
شهروندان دسترسی راحت تری به بلوارهای 

اصلی داشته باشــند. با عنایت به همکاری 
مرجع قضایی و صدور حکم در این خصوص 
و تعیین مبلغ ارزش کارشناسی ملک با نظر 
خود مالک، به اتفاق اعضای شورا و همچنین 
شهردار به منزل مالک مراجعه نمودیم تا پیش 
از اجرای حکم قضایــی و اقدامات قانونی، 
شــرایط جابجایی و تخریب ملک مذکور تا 

قبل از سال نو صورت پذیرد.  
  فریده عامــری در پایان ضمن تشــکر از 
همکاری دستگاه قضایی و دادستان بندرعباس 
در خصوص بازگشایی معابر معطل مانده شهر 
گفت: تمایل نداریم از قوه قهریه استفاده کنیم، 
اما نباید امنیت جان و مال تمام شهروندان را 
فدای عدم تمکین از قوانین و مقررات نمائیم 
و امیدواریم با تخلیــه مالک، ظرف یک ماه 
بازگشایی این گره ترافیکی و نقطه حادثه خیز 
که طی ده ســال اخیر موجــب وارد آمدن 
خسارات جانی و مالی به همشهریانمان شده 
است را به مردم خوب بندرعباس هدیه نمائیم.

صفحه 2 را بخوانید
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توزیع 2 هزارتن 

کاالی تنظیم بازار در هرمزگان



شروع سرشماری آزمایشی در هرمزگان 
بصورت نوین 

  گروه خبــر// مدیرکل جمعیت و سرشــماری مرکز آمار 
ایران گفت: سرشماری آزمایشی نفوس و مسکن در هرمزگان 
همزمان با سراسر کشور بصورت نوین از اول دیماه آغاز شده 
اســت.  علی اکبر محزون افزود: افراد ۱۵ سال به باالی ایرانی 
با مراجعه به ســایت www.ncr.ir شماره ملی و کد پستی 
خود را ثبت کنند. وی گفت: اتباع غیر ایرانی باالی ۱۵ سال نیز 
 kanoonnobat.ir برای ثبت مشخصات خود نیز به سایت
مراجعه کنند. محزون با شــاره به اینکه در این مرحله از روش 
نوین ثبتی مبنا اســتفاده می شود، گفت: اطالعات افراد کمتر از 
۱۵ ســال نیز بصورت خودکار از سازمان ثبت احوال دریافت 
می شود.به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس،وی 
با بیان اینکه سرشماری رسمی نفوس و مسکن در سال ۱۴۰۵ 
اجرا می شود، افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها، 
ســازمان ثبت احوال، فرمانداری ها و شــهرداری های مناطق 
سرشــماری وظیفه انجام این کار را بر عهده دارند. سرشماری 
آزمایشی نفوس و مسکن از اول دیماه آغاز شده است و تا ۳۰ 

دیماه ادامه دارد.
تسهیل در اعطای مجوز اشتغال کارآفرینان 

و سپرده گذاران اتباع خارجی 
  گــروه خبر// مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
هرمزگان از تسهیل در ارائه خدمات مرتبط با مجوزهای اشتغال 
کار آفرینان و ســپرده گذاران اتباع خارجی خبر داد. مجتبی 
معین وزیری افزود: به منظور تعادل در عرضه و تقاضای نیروی 
کار خارجی در چارچوب های مشخص شده نسبت به اعطای 
مجوز )پروانه کار( تا ســقف حداکثر یک ســال تصمیم گیری 
می شود. وی بیان کرد: سرمایه گذاری در قالب تاسیس شرکت 
از طریق ارائه مســتندات مربوط به خریــد و فروش زمین و 
ساختمان، ماشــین آالت و تجهیزات مرتبط با فعالیت شرکت 
یا ارائه قراردادی که متعهد به انجام خدمات خاص باشــد و یا 
استخدام سه نفر نیروی کار ایرانی در قبال بکارگیری یک تبعه 
خارجی است.معین وزیری تصریح کرد: سپرده گذاری حداقل 
۵۰ هزار دالر یا معادل آن یا سایر ارزها برای هر نفر متقاضی 
را بیان کرد.وی بازاریابی و صادرات محصوالت مشاغل خانگی 
یا مشاغل روستایی به کشورهای همسایه با هدف ارزآوری و 
کمک به اشتغال خانگی را بعنوان یکی از شاخص های اعطای 
پروانه کار به اتباع خارجی اعالم کرد. به گزارش ایسنا، مدیرکل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان ادامه داد: شاخص دیگر 
سرمایه گذاری مستقیم اتباع خارجی به مبلغ حداقل ۳۰ هزار 
دالر در مشاغل کارآفرین و دانش بنیان خواهد بود و چنانچه 
سپرده گذاران خارجی تحت عنوان سهامدار غیر عضو به خرید 
ســهام شرکت های تعاونی به میزان حداقل ۲۵ هزار دالر اقدام 
کنند، درخواســت آنها در هیئت فنی اشتغال به عنوان باالترین 
مرجع تصمیم گیری در زمینه اشــتغال اتباع خارجی مطرح و 

بررسی خواهد شد.

خبر
چهارشنبه  14 دی 1401

11 جمادی الثانی 1444

سال بیست و دوم شماره 4070

   

  درحالی یک ســال و نیم از فعالیت این دوره شورای 
اسالمی شهر بندرعباس می گذرد که اختالفات بین بعضی 
اعضای شورای شهر باهمدیگر  و همچنین اختالف بین 
برخی از اعضای شورا با شهردار بندرعباس باعث شده 
اســت که حتی در روند اجرای برخی پروژه ها اختالل 
ایجاد شده و دود این دعواها به چشم شهروندان رفته و 
ضرورت دارد شورا هرچه زودتر به اتحادی باهمدیگر 
برسند تا به منافع مردم ضرر وارد نشود. مردم بندرعباس 
اعضای شورای شهر را انتخاب کرده اند تا فارغ از منافع 
جناحی، سیاسی و... بدنبال تحقق منافع شهروندان و دفاع 
از حقوق موکالن شان باشد. انتظار می رفت شورای شهر 
در این دوره ارتباط شان با مردم بیشتر بوده و همچنین 
مدیران صنایع را به صحن شورا دعوت می کردند و یا آنها 
را به محالت و سطح شهر می بردند تا مشکالت مردم را 
در حوزه های مختلف ببینند ودر راستای مسئولیت های 
اجتماعی شان در رفع مشکالت و افزایش خدمات رسانی 
به مردم مشارکت شان را جلب می کردند. از طرفی دیگر 
اعضای شورا بایســتی مدیران دستگاه های اجرایی که 
مردم بیشترین مشکالت در آن حوزه ها دارند را به شورا 
دعوت می کردند و خواستار پاسخگویی آنها می شدند 
و در حوزه هایی که نیاز بود وشــورا اختیارات قانونی 
داشت، مصوباتی داشتند تا مشکالت مردم برطرف شود 
که متاسفانه کمتر به این موضوعات نیز توجه شده است. 
اعضای شورا بایستی در جاهای مختلف حضور داشته 
باشند و وضعیت خدمات رسانی به مردم و مشکالت شان 
را ببینند و بدنبال پیگیری رفع مشکالت شهروندان باشند. 
یعقوب دبیری نژاد یک عضو شــوراي شهر بندرعباس 
هم در زمینه وضعیت اجرای پروژه های شهرداری و از 
طرفی برخی کارشکنی ها مطالب قابل تاملی را عنوان 
کرده است. این عضو شوراي شهر بندرعباس گفت: در 
حال حاضر شهرداري بندرعباس معادل ۱۲۰۰میلیارد 
تومان فقط پروژه عمراني در دســت اجــرا دارد که در 
عمر شهرداري بندرعباس این حجم ریالي از پروژه هاي 
عمراني در حال اجرا بي سابقه است. پروژه هاي عمراني 
ماندگارترین یادگار دوره فعالیت هر مدیري هستند وصد 
البته تکمیل هر پــروژه زمانبر و هزینه بر خواهد بود و 
در صورت عدم کارشکني و خود تحریمي داخلي، مردم 
بندرعباس به مرور طي یکي دو ســال آینده شــیریني 
بهره برداري از این پروژه ها را خواهند چشید.برخالف 
ادوار گذشته که مطالبات پیمانکاران عمراني معوق مي 
ماند، در این دوره تالش شــده تــا صورت وضعیت ها 
همزمان با پیشــرفت پروژه ثبت شــود و شــهردار و 
شوراي شهر دچار بحران بدهي و حجم عظیم شکایت 
قضایي پیمانکاران نشوند.پروژه هاي عمراني مذکور از 
نظر ســرعت هم وضعیت قابل قبولي دارند و با گذشت 
٧ماه از سال نیازمند تخصیص مجدد اعتبار و پرداخت 
صورت وضعیت پیمانکاران شده اند. از ابتداي آبان ماه 
نیز  شــهرداري با ارسال پیشــنهاد به شورا درخواست 
متمم بودجه نموده و بعضي از پروژه هاي عمراني از آن 
زمان تا به امروز بدلیل عدم تزریق اعتبار متوقف یا رو 
به توقف هستند و جاي تاسف دارد. همچنین تاخیر در 
وعده خوش حســابي آن هم در شرایط تورم بي سابقه 
موجب ضــرر و زیان و ناامیدي پیمانکاران پروژه هاي 
بزرگ عمراني شده است.بعضي از مناطق شهرداري حتي 
در کارهاي خرد عمراني که خودشان انجام مي دادند قفل 
شده اند ؛ اگر باور نمي کنید از مدیران شهرداري حاضر 
در همین جلسه بپرسید.نمي دانم هدف از این کارشکني ها 
و تاخیر انداختن در پروژه هاي عمراني چیســت؟ ولي 
مدیران میاني شــهرداري در این زمینه گالیه مندند و این 
گالیه مندي را به پاي همه اعضا شورا مي نویسند، نه فقط 
عده خاصي از اعضا. بارها گفته ام بازهم تکرار مي کنم، 
در برخي موضوعات همچون بازگشایي محالت، تنظیف، 
ساماندهي وانت هاي دستفروشي بنده هم منتقد عملکرد 
شهرداري هستم و دائما هم در این زمینه با مدیران مربوطه 
در تماســم، اما اگر هر کسي قصد تسویه حساب و انتقام 
از فرد خاصي دارد، بهتر است این موضوع را به خارج از 

شورا ببرد تا دود آن به چشم مردم نرود.
   علی زارعی

سرمقاله

دود این دعواها 
به چشم شهروندان می رود

  گروه خبر //معاون توسعه 
مدیریــت و منابع وزارت 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
و  نگهداری  در  باید  گفت: 
بازسازی این تاالرها نهایت 
از  تا  دهیم  انجام  را  تالش 
شدن  مستعمل  و  تخریب 

آن جلوگیری شود. 
  ســید محمود اسالمی در 
راس هیاتی ۱۲ دی ماه وارد 
استان هرمزگان شد و از اماکن فرهنگی، هنری بندرعباس بازدید 
کرد. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به همراه معاونین و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان از 

زیرساخت های فرهنگی- هنری بندرعباس بازدید کرد.

  اسالمی ضمن بازدید از تاالر شهید آوینی بندرعباس اظهار کرد: 
تاالر آوینی یکی از بی نظیر ترین تاالرهای جنوب کشور است که 
در مکان بسیار زیبایی و در کنار ساحل همیشه خلیج فارس قرار 
گرفته است. وی چشم انداز این تاالر را بسیار بی نظیر دانست و 
عنوان کرد: در هیچ جای ایران تاالری به زیبایی این ســالن نبوده 
و الزم اســت حمایت های ویژه ای برای رفع نواقص تاالر شهید 

آوینی انجام گیرد.
  معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
بازدید از قسمت های مختلف، نواقص و مشکالت تاالر را مورد 
ارزیابی قرار داده و دستور ویژه جهت پرداخت بودجه برای تکمیل 

تاالر را صادر کرد. 
  اســالمی اماکن فرهنگی و سالن ها را از سرمایه های فرهنگی 
استان دانست و بیان کرد: باید در نگهداری و بازسازی این تاالرها 

نهایت تالش را انجام دهیم تا از تخریب و مســتعمل شــدن آن 
جلوگیری شود.

  این مقام مسئول در ادامه از سالن فرهنگسرای طوبی در خیابان 
آیــت اهلل غفاری نیز بازدید بعمــل آورد و بیان کرد: با تخصیص 
بودجه به این سالن به زودی شاهد بهره برداری از آن خواهیم بود 
زیرا این سالن تنها مکان برای تمرین هنرمندان نمایش بوده که الزم 

است هر چه زودتر شاهد بازگشایی آن باشیم.
  به گزارش ایســنا؛ وی در پایان به پروژه های نیمه تمام در استان 
هرمزگان اشاره کرد و افزود: با پیگیری های الزم تجهیزات مربوط به 
پالتو شهرستان بندرلنگه، مجتمع فرهنگی و هنری میشی در شهرستان 
سیریک، پالتو آفتاب بندرعباس، تجهیز و مرمت مجتمع فرهنگی و 
هنری شهرستان حاجی آباد و تکمیل مجتمع فرهنگی- هنری میناب 

و بندرخمیر در اولویت تخصیص اعتبار بودجه هستند.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی عنوان کرد 

حمایت ویژه جهت رفع نواقص تاالر شهید آوینی

پشت پرده سیاست 

شناسایی بزرگ ترین شبکه تأمین مالی و تجهیزات تیم های عملیاتی گروهک  
تروریستی منافقین 

بزرگ ترین شبکه تأمین مالی و تجهیزاتی تیم های عملیاتی گروهک تروریستی 
منافقین، توسط سربازان گمنام امام زمان)عج( شناسایی شد و عناصر اصلی 
شبکه بازداشت شدند. به گزارش تسنیم، وزارت اطالعات طی بیانیه ای اعالم 
کرد: بزرگ ترین شــبکه تأمین مالی و تجهیزاتی تیم های عملیاتی گروهک 
تروریستی منافقین، توسط سربازان گمنام امام زمان)عج( شناسایی شد و ۶ 
نفر از عناصر اصلی شبکه در سلسله عملیاتی همزمان و در چند استان کشور، 
بازداشت و ۱۰ نفر احضار شدند و تعدادی دیگر از مرتبطان شبکه تحت تعقیب 
هستند.این شبکه گســترده، وظیفه انتقال پول از خارج با شیوه های پیچیده 
پول شــویی و تأمین تجهیزات مختلف برای تیم های عملیاتی - تروریستی 
منافقین را عهده دار بود. ســرکرده شبکه مزبور به نام علی محمد دولتی فرزند 
غالمحســین از عناصر مهم منافقین است و دفاتر و مؤسساتی در کشورهای 
امــارات و هلند دارد. نامبرده در تعامل مثلث آلبانی، امارات و هلند، خطوط 
عملیاتی و پوشــش الزم برای تأمین مالی و لجستیک تروریست ها را فراهم 
می کرد.در داخل کشــور نیز دفاتر، مؤسســات و مرتبطان متعددی توسط 
وابستگان گروهک منافقین، روند تحویل پول و امکانات از سرپل های مستقر 
در خارج و انجام فرایندهای چندالیه پول شویی با هدف امحای ردها و آثار 
منافقین را اجرا می کردند و در نهایت پول، اســلحه، مواد منفجره و ابزارهای 
فنی و مخابراتی را به تیم های تروریستی تحویل می دادند و حتی به استخدام 
اراذل و اوباش برای صحنه های اغتشاشات اخیر می پرداختند.از جمله عناصر 
دستگیرشده، پدر یکی از اعضای عملیاتی تیم های تروریستی است که حدود 
۳ سال پیش بازداشت شــد و به دلیل انتسابش به یک دانشگاه صنعتی مهم 
کشور، موجب تهاجم وسیع رسانه های معاند علیه دستگاه های امنیتی و قضایی 
کشور شد. شایان ذکر است که این فرد نیز سابقه وابستگی قدیمی به گروهک 
منافقین و محکومیت زندان به همین جرم را دارد.تحقیقات درباره این شبکه 
و مرتبطان آن ها ادامه دارد و عناصر مقیم خارج از کشور نیز از طریق پلیس 
بین الملل )اینترپل( به جرم »تأمین مالی تروریســم« و »پول شویی سازمان 
یافته« تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.همچنین به کشورهای میزبان منافقین 
از جمله آلبانی، هلند و امارات یادآور می شــود به دلیل ماهیت بحران زیست 
و جنایت پیشــه این گروهک، حضور آن ها در هر کشوری جز دامن زدن به 
اقدامات غیرقانونی و تروریســتی در آن کشــورها، ثمری نداشته و نخواهد 

داشت.
تازه های مطبوعات

کیهــان - باید در کنار اصالح روندهای غلط اقتصــادی، ارتکاب جرایم را 
پرهزینه کرد. مجازات هم صرفا اعدام و حبس نیست و می تواند به جریمه ها و 
محرومیت های اقتصادی و مالی و بانکی و اجتماعی توسعه یابد. التهاب آفرینان، 
قیمت سازان مصنوعی و سفته بازان نباید کمترین احساس امنیتی داشته باشند.

اعتماد - بررســی آمارهای تورم در ٧۵ سال گذشــته نشان می دهد دولت 
سیزدهم در حال رسیدن به نقطه اوج تورم در سال ۱۳٧۴ است.

آرمــان ملی - سخنگوی قوه قضاییه گفته بود: »رحیم مشایی ادعای بیماری 
داشــت و دوبار به کمیسیون پزشکی مراجعه کرده و گفته توان کیفر حبس را 
ندارد ولی کمیسیون پزشکی تحمل توان این فرد برای کیفر را تأیید کرده است 
و او باید به زندان برگردد.« اما یاران مشــایی جای خالی او را در بیرون از 
زندان پر کرده اند! مؤسســه »توسعه اندیشه ورزی بهار« در سال ۹۵ تاسیس 

شد. آن چه از نام این موسسه برداشت می شود، تداوم تفکر مشایی است.

طمع غربی ها و تمایل ایران برای توافق 
باقری: مذاکرات در کانال های خودش جریان دارد و متوقف نشده است. ایران 
به عنوان یک عضو موثر همــواره همکاری جدی با آژانس دارد. در روزهایی 
که به نظر می رســد خبری از رســیدن به توافق و راه افتادن مذاکرات نیست و 
فضای ســردی بعد از چند روز پرهیجان حاکم شده، سخنگوی وزارت خارجه 
کشورمان در نشست هفتگی خود با رسانه ها گفت که توپ در زمین غربی هاست 
و آن ها اگر اراده ای دارند باید پا پیش بگذارند. علی باقری مذاکره کننده ارشــد 
هســته ای ایران هم معتقد اســت مذاکرات در کانال های خودش جریان دارد و 
متوقف نشده با این حال اولیانوف مذاکره کننده روس ها توئیت کرده، ایران چند 
بــار آمادگی خود برای امضای توافق نهایــی را اعالم کرده و واقعا توپ امروز 
در زمین غربی هاســت. به نظر می رسد طرف مقابل برخالف ماه های تابستان، 
این روزها به هر دلیلی از جمله امیدواری به مسائل داخلی ایران و احتمال این 
که بتواند امتیازات بیشــتری از ایران بگیرد، تمایل زیادی برای شروع مذاکرات 
هسته ای نشان نمی دهد. هرچند در الیه های پنهان عالقه ای هم به مرگ برجام 
یا شکست کامل مذاکرات ندارد. با وجود این، به نظر می رسد با عبور از تعطیالت 
ســال جدید میالدی و سفر احتمالی رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به تهران، باید شاهد تحوالت جدید در عرصه مذاکرات احیای برجام 
باشــیم. به گزارش خراسان، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه در نشست 
هفتگی خود با رسانه ها در پاسخ به سوالی در خصوص موضوع احیای برجام 
و آخرین روند مذاکرات رفع تحریم ها تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران برای 
جمع بندی مذاکرات رفع تحریم ها بر اساس پیش نویس بسته مذاکراتی که نتیجه 
ماه ها مذاکرات سخت و فشرده است، با رعایت خطوط قرمز خود آمادگی کامل 
دارد اما این آمادگی دایمی نیســت و اکنون توپ در زمین طرف غربی است. ما 
به طرف های مقابل توصیه می کنیم که با پرهیز از سیاسی کاری و اتخاذ رویکرد 
ســازنده و واقع بینانه تصمیمات سیاسی الزم را برای حصول توافق و اعالم آن 
بگیرند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران ادامه داد: اگر طرف های 
غربی تصور می کنند که می توانند با فشارهای سیاسی و با فضاسازی های روانی 
و تبلیغاتی، امتیازات بیشــتری را در مذاکرات رفع تحریم ها بگیرند قطعا سخت 
در اشــتباه هستند. علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه و مذاکره کننده 
ارشد ایران نیز در حاشیه مراسم سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی در وزارت 
خارجه در پاسخ به این سوال که آیا اختالفات با آژانس حل شده است یا خیر 
گفت: روند گفت وگوها مسیر پیوسته ای بوده و اکنون هم پیوسته است و وقفه در 
آن ایجاد نشده، اگر این کار رسانه ای نمی شود دلیلش این است که به طور جدی 
مسائل در حال پیگیری است و الزم نیست برای آن فضاسازی رسانه ای انجام 
شود. وی خاطرنشان کرد: بحث هایی که آژانس دارد از قبل هم مطرح بوده و در 
تعامل بین دو طرف پیگیری می شود. همان طور که تاکید کردم مذاکرات پیوسته 
وجود داشــته است. معاون سیاسی وزیر امور خارجه درباره ابراز تمایل رافائل 
گروســی برای سفر به تهران گفت: جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک عضو 
موثر و مســئول آژانس و nPt و کشوری که دارای توانمندی های هسته ای، 
دانش هسته ای و فناوری هسته ای است، همواره همکاری جدی و موثر با آژانس 
داشــته و در ادامه هم این همکاری قطعًا ادامه خواهد داشت. باقری در پاسخ به 
این سوال که آیا خبر خوش مذاکراتی در دفاع از منافع ملی دارید، بیان کرد: ما 
در این مســیر قرار داریم و باید تالش کنیم و تالش ما این است که بتوانیم. از 
سوی دیگر »میخائیل اولیانوف« نماینده روسیه در سازمان های بین المللی مستقر 
در وین در توئیتی نوشت، »به تازگی ایران چند بار آمادگی خود را برای به نتیجه 
رساندن گفت وگوهای وین بر سر احیای برجام تایید کرد و به درستی اعالم کرده 

که توپ در زمین غرب است«.

شرق- این که درست بعد از اقدام نسنجیده اخیر مبنی بر بازگرداندن خانواده علی 
دایی و بازتاب منفی آن در رسانه های جهان، یکی از چهره های نزدیک به جبهه 
پایداری خواستار برخورد تندوتیز با علی دایی می شود، یکی از آن ابهاماتی است 
که باید برایش پاسخ روشنی مطرح شود. مشخص نیست در این فضا سیلی زدن 
به علی دایی کدام درد موجود را تسکین می دهد یا این که کدام یک از مشکالت 

مردم را حل وفصل می کند.
همشهری - ما با دهه هشــتادی هایی روبه رو هستیم که دارد جامعه را به دست 
می گیرد و باید جایگزین نسل های قبلی شود؛ پس به جای مجادله و مقابله با آن 
ها، باید به مذاکــره و گفت وگو با آن ها و بعدتر، درک آن ها روی بیاوریم. این 
نسل، تنها باید شناخته شود؛ همین. اگر می ترسیم، مشکل از )نا آگاهی و جهل( 

خودمان است.
انعکاس

تابناک نوشت: رئیس اتحادیه دســتگاه های مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی 
تهران با اســتناد به گفته های یک مقام مســئول، دیش های اینترنت ماهواره ای 
استارلینک فعال در ایران را 8۰۰ عدد اعالم کرد و گفت که به  علت قاچاق این 
 تجهیزات، این رقم مدام باالتر رفته و امکان اســتفاده از آن روز به روز راحت تر 

خواهد شد!
انتخاب مدعی شــد: حجت االسالم مسعود خمســه ای امام جمعه موقت شهر 
الوند اســتان قزوین و رئیس ســتاد انتخابات رئیســی در این شهر به عنوان 
سرپرست شــرکت شهر صنعتی البرز که اولین و بزرگ ترین شهر صنعتی کشور 
اســت، منصوب شد. همچنین او از سوی شورای نگهبان، ریاست هیئت نظارت 
 بر انتخابات دوازدهمین دوره ریاســت جمهوری در ســال ۹۶ شــهر الوند را

 بر عهده داشت.
انتخاب نوشــت:  علی الریجانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مطلبی 
در توئیتر به بیان سخنی از سردار سلیمانی پرداخت. وی در توئیتر نوشت: حاج 

قاسم در مورد  بعضی ها می گفت: »با فکر این ها نمی شه مملکت را اداره کرد«.
دیده بان ایران مدعی شــد: مهدی طائب، فرمانــده قرارگاه عمار گفت: در بُعد 
نظامی و امنیتی ابرقدرت شــده ایم و در حوزه اقتصادی آغاز شــده؛ سال آینده 
خواهید دید از چه معبری عبور کرده اید. جمهوری اســالمی ماموریتش ایجاد 

قدرت برای امام زمان و ظهور است.
عصرایران خبر داد: در پی انتشــار خبری غیرواقعی مبنی بر نقض حکم دادگاه 
محمد بروغنی از متهمان اغتشاشات اخیر در دیوان عالی کشور، پیگیری ها نشان 
می دهد، خبر منتشر شده صحت ندارد و حکم این متهم در دیوان عالی کشور تایید 
شده و تصمیم قضایی جدیدی نیز در این پرونده اخذ نگردیده است. متهم محمد 
بروغنی معروف به »ممد آلفا« که با کشیدن سالح سرد و حمله مسلحانه از طریق 
جــرح عمدی با چاقو به یکی از ماموران حافظ امنیت به قصد جان وی، ایجاد 
رعب و وحشت برای شهروندان و ناامنی در محیط و به آتش کشیدن فرمانداری 
شهرستان پاکدشت و تخریب اموال آن به اتهام محاربه محاکمه شده بود با حکم 
دادگاه به اعدام محکوم شد و این حکم در تاریخ ۱۵ آذرماه توسط دیوان عالی 

کشور نیز تایید گردید.
خانــه  در  حضــور  بــا  امنیتــی  مامــوران  نوشــت:  آنالیــن  اعتمــاد 
 پــدری »مهــدی قدیمــی« در فردیــس کــرج، ایــن روزنامه نــگار را

 بازداشت کردند.
عصرایران نوشــت: ژنرال »تمیر هایمن« رئیس سابق سازمان اطالعات امنیت 
ارتش اسرائیل خواستار »تحریم های اقتصادی شدید علیه ایران و همزمان تهیه 

طرحی برای مقابله نظامی آمریکا با ایران« شد.

    

 گروه خبر //  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان 
با اشــاره به افزایش ۱۳ برابری هزینه برق مصرفی استان 
در فصل زمســتان گفت: در این مدت نرخ برق به ازای هر 
کیلووات ســاعت ۳۶۵ تومان محاسبه می شود که این نرخ 

در فصل تابستان ۲۹ تومان بود. 
  محمــد کریمی با اعالم این خبر به رســانه ها افزود: الگوی 
مصرف برق در فصل زمستان برای هر ماه ۲۰۰ کیلووات ساعت 
است؛ در حالی که این میزان در فصل تابستان سه هزار کیلووات 
ساعت اســت. وی بیان کرد: مشترکان برای کاهش هزینه برق 

مصرفی خود هنگام اســتفاده از لوازم برقی پرمصرف به ویژه 
آبگرمکن حداکثر صرفه جویی را داشــته باشند و فقط هنگام 

استفاده، آن را به برق وصل کنند.
  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان گفت: مشترکان 
اداری و واحدهای صنعتی دارای مصارف باالی یک مگاوات 
نیز در فصل زمستان موظف هستند مصرف برق خود را نسبت 

به سال گذشته ۱۰ درصد کاهش دهند.
  کریمی تصریــح کرد: در صورت مصرف برق بیش از الگوی 
 تعیین شــده هزینه برق مشــترکان به صورت پلکانی محاسبه 

می شود؛ به طور مثال اگر یک مشترک خانگی در فصل زمستان 
۴۰۰ کیلووات ساعت در یک دوره مصرف کند مبلغ قبض برق 
او 8۳ هزار تومان خواهد بــود درصورتی که هزینه برق برای 

همین مقدار مصرف در فصل تابستان ۱۴ هزار تومان است.
  به گزارش ایرنا، هرمزگان ٧۴۰ هزار مشــترک برق دارد که 
۶۱۲ هزار مشترک معادل 8۲ درصد آن در بخش خانگی است.

  بیشترین مصرف )۶8 تا ٧۰ درصد( برق استان در اوج پیک در 
فصل تابستان مربوط به بخش خانگی است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان خبر داد

افزایش هزینه برق همزمان با کاهش دما در هرمزگان

توزیع 2 هزارتن 
کاالی تنظیم بازار در هرمزگان

  گــروه خبر // رئیس اداره بازرگانی تعاون روســتایی 
هرمزگان از توزیع افزون بر ۲ هزارتن کاالی تنظیم بازار 

توسط تعاونی روستایی هرمزگان خبر داد.
  بــه گزارش خبرنگار دریا، محمدرضا ماندگاری رئیس 
اداره بازرگانی تعاون روســتایی هرمزگان اظهار داشت: 
در راســتای تنظیم بازار، از ابتدای ســالجاری تاکنون ۲ 
هزارو ۲8۰ تن کاالی تنظیم بازار توسط تعاونی روستایی 
هرمزگان توزیع شد. ماندگاری ابراز داشت: اقالم تنظیم 
بازار عمدتا شــامل ۹۰۰تن برنج ۳۴8 تن مرغ، ۵۱ تن 
گوشت، ۶۶۰ تن شــکر، ۳۰۹ تن روغن و ۱۴ تن تخم 
مرغ اســت. وی بیان داشت: این میزان توزیع بالغ بر 8۰ 
درصد از کاالهای تنظیم بازار در حوزه تشکل های تعاون 
روستایی هرمزگان در برمی گیرد. رئیس بازرگانی تعاون 
روستایی هرمزگان تصریح کرد: توزیع این حجم کاالی 
تنظیم بازار نسبت به سال گذشته افزایش 8 درصدی داشته 
است.ماندگاری در پایان افزود: توزیع کاالهای تنظیم بازار 
با هدف تامین مایحتاج شهروندان و در راستای پیشگیری 
از افزایش قیمت ها و کنترل بازار با نرخ مصوب دولتی در 

فروشگاه های این شبکه عرضه شده است.

  گروه خبر // فرماندار شهرستان بندرعباس 
در دیدار با  جمعی از گــروه های جهادی بر 
ســاماندهی  این گروه ها به صورت تخصصی 

تاکید کرد.
  به گزارش خبرنــگار دریا؛  محمد مرودی در 
حاشــیه نشست با جمعی  از گروه های جهادی  
بیان داشــت: گروه های جهادی  در عرصه های 
مختلف فرهنگی، علمی و اقتصادی توانسته است  
پیشرفت چشــم گیری را رقم بزند از همین رو 

 ســاماندهی این گروه ها بــه صورت تخصصی 
می توانــد زمینه خدمت بهتر را برای این گروه ها 

فراهم کند.
  وی حرکــت گروه های جهادی  در راســتای 
محرومیّت زدایی، را  خدمت به انقالب اسالمی 
دانســت و گفت: تالش گروه های جهادی برای 
کمک به محرومان و آبادانی شهرها، نمونه بارز 

خدمت به مردم است. 
  فرماندار بندرعباس با بیان اینکه امروز امید و 

نشــاط در بین نسل جوان و نوجوان زنده است، 
تصریح کرد: در شهرستان بندرعباس گروه های 
جهادی زیــادی در عرصه های مختلف عمرانی، 
بهداشتی، فرهنگی، خدماتی و سایر عرصه های 

به مردم خدمت رسانی می کنند.
  مرودی در ادامه بیان کرد: گروه های جهادی و 
جهادگران امــروز در ادامه راه انقالب و خدمت 
به مردم با احساس مسئولیت و مطالبه گری و با 
الگوگیری از شعارهای  انقالب در رفع مشکالت 

مردم و جامعه قدم بر می دارند.
  فرماندار شهرستان بندرعباس در پایان افزود: 
مدیران و مسؤوالن اجرایی شهرستان با تفکر و 
روحیه  انقالبی در کنار تیم های جهادی، زمینه 

رفع مشکالت شهرستان را فراهم کنند.

فرماندار بندرعباس :

گروه های جهادی به صورت تخصصی ساماندهی شوند



مشاور رئیس سازمان ثبت اسناد:
عدم تمایل مردم و کشاورزان 

چالش اساسی در ثبت سند اراضی است
   ســید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها//مشاور رئیس 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور گفت: از مهمترین چالش های 
کاداستر کشاورزی، عدم تمایل کشــاورزان و مردم برای اقدام 
به ســند دار کردن اراضی است. به گزارش خبرنگار دریا، علی 
بهبهانی در نشست با مسئوالن ارشد جزیره خارگ اظهار داشت: 
جزیره خارگ سرشار از رشادت و مقاومت است و خدمت به 
مردمان خارگ باید ســرلوحه تمامی امور مسئوالن قرار گیرد. 
وی اضافه کرد: به همت مدیرکل دادگســتری استان بوشهر و 
پیگیری مستمر ایشان در زمینه رفع مشکل اسناد مالکیت اهالی 
شــریف خارگ در حوزه ثبت اسناد اقدامات بسیاری مناسبی 
در حال انجام اســت. مشاور عالی رئیس سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور افزود: حذف مراجعات فیزیکی متقاضیان به ادارات 
ثبت اسناد و امالک در کشــور و همچنین برون سپاری برخی 
فرآیندها از اقدامات بسیار مناسب سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشــور است. وی تصریح کرد: از مهمترین چالش های کاداستر 
کشاورزی، عدم تمایل کشاورزان و مردم برای اقدام به سند دار 
کردن اراضی اســت که امیدواریم در این رابطه همکاری الزم 
صورت گیــرد. بهبهانی با بیان اینکه کل اراضی کشــور ۱۶8 
میلیون هکتار و کل اراضی منابع طبیعی نیز ۱۳٧ میلیون هکتار 
اســت، خاطر نشان کرد: توســعه پایدار و پیشگیری از زمین 
خواری و امنیت سرمایه گذاری راهی جز اجرای قانون کاداستر 
ندارد. مشــاور عالی رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
 گفت: باید مردم دسترســی راحت تر و آسانی به خدمات ثبتی

 داشته باشند.
حمل کاالهای اساسی از بندر امام خمینی 

از ۹ میلیون تن فراتر رفت
  حسن سیالوی سرویس اســتان ها// مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای خوزســتان گفت : از ابتدای سال جاری 
تاکنون بیش از ۹ میلیون و 8۰۰ هزار تن کاالی اساسی از بندر 
امام خمینی جابه جا شده است. به گزارش خبرنگار دریا؛ محمد 
جوالنژاد با بیان اینکه این میزان کاال توسط ۴۰8 هزار و ۴۲۱ 
دستگاه کامیون حمل شده است اظهار داشت: در حال حاضر به 
طور متوسط روزانه ســه هزار و ۵۰ دستگاه کامیون وارد بندر 
امام خمینی می شود. وی همچنین با اشاره به اینکه ظرفیت الزم 
برای جابه جایی کاالهای اساســی از بندر امام خمینی توسط 
ناوگان حمل و نقل جاده ای وجود دارد ادامه داد: تناژ حمل شده 
کاالهای اساســی از بندر امام در آذرماه بیش از یک میلیون و 
۳۵۰ هزار تن بوده که این میزان توسط ۵٧ هزار و ۴۲۲ دستگاه 
کامیون حمل شده اســت. به گفته مدیرکل بنادر و دریانوردی 
خوزســتان ۳۳ میلیون تُن کاالهای نفتی و غیرنفتی در ۹ ماهه 
امسال در بندر امام خمینی تخلیه و بارگیری شده است. بهروز 
آقایی، نهاده های دامی و غالت، فرآورده های نفتی، مواد غذایی، 
فوالد، محصوالت پتروشیمی و مواد اولیه کارخانه ها را مهمترین 
اقالم کاالهای تخلیه و بارگیری شــده در بندر امام خمینی طی 
این مدت عنوان کرد. سال گذشــته حدود ۴٧میلیون تٌن انواع 
کاالهای نفتی و غیرنفتی در بندر امام خمینی تخلیه و بارگیری 
شد؛ ظرفیت ساالنه تخلیه و بارگیری کاال در این بندر ۶۰ میلیون 
تُن اســت. بندر امام خمینی فعال ترین و پرترافیک ترین بندر 
کشور پس از بندر شهید رجایی در استان هرمزگان است. مجتمع 
بندری امام خمینی در جنوب خوزســتان با ۳8 اسکله فعال به 
طول هفت کیلومتر از بزرگترین بنادر فعال ایران است. این بندر 
در سال ۱۳۹۰ از یک بندر عادی به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل 
شد و هم اکنون با ۱۱ هزار هکتار مساحت، بزرگترین منطقه ویژه 

اقتصادی کشور محسوب می شود.
پایش کیفیت آب شهر اهواز

 با افتتاح مرکز مانیتورینگ نظارتی آبفا
  حسن سیالوی سرویس استان ها// مرکز مانیتورینگ نظارتی 
شرکت آب و فاضالب اهواز به منظور پایش کیفیت آب شرب 
این کالنشهر به مستمر و شبانه روزی با حضور مدیرکل حراست 
آبفای کشور افتتاح شد. به گزارش خبرنگاردریا، مدیرکل حراست 
و امور محرمانه شرکت آب و فاضالب کشور در آیین افتتاحیه 
این مرکز، کیفیت آب شرب را خط قرمز شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور دانست و گفت: افتتاح این مرکز نقش موثری در 
پایش مستمر و شبانه روزی کیفیت آب شرب کالنشهر اهواز و 
استان دارد. جعفر عرب نژاد با اشاره به توجه ویژه دولت سیزدهم 
برای حل مشکل تنش آبی در خوزستان افزود: طرح آبرسانی 
غدیر برای تامین آب شرب نیمی از جمعیت خوزستان با عزم 
راسخ وزارت نیرو در دولت سیزدهم تکمیل شد. وی ادامه داد: 
با افتتاح طرح آبرسانی غدیر ساکنان شهرهای دشت آزادگان، 
اهواز، آبادان، خرمشهر و شادگان از آب شرب با کیفیت و پایدار 
برخوردار شدند. مدیرکل حراست آبفای کشور با تاکید بر لزوم 
سرعت بخشــی به طرح های فاضالب اهواز گفت: رفع مشکل 
فاضالب اهواز اولویت دولت سیزدهم است به همین دلیل باید 
طرح های متعدد فاضالب در حال اجرای آبفای خوزستان هر 
چه سریعتر تکمیل و به بهره برداری برسد. عرب نژاد با اشاره به 
اســتفاده از مدرن ترین شیوه اجرایی فاضالب در اجرای شبکه 
فاضالب اهواز افزود: برای تکمیل شبکه فاضالب کالنشهر اهواز 
از روش میکروتونلینــگ به عنوان مدرن ترین شــیوه اجرایی 
فاضالب در کشور توسط قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا به کار 
گرفته شده اســت. مدیرکل حراست آبفای کشور گفت: دولت 
سیزدهم، مجموعه وزارت نیرو و آبفا کشور عزم راسخی برای 
اجرای پروژه های خوزســتان در بخش آب و فاضالب دارد و 
خوزســتان در اولویت اجرایی پروژه های آبفا کشور قرار دارد.
طرح آبرسانی غدیر خوزستان از سال ۱۳88 با هدف اولیه تامین 
آب برای شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان مطرح شد، اما بعد 
از مدتی مقرر شد چند شهر دیگر به مجموع شهرهای برخوردار 
از طرح غدیر افزوده شود، اما در طول این سال ها به پایان نرسید. 
با روی کار آمدن دولت ســیزدهم طرح میان مدت برای غدیر 
از ســوی وزیر نیرو مطرح شد تا با اجرای آن مشکالت طرح 
بلندمدت کاهش یابد. طرح غدیر به منظور آب رســانی به ۲۶ 
شــهر و یک هزار و ۶۰8 روستای خوزستان شهریور امسال به 

دست رئیس جمهور دولت سیزدهم به بهره برداری رسید.
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سال بیست و دوم شماره 4070   آرزو توکلی ســرویس اســتان هــا // رئیس 
قوه قضائیه گفت: دادگستری استان کرمان موظف 
است از سه روز دیگر روند اقدامات انجام شده در 
کارگروه تعیین تکلیف خودروهای توقیف یا ضبط 
 شــده در پارکینگ مرکزی کرمان را به صورت

 گام به گام گزارش کند. 
  بــه گزارش خبرنگار دریا؛ رئیــس قوه قضائیه در 
بازدید از پارکینگ مرکــزی خودروهای توقیف یا 
ضبط شده پرونده های مواد مخدر کرمان به رئیس کل 
دادگستری استان کرمان برای ایجاد کارگروهی مرکب 

از نمایندگان اســتانداری، ستاد مبارزه با مواد مخدر 
و دادگســتری برای تعیین تکلیف وسایل نقلیه ای که 
در پارکینگ مرکزی پرونده های مواد مخدر در کرمان 

نگهداری می شوند، دستور داد.
  غالمحسین محســنی اژه ای اظهار کرد: باید در این 
کارگروه به صورت دقیق بررسی شود چند درصد از 
خودروهای مرتبط بــا پرونده های مواد مخدر که در 
پارکینگ مرکزی کرمان نگهداری می شوند، توقیفی و 
چند درصد مصادره ای هستند.وی افزود: الزم است 
مشخص شود درمورد چند خودرو حکم صادر شده 

اما این احکام به اطالع ســتاد مبارزه با مواد مخدر 
و پارکینگ نگهداری کننده از این خودروها نرســیده 
است.محســنی اژه ای با بیان اینکه باید بررسی شود 
که درخصوص چند مورد از وســایل نقلیه ای که در 
پارکینگ  مرکزی کرمان نگهداری می شــوند، حکم 
قضایی قطعی صادر نشــده اســت؟ گفت: چرا یک 
خودرو باید برای ۱۳ سال در یک پارکینگ بماند و 
تعیین تکلیف نشــود؟  رئیس قوه قضائیه با اشاره به 
نگهداری ۱۳۵ دستگاه خودروی سنگین در پارکینگ 
مرکزی خودروهای توقیف یا ضبط شده پرونده های 

مواد مخدر در کرمــان، افزود: در حالی که امروز در 
بنادر کشــور احتیاج زیادی به خودروهای سنگین 
جهت حمل کاالهای مختلف وجود دارد، نباید ۱۳۵ 
دســتگاه خودرو سنگین در پارکینگ  ستاد مبارزه با 
مواد مخدر کرمان وجود داشــته باشند؛ عدم تعیین 
تکلیف سریع برای این خودروها موجب می شود که 
آنها نیز زیر باد و باران و آفتاب، مســتهلک شوند و 
آســیب ببینند.وی تصریح کرد: عمده مشــکالت و 
مسائلی که در پارکینگ مرکزی خودروهای توقیف یا 
ضبط شده پرونده های مواد مخدر کرمان وجود دارد، 

مشکالت اجرایی اســت و ارتباطی به قانون ندارد. 
دادگستری استان کرمان موظف است از سه روز دیگر 
روند اقدامات انجام شــده در کارگروه تعیین تکلیف 
خودروهای توقیف یا ضبط شده در پارکینگ مرکزی 

کرمان را به صورت گام به گام گزارش کند.
  بنابراین گزارش، طبق گفته مســئوالن ستاد مبارزه 
 بــا مواد مخــدر، در این پارکینگ ۲۲۹۶ دســتگاه 
وسیله نقلیه نگهداری می شــوند که 8۵ درصد آنها 
توقیفی بوده و روند به مزایده گذاشتن ۳٧8 خودروی 

مصادره ای نیز در حال انجام است.

رئیس قوه قضائیه:      

چرا یک خودرو باید ۱3 سال در پارکینگ بماند و تعیین تكلیف نشود؟ 

  علیرضا حائری زاده سرویس استان ها// 
اســتاندار یزد با اشاره به عملیات اجرایی 
خط انتقال آب از دریا به اســتان یزد با 
حضور رییس جمهور گفت: در این زمینه 
۱۵۰ هزار میلیــارد تومان از محل حقوق 
دولتی معادن کشور با دستور دستور رئیس 

جمهور به استان تخصیص یافته است. 
  به گزارش خبرنــگار دریا؛ مهران فاطمی 
در نشست هم اندیشی با خبرنگاران از سفر 
رییس جمهور و هیات دولت در روزهای ۲۲ 
و ۲۳ دیماه به استان خبر داد و افزود: اجرای 
این ابرطرح که می تواند دغدغه آب شرب و 
صنعت استان را رفع کند، برای استان بسیار 
حائز اهمیت است.وی با بیان اینکه در طول 
۱۵ ماه اخیر به صورت شبانه روزی برای حل 
مسئله آب استان تالش کرده ایم خوشبختانه 
تالش های اســتان برای انتقال آب از دریا 
به استان جواب داده است، خاطرنشان کرد: 
با دســتور رئیس جمهور مقرر شــد اعتبار 
مورد نیاز تامین شود.فاطمی مصرف کنونی 
آب شرب استان را ۱۴۰ میلیون مترمکعب 
ذکر کرد و افــزود: ۶۵ میلیون مترمکعب از 
این میزان از طریق خط انتقالی و ٧۵ میلیون 
مترمکعب آن از منابــع آبهای زیرزمینی با 
شاخص کیفی)Ec( باالی ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ 
تامین می شود در حالی که آب استاندارد باید 

دارای شاخص کمتر از یکهزار باشد.
  وی گفت: هم اکنون در زمان کمینه مصرف 
اســتان 8۰۰ لیتر بر ثانیــه و در اوج زمان 
مصــرف ۱8۰۰ لیتر بر ثانیه کمبود آب فقط 

در بخش شرب داریم.
  وی با بیان اینکه سه مسیر برای تامین آب 
اســتان وجود دارد، تصریح کرد: نخستین 
مسیر انتقال آب از ســد بهشت آباد بود که 
در سال ۱۳8۶ مصوب ولی در سال ۱۳۹۰ 
اجرای آن آغاز شد، در آن زمان ۶۰ کیلومتر 
آن انجام شد و تا کنون متوقف ماند اکنون ۳۰ 
هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و در کنار 
آن انتقال آب از حوزه های دیگر چالش های 

خاص خود را دارد.
 فاطمی تصریح کرد: مسیر دوم بحث مدیریت 
مصرف آب بود که این موضوع کفاف استان 
را نمی داد و مسیر سوم انتقال آب از دریای 
آزاد اســت زیرا دریا تنها منبــع الیزال و 
تمام نشــدنی برای تامین آب اســت که در 
دولت های گذشــته تخصیص ۲۵۰ میلیون 
مترمکعب برداشــت آب آن با اجرای 8۴۰ 
کیلومتر خط انتقال مصوب شــده است ولی 
اجرای این خط که هم اســتان کرمان و هم 
استان یزد از آن منتفع می شود نیازمند اعتبار 
زیادی است.استاندار یزد گفت: باالخره بعد 
از پیگیری های متعدد قرار شد وزارت صمت 
و وزارت نیرو طی یک ماه مدل تأمین اعتبار 
مالی طــرح انتقال خــط دوم انتقال آب از 

خلیج فارس به استان را تهیه کنند.
  وی گفت: بر همین اساس مقرر شد اعتبار 
مورد نیاز این طــرح از محل حقوق دولتی 
تمام معادن دولتــی با اختصاص ۱۵۰ هزار 
میلیارد تومان طی ۱۰ ســال به یک شرکت 
ذی صالح انجام شود ولی این شرکت متعهد 

شود با توانمندی خود، این طرح انتقال آب 
را سه ساله برای یزد اجرایی کند تا دغدغه 
کم آبی یزدی ها حداقل برای ۵۰ سال آینده 

مرتفع شود. 
  استاندار یزد با بیان این که مجموع اعتباری 
که در اســتان توزیع می شود معادل ۱۰۰۰ 
میلیارد تومان در دو بخش عمرانی و جاری 
اســت، گفت: مبلغ یاد شده برای انتقال آب 
به استان عدد قابل توجهی است. وی افزود: 
همزمان با اجرای خط انتقال آب یزد، اجرای 
خط انتقال آب به خراســان جنوبی، فارس، 
سیستان و بلوچســتان، خراسان جنوبی و 
اصفهان نیز انجام می شــود ولی خط انتقال 
آب یزد دارای این مزیت است که قباًل مسیر 
این خط در جریان انتقال آب شرکت گل گهر 
سیرجان، مس سرچشمه کرمان و چادرملو 
یــزد که در قالــب یک کنسرســیوم برای 
تامین آب خودشــان انجام شد، آزادسازی 
و ایســتگاه های آن اجرا و برق رسانی شده 
لذا قرار است مسیر انتقال آب یزد در قالب 
اجرای دو خط لوله از همین مسیر اجرا شود.

فاطمی اظهار کرد: همیشه در دولت ها یک 
طرح مصوب و بعد اجرا می شود ولی اجرای 
این طرح  همزمان با تصویب آغاز می شود و 
نقطه آغاز عملیات این طرح از یزد آغاز و 
به سمت دریا پیش می رود، ضمن این که از 
سمت دریا نیز کار شروع شده است.استاندار 
یزد ادامه داد: هر چند مشکالت اقتصادی در 
کشور وجود دارد و انتقاد به شیوه حکمرانی 
دولت نیز هست ولی به دلیل این اتفاق بزرگ 

که دولت قبول کــرده و برای تحقق آن نیز 
همت کرده تا بزرگترین دغدغه استان را رفع 

کند، باید از دولت تشکر و قدردانی کرد.
  فاطمی ادامه داد: ســالیان سال در ارتباط 
با موضوع آب صحبت شــد و حداقل طی 
۴۳ سال پس از انقالب در رابطه با آن تمام 
نخبگان استان و رسانه ها نیز با گرایش های 
مختلف در رابطه با آن ســخن گفتند و همه 
متفق القول به این باور رســیدند که باید آب 
مورد نیاز استان از خارج استان تامین شود. 
کارشناسی های  براســاس  کرد:  اظهار  وی 
صورت گرفته هزینه های امروز انتقال آب به 
مراتب کمتر از هزینه انتقال سنگ به کنار دریا 
است و با توجه به اینکه مزیت استان، معادن 
آن اســت و یکی از مهمترین منابع درآمدی 
اســتان از محل مالیات بر معادن و صنایع 
معدنی است، اگر آنها از مرزهای جغرافیایی 
استان خارج شــود عماًل عواید آن نصیب 

استان نمی شود.
  ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد 

استان 
 اســتاندار یزد منابع درآمدی استان در سال 
جــاری ۱۲ هزار و 8۰۰ میلیارد تومان ذکر 
کرد و افزود: این رقم در ســال آینده به ۱8 
هزار میلیارد تومان می رســد. وی افزود: 
از محل مالیــات ارزش افزوده نزدیک ده ها 
میلیارد تومان به شهرداری ها استان تزریق 
شده است و این مالیات بر ارزش افزوده یکی 
از منابع درآمدی شهرداری ها و دهیاری ها 
است و عالوه بر این نیز بازگشت یک درصد 

فــروش معادن و صنایع معدنــی که بالغ بر 
یکهزار میلیارد تومان است، پیگیری می شود.
فاطمی با اشــاره به پیگیــری ۱۵ درصد 
حقــوق دولتی معادن به حســاب اســتان 
تصریح کرد: تاکنــون ٧۰ میلیارد تومان از 
این محل به حساب استان واریز شده است 
همچنیــن عالوه بر ایــن ۱۲ درصد درآمد 
 معادن به حساب استان ویژه منابع طبیعی و 
محیط زیست است که در حال پیگیری آن 
هستیم بنابراین از معادن استان خارج شود 

درآمد های استان هم به کاهش می یابد. 
  وی با اشــاره به این که مزیت استان نه در 
بخش کشاورزی بلکه در بخش های صنعت 
و معدن است، از ممنوعیت بارگذاری صنایع 
در کنار سکونتگاه ها به ویژه در محور یزد - 
عقدا طی دولت سیزدهم خبر داد و گفت: تنها 
این دولت شجاعت ممنوعیت استقرار صنایع 
آالینده در این محور و حتی ابطال مجوزهای 

قبل را داشت.
 عدم تــوازن در اســتان به علت 

مسئله آب 
  استاندار یزد همچنین به عدم توازن توسعه 
در اســتان اشــاره و تصریح کرد: این عدم 
توازن به دلیل نبود زیرساخت ها در برخی 
شهرستان ها اتفاق افتاده البته مسئله اصلی در 
این شهرســتان آب است. استاندار یزد ادامه 
داد: هر چند مشــکالت اقتصادی در کشور 
وجود دارد و انتقاد به شیوه حکمرانی دولت 
نیز هســت ولی به دلیل این اتفاق بزرگ که 
دولت قبول کرده و برای تحقق آن نیز همت 

کرده تا بزرگترین دغدغه استان را رفع کند، 
باید از دولت تشکر و قدردانی کرد.

 آغاز بزرگتریــن طرح انتقال آب به 
استان با حضور رییس جمهور

  معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار یزد 
نیز با اشــاره به میزبانی یزد در دومین سفر 
دور دوم رئیس جمهور گفت: دور اول سفر 
در قالب تعیین مصوبــات با ٧8۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار برای طرحها و درخواست های 
اســتان و انجام برخی دیدارها انجام شد 
که تا امروز حــدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان 
به استان اختصاص یافته که در طول عمر 
استان ابالغ این حجم اعتبار در این مدت 
زمان بی سابقه بوده است.علی اکبر عزیزی 
افزود: خوشبختانه تمام این اعتبار جذب و 
در طرحهای مصوب هزینه شده و پیشرفت 
خوبی را در این طرح ها داشــته ایم.معاون 
استاندار ادامه داد: دور دوم سفر دو روزه و 
با تفاوت هایی انجام خواهد شد به نحوی 
که به محض ورود رئیس جمهور در استان 
شاهد آغاز یک طرح بزرگ در استان که 
چند دهه مطرح و این دغدغه حل نشــده 
بود یعنی طــرح انتقال آب از خلیج فارس 
به استان یزد خواهیم بود.وی تصریح کرد: 
دیدار مردمی با رئیس جمهور و نشســت 
هیات دولت از جمله برنامه های سفر رییس 

جمهور به استان است.

استانداریزد خبر داد

اختصاص ۱۵۰ هزار میلیارد برای انتقال آب به استان با دستور رئیس جمهور

  
ری شماره  709- نوبت اول ن سند واگذا آگهی فقدا

بانک سامان شعبه قشم با ارائه استشهاد محلی و اعالم فقدان یک جلد سند واگذاری شماره 709 بشماره مسلسل 00715 مربوط 
به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 17/13 مترمربع واقع در مجتمع تجاری ستاره قشم طبقه فوقانی قطعه 2159 جزئی از 
پالک یک فرعی از 1939 اصلی، تقاضای صدور سند واگذاری المثنی را نموده است. لذا بدینوسیله اعالم می نماید  هرکس نسبت به ملک فوق 
الذکر  معامله ای کرده باشد و یا مدعی وجود سند مزبور نزد خود میباشد ظرف ده روز از انتشار این آگهی به این اداره به نشانی قشم  سایت نخل 
زرین اداره ثبت شرکتها سازمان منطقه آزاد قشم کدپستی 7951614469 مراجعه و اعتراض خود را تسلیم نماید. بدیهی است اگر در مهلت مقرر 

اعتراضی و اصل و یا مدرکی ارائه نگردد سند واگذاری المثنی صادر و تسلیم متقاضی می گردد. 1401/111 م/الف

رویا زاهدنيا - رئيس اداره ثبت شرکتها

ری شماره  1390- نوبت اول   ن سند واگذا آگهی فقدا
بانک سامان شعبه قشم با ارائه استشهاد محلی و اعالم فقدان یک جلد سند واگذاری شماره 1390 بشماره مسلسل 001402 
مربوط به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 19/71 مترمربع واقع در مجتمع تجاری ستاره قشم طبقه همکف با سطح خیابان 
 امام قلی خان قطعه 1183 جزئی از پالک یک فرعی از 1939 اصلی، تقاضای صدور سند واگذاری المثنی را نموده است. لذا بدینوسیله اعالم
 می نماید  هرکس نســبت به ملک فوق الذکر معامله ای کرده باشــد و یا مدعی وجود سند مزبور نزد خود میباشد ظرف ده روز از انتشار این 
آگهی به این اداره به نشانی قشم - سایت نخل زرین اداره ثبت شرکتها سازمان منطقه آزاد قشم کدپستی 7951614469 مراجعه و اعتراض خود 
را تسلیم نماید. بدیهی است اگر در مهلت مقرر اعتراضی و اصل و یا مدرکی ارائه نگردد سند واگذاری المثنی صادر و تسلیم متقاضی می گردد. 

1401/109 م/الف
رویا زاهدنيا - رئيس اداره ثبت شرکتها

  
ری شماره  1738 - نوبت اول ن سند واگذا آگهی فقدا

بانک سامان شعبه قشم با ارائه استشهاد محلی و اعالم فقدان یک جلد سند واگذاری شماره 1738 بشماره مسلسل 001755 
مربوط به ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 129/22 مترمربع واقع در قشم شهرک سام و زال قطعه 88-13 جزئی از 
پالک یک فرعی از 1939 اصلی، تقاضای صدور سند واگذاری المثنی را نموده است. لذا بدینوسیله اعالم می نماید  هرکس نسبت به ملک فوق 
الذکر  معامله ای کرده باشد و یا مدعی وجود سند مزبور نزد خود میباشد ظرف ده روز از انتشار این آگهی به این اداره به نشانی قشم  سایت نخل 
زرین اداره ثبت شرکتها سازمان منطقه آزاد قشم کدپستی 7951614469 مراجعه و اعتراض خود را تسلیم نماید. بدیهی است اگر در مهلت مقرر 

اعتراضی و اصل و یا مدرکی ارائه نگردد سند واگذاری المثنی صادر و تسلیم متقاضی می گردد. 1401/112 م/الف

رویا زاهدنيا - رئيس اداره ثبت شرکتها

ری شماره  1648- نوبت اول   ن سند واگذا آگهی فقدا
بانک سامان شعبه قشم با ارائه استشهاد محلی و اعالم فقدان یک جلد سند واگذاری شماره 1648 بشماره مسلسل 001648 مربوط 
به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 24/11 مترمربع واقع در مجتمع تجاری ستاره قشم طبقه فوقانی قطعه آ/2031 جزئی از 
پالک یک فرعی از 1939 اصلی، تقاضای صدور سند واگذاری المثنی را نموده است. لذا بدینوسیله اعالم می نماید  هرکس نسبت به ملک فوق 
الذکر  معامله ای کرده باشد و یا مدعی وجود سند مزبور نزد خود میباشد ظرف ده روز از انتشار این آگهی به این اداره به نشانی قشم  سایت نخل 
زرین اداره ثبت شرکتها سازمان منطقه آزاد قشم کدپستی 7951614469 مراجعه و اعتراض خود را تسلیم نماید. بدیهی است اگر در مهلت مقرر 

اعتراضی و اصل و یا مدرکی ارائه نگردد سند واگذاری المثنی صادر و تسلیم متقاضی می گردد. 1401/110 م/الف

رویا زاهدنيا - رئيس اداره ثبت شرکتها

  حســن ســیالوی سرویس 
خوزستان،  استاندار  استان ها// 
صنایع را یکــی از عوامل مهم 
برای توسعه اســتان برشمرد و 
گفت: باید به ســمتی برویم که 
سرمایه گذاری کشورهای دوست 

در خوزستان انجام شود.
  به گزارش خبرنــگار روزنامه 
منطقه جنوب کشــور دریا، علی 
اکبر حســینی محراب در نشست 
با مدیــران شــرکت های نفت و 
کرد:  اظهار  پتروشیمی خوزستان 
صنایع مرتبط با نفت و پتروشیمی را باید در بخش های پایین دستی قوت 
ببخشیم؛ زیرا این صنایع یکی از عوامل مهم برای توسعه استان به شمار 

می روند.
  اســتاندار خوزســتان افزود: باید به ســمتی برویم که سرمایه گذاری 
کشورهای دوست در خوزستان انجام شود. وی بر تکمیل زنجیره ارزش 
تاکید کرد و گفت: زنجیره ارزش را به صورت جدی پیگیری خواهیم کرد 

تا زمینه سرمایه گذاری دانش بنیان فراهم کنیم.
  اســتاندار خوزســتان با بیان اینکه در کارها هیچ نشدی وجود ندارد، 

تصریح کرد: باید مسیر را برای سرمایه گذاری نفتی باز کرد.
  حســینی محراب با اشاره به فعالیت های انجام شده از سوی شرکت ها 
در قالب مسئولیت های اجتماعی گفت: مسئولیت های اجتماعی انجام شده 

برای مردم بیان شود تا افکار عمومی رضایتمندی پیدا کنند.

استاندار خوزستان:

زمینه سرمایه گذاری کشورهای 
دوست در خوزستان فراهم شود

طرح :  معصومه زارعی



با حضور اعضای نوجوان برگزار شد
نشست نقد کتاب »عشق و رنج و بلوط«

 در کانون مرکز شماره ۴ بندرعباس
  گروه فرهنگی// با حضور ۵۰ نفر از اعضای نوجوان کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز شماره ۴ بندرعباس 
کتاب »عشــق و رنج و بلوط « نقد شد. به گزارش خبرنگار 
دریا، این نشست در کانون مرکز شماره ۴ بندرعباس با حضور 
فاطمه غالمزاده نخلی کارشناس مسئول فرهنگی،هنری و ادبی 
استان، خدیجه حاجی زاده مربی ادبی و مسئول انجمن داستان، 
پروانه ماندگاری نویســنده حوزه کودک و نوجوان وجمعی از 
اعضای نوجوان برگزار شــد. درابتدای این نشست، غالمزاده 
نخلی با اشــاره به دوره مهم نوجوانی گفت: شما در این جمع 
تمرین می کنید که وارد دوران جوانی و بزرگســالی شــوید و 
این نشســت ها که شما در آن تمرین میکنید جز انگشت شمار 
محافلی هستند که به شما کمک میکنند که نقش اجتماعی آینده 
خود را به خوبی ایفا کنید. وی فایده رمان خواندن را اینگونه به 
کودکان و نوجوانان بیان کرد: رمان خواندن به ما کمک می کند 
که شنوا باشیم، بیشتر بشنویم و کمتر صحبت کنیم و رمان »عشق 
و رنج و بلوط« از جمله رمان هایی است که به شما صبوری یاد 
می دهد. غالمزاده افزود: نقد و بررسی کتاب فوایدی بی شماری 
دارد، شــاید در حال حاضرمتوجه این موضوع نشوید و وقتی 
وارد دانشــگاه و نقش های جدی اجتماعی شدید متوجه تاثیر 
این نشست ها در اتفاق های خوب زندگیتان خواهید شد، شما با 
چالش کشیدن و نقد کتاب ها نویسندگان را شگفت زده خواهید 
کرد و آن ها متوجه خواهند شد که مخاطب آنها آگاه است. در 
ادامه نشست ماندگاری با ابراز خرسندی با حضور در نشست 
گفت: محافل کودک و نوجوان برای من بسیار ارزشمند است 
و دوستان واقعی من شما هستید چون من خودم یک نویسنده 
هستم و دوست دارم  بدانم که مخاطب من در مورد کتاب چه 
فکری میکنــد و چه تاثیری در زندگی مخاطب من دارد.  نقد 
و بررسی، هنر گوش دادن است و چه خوب است که کانون به 
کودکان و نوجوانان هنر گــوش دادن را آموزش می دهد و از 
نظر علم و اخالق کمک می کند که شنونده خوبی باشید و شما 
قطعا در آینده جز افراد تاثیرگزاری خواهید بود. در این نشست 
که حدود ۵۰ عضو  نوجوان حضور داشــتند با چالش کشیدن 
شخصیت ها، داستان و حتی تصویر جلد کتاب »عشق و رنج 
و بلوط«،  به نقد و گفتگو  پرداختند و نظرات خود را به عنوان 
یک شنونده بیان کردند. کتاب »عشق و رنج و بلوط« روایتی از 
زندگی تلخ و شیرین یک کودک در زمان جنگ تحمیلی ایران 
و عراق و مواجهه ناگهانی او با جنگ اســت که خاطره هایش 
بُن مایه این رمان شده است. داستان با خبری در مورد کسالت و 
مریضی مادر راوی شروع شده و با بیان یک تاریخ ۴۰ ساله با 

مرگ مادر به پایان می رسد.
ارزیابی مراکز اقامتی هرمزگان

 بر اساس دوره های آموزشی انجام می شود
  گروه فرهنگی// مدیرکل 
گردشگری  میراث فرهنگی، 
و صنایع دســتی هرمــزگان 
گفــت: ارزیابی مراکز اقامتی 
اســتان براســاس دوره های 
آموزشــی انجام می شود.  به 
دریا،  خبرنــگار  گــزارش 
این  بابیان  محســنی  محمد 
تأسیســات  گفت:  مطلــب 
گردشــگری و مراکز اقامتی 
ها،  بومگردی  هتل ها،  شامل 
سفره خانه های سنتی می بایســت برای افزایش دانش کارکنان 
برای ارائه خدمات مطلــوب به جامعه هدف اقدام جدی کنند.  
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان با 
اشاره به اینکه ایجاد فضای مطلوب برای رفاه حال گردشگران 
مطابق با آخرین اســتانداردها از مهم ترین وظایف تأسیسات 
گردشــگری به ویژه مراکز اقامتی اســت، افزود: در این راستا، 
مراکز اقامتی استان بر اساس تعداد کارکنان آموزش دیده مورد 
ارزیابی قرار می گیرنــد.  او ادامه داد: همچنین  به منظور ایجاد 
بســتر مناســب برای ارتقا کمی و کیفی خدمات قابل ارائه در 
تأسیســات گردشــگری، ۳۲ واحد مراحل استانداردسازی را 
طی کرده اند که در روزهای آینده کمیســیون درجه بندی برای 
اخذ درجه واحدهای مذکور انجام می شود. محسنی تأکید کرد: 
استانداردسازی تأسیسات گردشگری برای ارتقا کیفیت خدمات، 
 بهبود وضعیت تأسیسات گردشگری و تطبیق با استانداردهای

 روز است. 
فیلم های فجر در اولویت اکران ۱۴۰۲

  گروه فرهنگی // بر اســاس اعــالم مدیرکل اداره نظارت 
بر عرضه و نمایش سازمان ســینمایی، اولویت اکران فیلم در 
ســال ۱۴۰۲ با فیلم های حاضر در چهل و یکمین جشنواره 
فجر خواهد بود. به گزارش مهر، روح ا... ســهرابی در این باره 
گفت: »به طور طبیعی آن دســته از فیلم هایی که در جشنواره 
فجر شرکت نکرده باشند یا فرصت چند ماهه اکران را از دست 
داده باشــند در اولویت های بعدی اکران قرار خواهند گرفت.« 
او با اشــاره به شــرایط ویژه اکران و ضــرورت برنامه ریزی 
بــرای مدیریت ترافیک فیلم های در صــف اکران به  پیگیری 
و تالش های همه جانبه  ســازمان سینمایی، شورای راهبردی 
اکران و شــورای صنفی نمایش طی ماه های گذشته اشاره کرد  
و افزود: »در راســتای حمایت از اکران فیلم های ســینمایی، 
مشــوق های گوناگونی از قبیل پخش تیزر تلویزیونی، حذف 
محدودیت زمانی اکران در صورت فروش و نیز مشــوق های 
 دیگری بــه فیلم هایی که در این مقطع زمانی روی پرده بروند، 
تعیین شد و آن دسته از آثاری که در این مدت به اکران رسیدند 
تا حد امکان از این مشــوق ها بهره مند شدند.« مدیرکل اداره 
نظارت بر عرضه و نمایش سازمان سینمایی،تصریح کرد: »با 
توجه به جریان تولید سینما و ضرورت مدیریت صحیح چرخه 
تولید و عرضه، طی تصمیمات اخیر در سازمان سینمایی مقرر 
شد اولویت اکران سال ۱۴۰۲ با آثار حاضر در جشنواره فیلم 

فجر باشد.«
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فرهنگ وهنر

  گروه فرهنگی// یک خانواده شش نفره در یک خانه 
۹۰ متری اجاره ای در کنار هم زندگی می کنند، مادر 
خانواده می گوید زندگی با چهار فرزند سخت است 
اما به شــیرینی هایش می ارزد و اگر باز هم به عقب 
برگردد، همین مسیر را طی می کند، پدر خانواده با 
نگاه به لبخندی که بر لب فرزندانش است، می گوید 

لبخندشان رزق ماست.
ایــام فاطمیه در اندیشــه مردم ما، از بــا اهمیت ترین 
روزهاست، روزهایی که به نام مادر شیعیان ثبت شده و 
مفاهیم بسیاری را برای انسان تداعی می کند، از جمله غم، 
غربت، مظلومیت، تنهایی، قدرنشناسی، بی وفایی به عهد 
و والیتمداری، دفاع از حق و حقیقت، زن و عفت، مرد 
و غیرت که از هر دو ســوی ماجرا، به اوج خود رسید، 
ظلمت در اوج و نورانیت هم در اوج. اما فاطمه زهرا)س( 
را اسوه هم نامیده اند، نه تنها اسوه و سیده زنان عالم، بلکه 
اسوه همه بشریت، اسوه ای که جامع است و در هر بُعدی 
از حیات، سروری دارد، از جمله سبک زندگی که حقیقتا 
زندگی ام ابیها )س( نمایش اوج کمال انسانی است برای 
همیشــه تاریخ که انسانیت انسان را به تخلق به اخالق 
کریمه و زینت داشتن به صفات کمالیه می داند و نه مال و 
ثروت و تجمل و تفاخر و.... ازدواج و تشکیل خانواده، 
امری متعالی و برای کمال انســانی است، نه راه رسیدن 
به دنیای مادی و دســت و پا زدن در تجمل و تفاخر و 
اســراف که در این صورت آرامش و رشد را به همراه 
نخواهد داشــت و این دو، یعنی آرامش و رشــد انسان 
اگرچه باسختی همراه است اما این سختی بسیار شیرین 

و لذت بخش است.
  یکی از همین روزها بود که تلفنم را برداشتم و با خانم 
پرورش تماس گرفتم، شنیده بودم مادر چهار فرزند است 
و مدیریت یک مدرسه دخترانه را به عهده دارد، گوشی 
را که برداشت از مصاحبه اســتقبال کرد اما گفت باید 
برنامه ریزی کند، از همان اول مشخص بود که آدم منظم و 
با برنامه ریزی است، روز قرار را که مشخص کردیم، رفتیم 
خانه شــان.  دختر بزرگ خانواده، آمد و در را باز کرد، 
یک چادر گلدار ریز روی سرش انداخته بود و روسری 
آبی اش را روی سرش محکم کرده بود، از قد و قواره اش 
برمی آمد که کالس اولی یا دومی باشد، راهنمایی مان کرد 
طبقه باال و با استقبال گرم خانم پرورش روبه رو شدیم. 
حسین برومند، همسر مریم پرورش و سومین نفری بود 
که از این خانواده دیدیم، داشت کمک همسرش برایمان 

چای می ریخت و بعد از آن مصاحبه را شروع کردیم.
  مریم پرورش متولد اصفهان و ۳۴ ســاله است، فوق 
لیسانس کالم و عقاید اسالمی دارد و سال 8٧ با حسین 
برومند که االن ۳۶ ساله اســت ازدواج کرده او طلبه و 
دانشجوی دکترا است و ثمره ازدواجشان ۴ فرزند است، 
خانم پرورش برایم از نحوه آشنایی با همسرش می گوید 
که ازدواجشان سنتی بوده و از آنجا که هر دو طلبه حوزه 
علمیه بودند، شماره ها از طریق اساتید حوزه رد و بدل 
شــده و به صورت سنتی خواستگاری کردند، آن موقع 

حسین آقا ۲۲ ساله بوده و مریم خانم ۱۹ ساله.
 ۱۴ سکه بهار آزادی برای مهریه

  خانم پرورش در ادامه می گوید: بعد از جلسات آشنایی، 
منزل یکی از علمای شــهر در ایام میالد امام رضا)ع( 
خطبه عقد خوانده شد و بعد از هفت ماه، ولیمه ساده ای 
دادیم و رفتیم ســر خانه و زندگی مان، در بحث مهریه، 
طبق فرمایش پیامبر)ص( که از خوش قدم ترین زنان امت 
من، زنانی هستند که مهریه کمی داشته باشند، با حاج آقا 
صحبت کردم و به توافق رسیدیم که مهریه را کم حساب 
کنیم، کل مهریه ۱۴ سکه بهار آزادی و به خاطر ارادتی 
که به امام حسین)ع( داشتیم، ۱۴ سفر کربال و یک دوره 
کامل بحاراالنوار بود، او همچنین برایم تعریف کرد که در 
خریدهای ازدواج چیزهایی مثل آینه و شمعدان که فکر 
می کردیم دست و پاگیر است را نداشتیم.خانم پرورش 
از همراهی خانواده ها در زمینه ازدواجشــان و اینکه به 
پدرش گفته نیاز نیست در جهیزیه حتما فرش دستباف 
باشد، گفت و اینطور توضیح داد: سعی کردم تا جایی که 
می شود از تجمالتی که ایجاد تکلف می کند برای زندگی 
ساده جلوگیری کنم و خدا برکتش را در زندگی نشان داد.

 موتورسیکلت تنها سرمایه ازدواج بود
  حســین برومند، هم می گوید وقتی تصمیم به ازدواج 

گرفتــه، طلبه پایه ۴ حوزه بوده  که فقط یک شــهریه 
طلبگی که کفاف خرج تحصیلی را می داده، می گرفته و 
اینطور تعریف می کند: تنها سرمایه ام برای ازدواج یک 
موتورسیکلت بود و شغلی نداشتم وقتی به خانواده گفتم 
زن می خواهم همه این ســوال را می پرسیدند که با کدام 
پول؟ و جلســات مختلفی را در همان ۲۰، ۲۱ سالگی 
می گذاشتند تا مرا از تصمیمم برای ازدواج منصرف کنند،  
در این فضا ســوره نور را باز می کردم  و آیه مربوط به 
ازدواج را برایشان می خواندم که ان یکونوا فقرا یغنهم اهلل 
من فضله و می گفتم این وعده خدا محقق می شود ولی 
باز هم راضی نمی شدند.آقای برومند می گوید برای آنکه 
مورد ازدواج پیدا کنم، اینطور نبود که خانواده برایم دنبال 
دختر خوب بگردند، به دوستان متاهلم در حوزه سپرده 
بودم تا همسرانشــان برایم دنبــال زن خوب بگردند و 
خانواده را در کار انجام شــده قرار دادم، وقتی خانواده، 
همسرم را دیدند، ایشان را پسندیدند و شخصیت ایشان 

باعث شد خانواده ام به ازدواجم کمک کنند.  
 ترس از فقر، مانع جدی ازدواج جوان ها

  او در ادامه می گوید در عین ناباوری آن سالی که ازدواج 
کردیم، با اینکه خانواده ثروتمندی نبودیم، خریدهای عقد 
را ســاده انجام دادیم و همان سال رفتیم مکه و دو بار 
رفتیم کربال و حتی یک بار مشهد،  من حیث ال یحتسب 
که می گویند در قضیه ازدواج و فرزندآوری واقعا وجود 
دارد، چون االن یک مانع جدی  بر سر ازدواج جوان ها و 
فرزندآوری برای خانواده ها، ترس از فقر و هزینه ها است 
درحالی که خدا قول رزق ازدواج و فرزند را داده است، 
خیلی ها ۱۵ سال ۲۰ سال ازدواج را برای این قضیه که 

توهمی بیش نیست، به تاخیر می اندازند.
  در این هنگام زینب خانم فرزند کوچک خانواده، آمد 
و نشست توی دل مادرش، همانطور که مادرش داشت 
صحبت می کرد، خوابش برد، انگار که خیلی خسته باشد 
و خانم پرورش همانطور که زینب در آغوشش خوابیده 
بود، گفت: از ابتدای ازدواج به همسرم گفتم دوست دارم 
در کنار زندگی و رســیدگی به امورات خانه به درس 
و فعالیت های اجتماعــی هم بپردازم چون آن ها هم در 
اولویت بود و از همان ابتدا بنا شد کنار زندگی تحصیالتم 

را نیز ادامه دهم، کنار ایشان آرامش داشتم.
  برایم سوال شد که چرا آقای برومند، با فعالیت اجتماعی 
همســرش موافق بوده و او برایم گفت: از همان ابتدای 
ازدواج اولویتمــان حضور خانمم در خانه بود و به این 
عالقه داشت و گفتیم زمانی که ضرورت ایجاب کند در 
جامعه حاضر شــود، خودش هم در منزل آرامش دارد 
چون بهتر می تواند به وظایف خود برســد ولی بعضی 
اوقات ضرورت پیدا می کند و نیاز می شــود خانم ها در 
جامعه حضور پیدا کنند و اگــر وظایف داخل خانه را 
توانســتند به نحو احسنت انجام دهند، زمان باقی مانده 
را به فعالیت های اجتماعی بپردازند.آقای برومند همچنین 
توضیح داد که اولویت اصلی همسرش فعالیت اجتماعی 
نیست ولی نزدیک به یک سال است که مشغول مدیریت 

مدرسه و کارهای تربیتی اســت و کِم برای خانواده و 
بچه ها نگذاشته و عمده وقتش را مشغول خانه داری و 

همسرداری و فرزندپروری است.
  غیرحضوری خواندن درس برای عدم کوتاهی 

از وظایف
  خانم پرورش هم گفت: ســال 8٧ عروسی کردیم، از 
بعد از ازدواج درس را به درخواست خودم غیرحضوری 
کردم چون احساس کردم، ممکن است جاهایی از حاج 
آقا کم بگذارم یا اولویت اولم بشــود درس و توی این 
۱۰ سالی که به طور رسمی وارد فضای اجتماعی نشدم، 
اولویت اول و آخرم همسر و فرزندانم بودند و سعی کردم 

در حد توانم چیزی در حق آن ها کوتاهی نکنم.
در حالی که از اتــاق بچه ها، صدای بازی می آمد و گاهی 
دلم می خواســت بدانم چه کار می کننــد از خانم پرورش 
پرســیدم، چه لزومی دارد خانم ها در کنار خانواده داری به 
مسائل اجتماعی بپردازند و او پاسخ داد: اولویت اول همسر 
و فرزندانم هستند ولی با برنامه ریزی، زمان های خالی پیدا 
کردم و ترجیح دادم کنارش فعالیت اجتماعی داشته باشم به 
خصوص در این جنگ نرم که دشمن، زن را در خانواده هدف 
قرار داده که فکرش را مورد دســتبرد قرار دهد و بتواند در 
امور تربیتی خانواده وارد شود و ثمره اش همین اغتشاشات 
و شعارهای زن زندگی آزادی دختران است.خانم پرورش 
همچنین وظیفه زن ایرانی را خودشناسی عنوان کرد و گفت: 
اگر زن جایگاه خودش را بشناســد می تواند ارتباطش با 
خدا، شوهر، بچه ها و مردم را تشخیص دهد و به خوبی در 

جایگاهش عمل کند و قدر خودش را بداند.
برایم جای سوال بود که حضور خانم پرورش آن هم با 
حجاب سر کار سخت نیست و او اینطور جوابم را داد: 
در فضای کاری ام خانم ها حضور دارند و ترجیحا دوست 
داشتم وقتی وارد فضای اجتماعی می شوم از جایی که 
آقایان هســتند، فاصله بگیرم ولی در بحث اغتشاشات 
واقعا خیلی مواقع من چادری با اســترس توی خیابان 

می رفتم ولی هیچ وقت از چادر دست برنداشتم.
  موسس مدرسه مسجدمحور

  خانم پرورش در مورد فعالیت های همســرش برایم 
می گوید که حاج آقا از فعاالن فرهنگی ســطح استان 
اصفهان و موســس مدارس مســجدمحور بودند، در 
ایــن مدارس،  در کنار درس هــای آموزش و پرورش 
فعالیت های قرآنی و مهارتی برای دختران و پسران دارند 
و پاسخگویی به شبهات، چیستی و چرایی موجودیت 
انسان و انسان شناسی، خیاطی برای دخترخانم ها و برای 
پسرها کارگاه های نجاری، برق کاری و فضایی را ایجاد 
کردند، که دختر و پسرها به سن ۱٧ سال که می رسند، 
بتوانند یک زندگی را اداره کنند و هم دخترها آمادگی 
ازدواج برایشان فراهم شود و هم پسرها مدیریت زندگی 

را بتوانند به عهده بگیرند.
  از صحبت های خانم پرورش فهمیدم حاج آقا فعالیت ها 
و جلسات زیادی در طول هفته دارد و در کنار خانواده 
و رسیدگی به امور خانواده به کارهای فرهنگی مشغول 

است، همچنین دانشجوی دکترا است هفته ای یک روز 
باید برود قم ولی با برنامه ریزی و اولویت بندی هم به کار 

می رسد و هم به خانواده.
  حــاج آقا می گوید اهل بیت ســفارش کردند که یک 
سوم وقت را به عبادت بپردازید، یک سوم به کار کردن 
و یک ســوم به تفریح های حالل، همچنین اهل بیت به 

برنامه ریزی و تدبیر در امور هم سفارش کردند.
  او در ادامه می گوید: سعی کردیم در برنامه ریزی، بخشی 
را بــه طلب علم اختصاص دهیم و بخشــی را به امور 
فرهنگی، به این نتیجه رسیدم که در کارهای فرهنگی، 
اولویت اول پرداختن به امور تربیتی اســت و در فضای 
تربیتــی اولویت اول پرداختن به کــودکان، نوجوانان و 
جوانان است و در این فضای تربیتی اگر کسی بتواند وارد 
تعلیم و تربیت رسمی شود بهتر است، عده ای محدود و 
فقط در فضای منبر یا هیات، وارد تعلیم و تربیت می شوند، 
اما در فضای تعلیم و تربیت رسمی می توانیم با نوجوان و 
جوان چندین سال هفته ای ۲۰ ساعت، ۳۰ ساعت مرتبط 

باشیم و به جوانان کمک کنیم.
 نقدهای تند خانواده برای فرزندآوری

  خانم پرورش از سختی های دوران زندگی می گوید: بعد 
از آوردن فرزندان و ازدیاد فرزند، رزق خدا را با پوست و 
گوشت و خون مان حس کردیم و از لحاظ مالی تغییرات 
چشمگیری اتفاق افتاد، در زمینه فرزندآوری فعال بودیم 
ولی همیشــه مورد نقدهای تند خانواده و دیگران قرار 
گرفتیم، با اینکه تمام زحمات فرزندآوری و فرزندپروری 
هم از لحاظ مالی و هم عاطفی به عهده خودمان است و 
هیچ وابستگی به خانواده هایمان نداریم.مریم پرورش در 
هشــت سالگی مادرش را از دست داده و بعد از ازدواج 
راهی قم شــده و در کنار آقای برومند چند سالی را در 
جوار حرم حضرت معصومه)س( زندگی کرده و همراه 
با بچه هایی که به دنیا می آمدند و شیره به شیره و پشت 
سر هم بودند، مزه سختی و گاهی بی پولی را چشیده ولی 
می گوید آنقدر برایشــان شیرین بوده که همین مبلغ کم 

طلبگی، خرجشان را می رسانده است.
  برکات زندگی چهارفرزندی

  وقتی به او گفتم دولت به شما برای فرزندآوری ماشین 
یا خانه نداده، گفت: دولت به ما خانه و ماشــینی نداده و 
لحظه به لحظــه حس کردیم با به دنیا آمدن هر فرزندی، 
خداوند مقدمــات مالی را برایمان فراهم می کرد، االن در 
خانه اجاره ای ۹۰ متری هستیم و با چهار فرزند و همسرم 
به خوبی و خوشــی زندگی می کنیم و در کنار هم لذت 
می بریم، همین که همدیگر را داریم بهترین هدیه الهی است.
حسین برومند هم می گوید داشتن چهار فرزند، آن هم در 
این شرایط اقتصادی سخت است ولی به شیرینی هایش 
می ارزید ولی وقتی ســختی ها را در یــک کفه ترازو 
می گذاری و برکات ازدواج و فرزندآوری و آرامشــی 
که انســان می گیرد را در کفه دیگر، اصال قابل مقایسه 
نیست.آقای برومند معتقد است ذهنیت جوانی که ازدواج 
نمی کند روی دشواری ها است ولی روی بعد مثبت قضیه 

و برکات، خیرات، لطف خدا و مودت و رحمتی که خدا 
در زندگی جاری می کند، توجه ندارد، هرچه یاد خدا در 
زندگی قوی تر شود، قوتی در وجود آدم ایجاد می شود که 

بتواند برای ازدواج و فرزندآوری قدم بردارد.
تقریبا گفت وگویم با این زوج موفق تمام شده بود، نگاهی 
به در و دیوار خانه کردم، ســاده بود دو اتاق داشــت و من 
هرچه دنبال اتاق بیشــتری می گشتم، پیدا نکردم، فرزندان 
خانم پرورش و آقای برومند آمدند تا با هم آشنا شویم، پسر 
بزرگشان مهدی ۱۲ ساله بود، فاطمه 8 ساله، زهرا ۶ ساله و 
زینب ۳ ساله. زینب همچنان در آغوش مادر به خواب گرمی 
فرورفته بود و مهدی و فاطمه مدام در گوش هم حرف های 
خواهر برادری می زدند، حضورم در خانه شان برایشان ناآشنا 

به نظر می رسید و زیر چشمی مدام نگاهم می کردند.
 حضور فرزندانم خانه را باغ گل کرده بود

خانم پرورش برایم از شــیرینی های داشــتن ۴ فرزند 
می گویــد: در کرونا زیاد بودن تعداد فرزندان نعمت بود 
چون همیشــه با هم بازی می کردند و شــلوغی خانه 
نورانیت و نشــاطی به خانه می داد که انگار همیشه در 
خانه باغ گل داشتیم، اگر فاطمه می رفت مدرسه، بچه ها 
ناراحت بودند تا خواهرشان برسند، زمان های که خیلی 
از خانواده ها از تک فرزند بودن بچه ها رنج می برند این با 
هم بودن را داریم اگر روزی بچه ها در خانه نباشند، خانه 

واقعا سوت و کور است.
آقای برومند هم می گوید شیرینی ۴ فرزندی زیاد است، 
وقتی بچه ها تعدادشان زیاد باشد همدیگر را تربیت می کنند 
چون چالش هایی را برای هم به وجود می آورند که باعث 
تربیتشان می شود به خالف تصور خیلی ها که فکر می کنند 
هرچه فرزند زیادتر باشد، فرزندپروری سخت تر است، 
البته ممکن است سختی هایی همراه داشته باشد اما بچه 
بزرگتر از بچه کوچکتر مراقبت می کند و اوقات فراغت 

خود را پر می کنند و در حال تعامل با هم هستند.
خانم پرورش هم صحبت های همسرش را تکمیل می کند 
و می گوید: اگر روی تربیت فرزند اول سرمایه گذاری کنیم 
و در تربیتش موفق باشیم، بچه های بزرگ تر بچه بعدی 
را تربیت می کنند، آقا مهدی مسئول خرید و همراه پدر 
است و خیلی  از کمک های بچه داری و کارهای خانه را 
کمک می کند، داشتن بچه زیاد سخت است ولی غیرممکن 

نیست در قالب این سختی ها لذت ها و آرامش است.
  داشتن خواهر خوب است ولی کاش بچه بعدی 

برادر باشد
مهدی، پســر بزرگ خانواده می گوید: داشــتن خواهر 
خوب است ولی کاش بچه بعدی برادر باشد، با خواهرها 
بازی می کنم و نشاط دارد. فاطمه دختر بزرگ خانواده 
هم می گوید وقتی از مدرسه می آید و زینب، خواهرش 
می آید بغلش کلی ذوق می کنــد و حس خوبی دارد.از 
خانم پرورش درمورد وظایف والدین نسبت به فرزندان 
پرسیدم و پاسخ داد: تقسیم بندی کار در خانواده داریم، 
طبق روایت گفته شده مرد سرور و آقای خانواده است و 
زن مدیر و مدبر در امور خانه، سعی کردیم این را رعایت 
کنیم و با توجه به نیازهای زیســتی بچه ها و نیازهای 
عاطفی و احترام متقابل زن و شوهر بتوانیم همدیگر را 

در تربیت فرزندانمان همراهی کنیم.
در نهایت از این خانواده خواستم توصیه ای به جوان ها و 
زوج های متاهل داشته باشند و آقای برومند گفت: همه 
باید پای توصیه های قرآن و اهل بیت بنشــینیم، سبک 
زندگی اسالمی به ما ازدواج کردن، تشکیل خانواده، توکل 
به خدا، فرزندآوری، نترســیدن از فقر، تالش و توانمند 
شــدن خانواده از نظر اجتماعی و اقتصادی را توصیه 
می کند، شاید در جیب فرد پول زیادی نباشد ولی همین 
که در زندگی آرامش دارد، نعمت اســت، خیلی وقت ها 

رزق خدا همین لبخندی است که روی لب بچه ها است.
موقع خداحافظی، خانم پرورش برگه ای به ابعاد آ۳ نشانم 
داد، ظاهرا برنامه هفتگی و برنامه ریزی اعضای خانواده بود 
برای آنکه مسئولیت های مختلف در خانه بین خانم پرورش 
و آقای برومند و بچه ها تقسیم شود، از پهن کردن لباس ها و 
پخت و پز گرفته تا تفریح و شادی در خانه، ساعت داشت، 
برنامه روزانه هم از ۵ و ۴۵ دقیقه صبح شروع می شد تا ۱۰ 
شب، خانم پرورش می گوید سعی می کنیم دیگر ۱۰ همه 

بخوابیم./ همشهری

 زوج طلبه با 4 فرزند و متفاوت ترین مهریه 

  گروه فرهنگی // نرگس آبیار، محمدعلی باشه آهنگر، محمدحسین 
لطیفی و مسعود جعفری جوزانی از فیلم سازانی هستند که شاهد 

رونمایی اثرشان در جشنواره فجر خواهیم بود.
  حدود یک ماه تا آغاز چهل ویکمین دوره جشــنواره فیلم فجر زمان 
باقی مانده است و تعدادی از فیلم سازان مشغول آماده سازی فیلم خود 
برای شرکت در جشنواره هستند. فعال به صورت رسمی، اسامی آثاری 
که متقاضی حضور در جشنواره فجر شده اند ،اعالم نشده و معلوم نیست 
فهرست کارگردان های حاضر در این دوره شامل کدام سینماگران خواهد 
بود، اما با توجه به اخباری که منتشــر شده، احتماال کارگردانانی مانند 
محمدحسین لطیفی، محمدعلی باشــه آهنگر، نرگس آبیار و مسعود 

جعفری جوزانی، با ساخته جدیدشان راهی این رقابت می شوند.
  نرگس آبیار

 پروژه »سووشون«، اثری است که نرگس آبیار از فروردین امسال درگیر 
تولید آن بوده است. آبیار پس از ساخت پنج فیلم سینمایی، سال ۱۴۰۱ 
تصمیم گرفت ســریال نمایش خانگی »سووشون« را بر اساس رمان 
مشهور سیمین دانشور به همین نام، جلوی دوربین ببرد. مهرماه امسال، 
مجوز ساخت فیلم »سووشون« نیز صادر و معلوم شد که این اثر یک 
نسخه سینمایی هم خواهد داشت. بهنوش طباطبایی نقش اصلی این اثر 
را ایفا کرده و هوتن شکیبا، میالد کی مرام، ترالن پروانه و سام درخشانی 
هم از بازیگران آن هســتند. نرگس آبیار از ســال ۹۲ تا ۹۹، حضور 
پررنگی در جشنواره فجر داشته است. اولین تجربه حضور این کارگردان 
در جشنواره با »شیار ۱۴۳«، جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران و 
جایزه ویژه هیئت داوران را نصیب او کرد. تحســین فیلم »شبی که ماه 
کامل شد« و جوایز مختلف آن مانند بهترین فیلم و بهترین کارگردانی در 
سی وهفتمین جشنواره فجر نیز موفقیت مهمی را برای این کارگردان به 
همراه داشت. آبیار سال ۹۹ موفق نشد با »ابلق« جوایز اصلی جشنواره 

را از آن خود کند، اما فیلم با استقبال مخاطبان مواجه شد.
  علیرضا افخمی

  علیرضا افخمی به واســطه ســاخت هفت ســریال تلویزیونی، به 
عنوان کارگردان تلویزیون شــناخته می شود. نام او دهه 8۰ با ساخت 
مجموعه های موســوم به »ماورایی« بر سر زبان ها افتاد. »تب سرد« 
از آثار پرمخاطب کارنامه این کارگردان است و »او یک فرشته بود«، 
»پنجمین خورشــید« و »پنج کیلومتر تا بهشــت« نیز به دلیل فضای 
ماورایی و تازه شان مورد توجه قرار گرفتند. افخمی دهه ۹۰ کم  کار شد

 

و ســال های ۹۵ و ۹۹، »پرستاران« و »احضار« را جلوی دوربین برد 
که هیچ کدام از این مجموعه ها، موفقیت ساخته های قبلی او را تکرار 
نکردند. افخمی به عنوان اولین تجربه کارگردانی خود در سینما، مسئولیت 
ســاخت فیلم دفاع مقدسی را برعهده گرفته و قرار است زندگی شهید 
حسن هداوند میرزایی یکی از نیروهای ارتش در دوران جنگ تحمیلی 
را به تصویر بکشد. تیرماه امسال خبر تولید این فیلم به کارگردانی افخمی 

منتشر شد، اما فعال خبری از آغاز فیلم برداری و بازیگران آن نیست.
  محمد علی باشه آهنگر

  نام محمدعلی باشــه آهنگر با آثار ژانــر دفاع مقدس گره خورده و 
جدیدترین فیلم او نیز در این ژانر ساخته شده است. این کارگردان پنج 
سال پس از آخرین فیلمش »سرو زیر آب«، امسال »سینما متروپل« 
را جلوی دوربین برد. قصه این اثر در روزهای جنگ تحمیلی و آبادان 
می گذرد و بنا بر خبری که تســنیم منتشر کرده، رضا کیانیان، پریوش 
نظریه و هومن برق نورد بازیگران آن هستند. باشه  آهنگر تا به حال با 
تعدادی از فیلم های خود مانند »بیداری رویاها«، »ملکه« و »سرو زیر 
آب« در جشــنواره فجر شرکت کرده و در بخش های اصلی و فنی نیز 
نامزد دریافت جوایز مختلفی شده است. او آخرین  بار سال ۹۶ با »سرو 
زیر آب« که به شهدای اقلیت های مذهبی می پرداخت، در سی وششمین 
جشنواره فجر حضور داشت و پس از چهار دوره غیبت در این رقابت، 

راهی چهل ویکمین جشنواره فجر شده است.
  مسعود جعفری جوزانی

عالوه بر نرگس آبیار، مسعود جعفری جوزانی دیگر کارگردانی است 
که پروژه جدید خود را در قالب فیلم و ســریال تولید خواهد کرد. این 
کارگردان با سابقه که با فیلم ماندگار »شیر سنگی« و سریال پربیننده 
»در چشم باد«، در زمینه آثار تاریخی سابقه درخشانی از خود به جا 
گذاشته، دوباره سراغ این ژانر رفته است. او در ساخته جدیدش »بهشت 
تبهکاران« ماجرای قتل احمد دهقان روزنامه نگار و نماینده وقت مجلس 
شورای ملی را به دست حسن جعفری در سال ۱۳۲۹ روایت می کند. 
آخرین ساخته های این کارگردان »ایران برگر« و »پشت دیوار سکوت« 
افتخاری نصیب او نکردند، اما فضای تاریخی »بهشــت تبهکاران«، 
سوژه خاص آن و سابقه جعفری جوزانی در ژانر تاریخی، توقعات را 
از این فیلم باال برده است. فیلم برداری »بهشت تبهکاران« این روزها 
در شهرک سینمایی، در حال انجام است. جعفری جوزانی در پنجمین 
جشنواره فجر، جایزه بهترین فیلم نامه را برای »شیر سنگی« دریافت 
کرد و اگر »بهشت تبهکاران« در جشنواره امسال رونمایی شود، پس از 

پنج سال بار دیگر به این رقابت می آید.  
  مهدی جعفری

  مهدی جعفری در مقایسه با نام های با سابقه این گزارش، تجربه کمتری 
در عرصه کارگردانی دارد، اما او توانست با دومین و سومین ساخته اش 
»۲۳نفر« و »یدو« بهترین فیلم سی ونهمین جشنواره فجر، حضور موفقی 
در این رقابت داشــته باشد. جعفری پس از اولین فیلم خود »ایستگاه 
اتمسفر« که قصه ای اجتماعی داشت، آثار بعدی خود را در ژانر دفاع 

مقدس تولید کرد. »۲۳ نفر« که بر اساس کتاب »آن بیست و سه نفر« 
ساخته شــده، به اســارت گروهی از نوجوانان در اردوگاه های عراق 
می پردازد و »یدو« نیز با محوریت یک شــخصیت نوجوان، روزهای 
محاصره آبادان در ابتدای جنگ تحمیلی را به تصویر کشیده است. »مدار 
بسته« چهارمین فیلم جعفری است که با همکاری سعید ملکان به عنوان 

تهیه کننده تولید می شود.
  محمد حسین لطیفی

  فیلم »غریب« درباره شــهید محمد بروجردی، به عنوان دومین اثر 
دفاع مقدسی در کارنامه محمدحسین لطیفی، بازگشت این کارگردان به 
سینمای دفاع مقدس را رقم زده است. نقطه اوج این کارگردان در سینما، 
به فیلم »روز سوم« و بیست وپنجمین جشنواره فجر برمی گردد. لطیفی 
برای ساخت این فیلم که آخرین روزهای مقاومت مردم خرمشهر در 
سال ۵۹ را نشان می داد، جایزه بهترین فیلم و کارگردانی را دریافت کرد. 
موفقیت او در سینما، پس از این فیلم ادامه دار نشد و هنوز که هنوز است 
این اثر مهم ترین فیلم کارنامه سینمایی او شناخته می شود. لطیفی ۱۶ سال 

پس از »روز سوم«، پروژه دفاع مقدسی »غریب« را تولید کرده است.
 هادی مقدم دوست

  دو فیلم »مومن« و »عطرآلود« ساخته های جدید هادی مقدم دوست 
هستند که در دو فضای متفاوت تولید می شوند. مقدم دوست در »مومن«، 
برشی از زندگی شهید حسین همدانی، فرمانده لشکر ۲٧ محمد رسول ا...

)ص( را که سال ۹۴ در مبارزه با داعش به شهادت رسید، روایت می کند 
و »عطرآلود« قصه ای عاشقانه دارد. درباره مراحل فیلم برداری این دو 
اثر اطالعات زیادی منتشــر نشده و معلوم نیست مقدم دوست پس از 
شش سال دوری از سینما، امسال با دو فیلم حضور پررنگی در جشنواره 

خواهد داشت  یا تنها یکی از آثار او به این رقابت می رسد.
  برادران محمودی

 نوید محمودی فیلم ساز اهل افغانستان که در همه آثار خود مانند »رفتن«، 
»هفت  و نیم« و »مردن در آب مطهر« به مسائل و مشکالت هموطنانش 
پرداخته، آخرین فیلم خود »کابل پالک ۱۰« را نیز در فضای مشــابهی 
جلوی دوربین برده اســت. این اثر سال گذشــته تولید شد، اما به دلیل 
آماده نشــدن برای رونمایی در جشنواره، در این رقابت غایب بود. الناز 
شاکردوست و پدرام شریفی بازیگران اصلی این فیلم هستند. نوید محمودی 
سال ۹۲ با فیلم »چند متر مکعب عشق« به کارگردانی برادرش جمشید 

محمودی، جایزه بهترین فیلم را در بخش نگاه نو به دست آورد.

رقابت کارگردانان شاخص در فجر چهل و یکم



حوادث جهان
تیراندازی در فلوریدا آمریکا ۲ کشته بر جا گذاشت

 در حادثه تیراندازی در ایالت فلوریدا واقع در آمریکا، ۲ نفر کشته 
و ۴ تَن زخمی شدند. پلیس آمریکا اعالم کرد در جریان تیراندازی 
در ایالت فلوریدا واقع در آمریکا، ۲ نفر کشته شدند. بر اساس اعالم 
 )Ocala( »این شبکه تلویزیونی، در این حادثه که در شهر »اوکاال
روی داد، ۴ تن هم زخمی شدند. پلیس در این خصوص اعالم کرد 
که حادثه در شهرستان »ماریون« ســاعت ۰۴:۳۰ بامداد در میان 
جمعیت در گردهمایی ســال نو در خیابان پنجم جنوب غربی رخ 
داده اســت. در زمان وقوع این حادثه حدود ۱۰۰ نفر در آن زمان 
در این محل گردهم آمده بوده اند. پلیس آمریکا تا کنون ضارب یا 
ضاربین این حادثه را بازداشت نکرده است.  پس از وقوع حوادثی 
از قبیل تیراندازی در سوپر مارکت در »بوفالو« واقع در نیویورک که 
منجر به کشــته شدن ۱۰ نفر شد و قتل عام در مدرسه  ای در ایالت 
تگزاس که ۲۲ کشته برجای گذاشت، فشار بر دولت ایاالت متحده 
برای مقابله با افزایش خشــونت های مرتبط با اسلحه افزایش یافته 
است و پیشــتر نیز جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعالم کرده بود 
که از الیحه مصوب مجلس ســنا در آمریکا پیرامون سخت گیرانه 
تر کردن حمل آزادانه ســالح حمایت می کند. این در حالیست که 
البی پرقدرت اســلحه سازی در آمریکا که از قدرت و نفوذ زیادی 
میان مقامات آمریکایی برخوردار اســت؛ پیشتر اجازه پیاده سازی 
قوانین مشــابه را نداده و با آنها به شــدت مقابله کرده است و این 
موضوع چندین کشته در هر روز در آمریکا برجای می گذارد. قدرت 
و نفوذ البی های کارخانجات تولید سالح در الیه های قدرت آمریکا، 
 از مهمترین دلیل انفعال در مقابل کشــتارهای کور و بی توجهی به 

به روزرسانی قوانین حمل سالح گرم است.
برخورد مرگبار ۲ بالگرد در استرالیا

 در پی برخورد دو بالگرد با یکدیگر در شــهر »گلد کوست« 
اســترالیا چهار تن جان خود را از دست دادند.  نیروهای امدادی 
اعــالم کردند که ۹ تن دیگر از سرنشــینان این دو بالگرد نیز به 
دلیل جراحات وارده تحت مداوا قرار گرفته اند که گفته می شود 
وضعیت جسمانی سه تن از آن ها وخیم است. اداره ایمنی حمل 
و نقل اســترالیا )aTSB( اعالم کرده که جزییات این حادثه را 
بررســی خواهد کرد. این حادثه حدود ساعت ۱۴:۰۰ به وقت 
محلــی رخ داده و در پی آن نیروهای پلیس و اورژانس به محل 
اعزام شــدند. یکی از این بالگردها در حال برخواستن از زمین 
و دیگری در حال نشســتن بوده که ناگهان با یکدیگر برخورد 

کرده اند.
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وقتی پیامک های ارســالی شــوهرم را در یک 
ماجرای اتفاقی دیدم تازه فهمیدم که چه بالیی به 
سرم آمده است. سقف اتاق دور سرم می چرخید و 
نمی دانستم که در تمام این روزها با هوویم درددل 

می کردم و او تنها سنگ صبورم بود ...
زن ۳8 ســاله که از شــدت گریه چشمانش به سرخی 
گراییده بود بــا بیان این که  نمی دانم در کجای زندگی 
مشترک اشتباه کرده ام به مشــاور و مددکار اجتماعی 
کالنتری گفت: خانواده ام اهل سرخس هستند، اما من 
در مشــهد به دنیا آمدم و تا مقطع دیپلم تحصیل کردم.
پدرم مردی کشــاورز بود و مادرم را خیلی دوســت 
داشت با وجود این همواره در تصمیم های زندگی پدرم 
حرف آخــر را می زد و  نمی گذاشــت ما در زندگی 
کمبودی داشــته باشیم. در این ســال ها دختر خاله ام 
که در ســرخس زندگی می کرد بهترین و صمیمی ترین 
دوســتم بود و من مدام با او به صورت تلفنی در تماس 
بودم. هر بار هم که به ســرخس می رفتیم من فقط در 
منزل خاله ام می خوابیدم تا بیشــتر در کنار »سیمین« 
باشــم. خالصه تازه دیپلم گرفته بــودم که دختر خاله 
ام با جوانی اهل ســرخس ازدواج کــرد و ما هم برای 
شــرکت در مراسم عروســی راهی سرخس شدیم. آن 
روز دوســت داماد که به قول معروف ساقدوش او بود 
توجــه مرا به خودش جلب کــرد و در یک نگاه به او 
دل باختم! دختر خاله ام که متوجه این موضوع شــده 
 بود با »یاســر« صحبت کرد و فهمیــد که او نیز به من 
عالقه مند شده است به همین دلیل تالش می کرد تا من 
و »یاســر« را به یکدیگر نزدیک کند! خالصه پس از 
گفت وگوی کوتاهی که با هم داشتیم قرار خواستگاری 
را گذاشــتیم ولی پدرم به شدت با این ازدواج مخالفت 
کرد و خانواده یاســر هم راضی بــه این ازدواج نبودند 
،چرا که »یاسر« شــغلی نداشت و خدمت سربازی هم 
نرفته بود ولی مهم تــر از آن، این بود که تفاوت هایی 
را نیز از نظر اعتقادات مذهبی داشتیم و هر دو خانواده 
نگران این وضعیت بودند. با همه این اختالفات، آن قدر 
دختر خاله ام و شــوهرش از رفتار و اخالق »یاسر« به 
نیکی ســخن گفتند که درنهایت پدرم رضایت داد ولی 
حتی به جشــن عقدکنان مان هم نیامد! به هر حال هیچ 
کدام از این مســائل در تصمیم من خللی ایجاد نکرد و 
بدین ترتیب من و او زندگی مشترکمان را در مشهد آغاز 
کردیم. باالخره با کمک برخی از اطرافیان »یاســر« او 
در پاالیشــگاه گاز سرخس مشغول کار شد  به طوری 
که نیمی از ماه را در ســرخس بــود و ۱۵ روز هم به 
مشــهد  می آمد. بعد از تولد دخترم، ناچار شدیم برای 
سکونت به ســرخس مهاجرت کنیم چرا که تحمل این 

وضعیت ســخت بود. اگرچه در یک آپارتمان کوچک 
به زندگی مشــترکمان ادامه دادیم ولی هنوز هم خانواده 
»یاســر« با من ارتباطی نداشتند و در واقع روزها را به 
سختی می گذراندم. در این میان فقط با »نازیال« رابطه  
صمیمانه ای داشــتم که در واحد آپارتمانی طبقه باالتر 
از ما زندگی می کرد. شــوهر »نازیــال« راننده کامیون 
بود ولی متاسفانه سال گذشته به دلیل تصادف در جاده 
جان خود را از دســت داد. در این شرایط پسرم »آراد« 
هم به  دنیــا آمد ولی او از همــان دوران نوزادی مدام 
بیمار می شد و یکســره گریه می کرد. هرچه او را نزد 
 پزشــکان مختلف می بردم فایده ای نداشــت و دلیل 
گریه هایش را نمی فهمیــدم. در همین حال رفتارهای 
یاســر با من و فرزندانــم نیز به کلی تغییــر کرده بود 
 و بــه  بهانه هــای گوناگون مــرا کتک مــی زد و با 
توهین های زشــت آزارم می داد. حاال دیگر بسیاری 
 از شــب ها را به خانــه نمی آمد و مدعــی بود که از 
گریه های »آراد« خســته می شــود! و تحمل ندارد! 
من هــم دخترم را نزد دختر »نازیال« می فرســتادم تا 
با او بازی کند اما متاســفانه »نازیــال« هم به دلیل آن 
 که شــغلی در بیرون از منزل پیدا کــرده بود، خیلی از 
 شب ها را در خانه حضور نداشت. با همه این مشکالت، 
فقط زمانی که »نازیال« به خانه می آمد نزد او می رفتم 
و از زندگی مشترکم با »یاسر« گالیه می کردم .»نازیال« 
 نیز با حوصله به حرف هایم گوش می کرد و دلداری ام 
مــی داد که باالخره در همه خانواده ها این مشــکالت 
وجود دارد و دعوا و مشاجره بخشی از زندگی مشترک 
اســت! خالصه در همین روزها بود کــه مادرم به طور 
ناگهانی دچار ایست قلبی شــد و از دنیا رفت. من هم 
به مشــهد آمدم و تا برگزاری مراسم چهلم فوت مادرم 
در مشهد ماندم اما »یاسر« بعد از برگزاری مراسم سوم 
مادرم، به ســرخس بازگشــت تا از کار اخراج نشود! 
باالخره هنگامی به سرخس بازگشتم که »یاسر« همچنان 
کمتر به خانه می آمد و من از این موضوع عصبانی بودم. 
یک روز نزد »نازیال« رفتم و به او گفتم شماره تلفنی را 
در گوشی »یاسر« دیدم که گویی با یک زن دیگر ارتباط 
دارد! به پیشــنهاد »نازیال« با همان شماره تلفن تماس 
گرفتم اما متاسفانه گوشــی او خاموش بود. این ماجرا 
به شــدت افکارم را به هم ریخته بود تا این که روزی به 
طور اتفاقی دختر »نازیال« گوشی مادرش را به من داد تا 
عکس او را نگاه کنم ولی ناگهان چشمم به پیامک هایی 
افتاد که »نازیال« برای »یاســر« ارسال کرده بود. سقف 
اتاق دور سرم چرخید و تازه فهمیدم که در این مدت که 
من به چشم خواهری مهربان به »نازیال« می نگریستم او 
همان »هوویم« بود که به درددل هایم گوش می داد و ...

هوویی که سنگ صبورم بود! 
در امتداد تاریکی

گوشت ماهي و میگو  
حاوي چربي های مفید، پروتئین مرغوب و ویتامین هاي گوناگون است

  روابط عمومی
 اداره کل

شیالت هرمزگان

به مناسبت سومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی  انجام شد

 آزادی ۸۶ زندانی در هرمزگان

دادگســتری  کل  رئیس  حوادث//  گروه 
هرمــزگان از آزادی ۸۶ زندانــی در این 
استان به مناسبت سومین سالگرد شهادت 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی خبر داد.

به گــزارش خبرنگار دریــا؛ مجتبی قهرمانی 
در تشــریح جزئیات این خبر اظهار داشت: به 
مناسبت سومین سالگرد شهادت سردار دلها؛ 
حاج قاســم سلیمانی )رضوان اهلّل تعالی علیه( 
و در نتیجه کمک ســتاد دیه اســتان، اعالم 
رضایت شــکات و بازنگری دقیق و خارج از 
نوبت پرونده زندانیان توسط مسئولین قضایی 
و پس از شــنیدن اظهارات هــر یک از آنها، 
در خصوص آن دســته از مددجویان که واجد 
شرایط قانونی بوده و مشمول تخفیف مجازات، 
آزادی مشروط و مرخصی منتج به پایان حبس 
و دیگر ارفاقات قانونی شــده اند، پیشنهادات 
الزم داده شــد و در نتیجــه جمع بندی ها، با 
آزادی 8۶ نفر از این زندانیان موافقت گردید. 
وی در ادامــه افزود: عالوه بر ۶۴ زندانی که با 
مساعدت های قضایی آزاد شــده اند، ۹ نفر 
از مددجویان نیز با اعالم رضایت شــکات به 
مناسبت سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و 

۱۳ نفر نیز با کمک ۳8۰ میلیون تومانی ستاد 
دیه استان هرمزگان به همین مناسبت از 

زندان آزاد شده اند. رئیس شورای 
قضایی استان هرمزگان تصریح 

کرد: فرآیند آزادســازی این 
رویکرد  زندانیــان  از  تعداد 
اصالحی و تربیتــی دارد و 
از آنجاکــه امنیت مردم خط 
قرمز دســتگاه قضایی است، 

ایــن ارفاقات قانونی شــامل 
سارقین سابقه دار، سارقین مسلح، 

قاچاقچیان مواد مخدر و اســلحه و 
کســانی که به هر نحو امنیت مردم را سلب 

می کنند نشده است. قهرمانی همچنین با اشاره 
به نقش اعطــای آزادی و ارفاقات قانونی به 
مناسبت های ملی و مذهبی در تنبیه و اصالح 
زندانیان، ابــراز امیدواری کــرد: آزادی این 
مددجویان در بازسازی اجتماعی و استحکام 
روابط خانوادگی آنان تأثیر گذار باشد و روند 
اصالح و تربیت آن ها را نیز تسریع کند. رئیس 
کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با بیان 
اینکه اجرای طرح آزادی زندانیان به مناسبت 

مین  ســو

د  لگر سا
ســردار  شهادت 
شهید حاج قاسم سلیمانی، حرکتی فرهنگی در 
جهت زنده نگه داشــتن یاد و نام سردار رشید 
اسالم بوده است، تأکید کرد: بی تردید شهادت 
سردار دل ها حاج قاســم سلیمانی عزم ما را 
برای ادامه راه پرافتخار این مجاهد نستوه جهت 
خدمت رسانی هرچه بیشــتر به مردم و نظام 
مقدس جمهوری اســالمی ایران، صد چندان 

کرده است.

محاکمه مرد دستفروش به اتهام قتل همکارش
گروه حوادث// رسیدگی به پرونده مرد دستفروشی که در جریان 
یک درگیری همکارش را به قتل رسانده بود، در دادگاه کیفری 

یک استان تهران محاکمه شد.
رسیدگی به این پرونده از خرداد سال ۹٧ با گزارش یک نزاع در محدوده بازار 
تهران به مأموران کالنتری ۱۱۳ بازار آغاز شد. پس از آن مأموران بالفاصله به 
محل اعزام شدند و با بررسی های اولیه مشخص شد که جوانی به نام قاسم ۳۵ 
ساله از ناحیه پهلو و شکم با ضربات چاقو به شدت زخمی شده است که وی 
به بیمارستان منتقل شد اما چند ساعت بعد به علت شدت جراحات وارده جان 
باخت. با مرگ قاسم شناسایی عامل قتل در دستور کار مأموران قرار گرفت. 
در نخســتین گام تیم جنایی به تحقیقات میدانی پرداختند و مشخص شد که 
مقتول در محدوده بازار دستفروشی می کرده و پس از یک درگیری با همکارش 

کریم ۴۵ ساله از سوی وی با ضربات چاقو مجروح شده است.
با مشخص شــدن هویت عامل قتل کریم در خانه اش بازداشت شد. بعد از 
استعالم سوابق او معلوم شد که وی مشکالت روانی داشته و در بیمارستان هم 
بستری بوده و چندین سابقه درگیری نیز در پرونده اش به چشم می خورد. کریم 
پس از دستگیری و در همان بازجویی های اولیه به قتل قاسم اعتراف کرد و در 
تشریح ماجرا گفت: من به خاطر مشکالت روانی ام بارها در بیمارستان بستری

شده ام. چند ماه پیش از حادثه برای اینکه سرگرم باشم و با بیماری ام مقابله 
کنم تصمیم گرفتم با دستفروشی خودم را مشغول کنم. روز حادثه در حال کار 
بودم که چند نفری به سراغم آمدند و با لحن تندی از من خواستند تا کارم را 
تعطیل کنم که مخالفت کردم و آنها به یکباره به سمتم حمله کردند و من را مورد 
ضرب و شتم قرار دادند.  قاسم هم چند متر آن طرف تر از بساط من دستفروشی 
می کرد تا چشمم به چشمش افتاد با خنده ای مسخره ام کرد، چون از آن ماجرا 
عصبانی بودم کنترلم را از دست دادم و با چاقویی که در جیبم بود به سمتش 
رفتم اما وقتی به خودم آمدم دیدم چاقو به شــکمش خورده است. با دیدن 
این صحنه ترسیدم و بسرعت فرار کردم. به دنبال اظهارات متهم و بازسازی 
صحنه جرم و گزارش پزشکی قانونی، پرونده تکمیل و برای رسیدگی به شعبه 
دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. در ابتدای جلسه مادر مقتول 
به عنوان تنها ولی دم درخواســت قصاص کرد. سپس متهم به جایگاه رفت و 
گفت: من مشکالت روانی دارم و اگر فرد متعادلی بودم شاید آن روز می توانستم 
خودم را کنترل کنم و با خنده مقتول از کوره درنروم و حاال هم در زندان نبودم، 
ولی باور کنید نمی خواستم همکارم را به قتل برسانم و خیلی پشیمانم و از مادر 
مقتول می خواهم تا از گناهم بگذرد. پس از اظهارات متهم و وکیل او قضات 

برای صدور رأی وارد شور شدند. 

پارسیان، ایستگاه پایانی 626 کیلومواد مخدر

 گروه حوادث// فرمانده انتظامی اســتان از کشــف 
۶۲۶ کیلو مواد مخدر طــی عملیات مأموران انتظامی 
شهرستان پارســیان در بازرسی از دو دستگاه خودرو 

خبرداد. 
 به گزارش خبرنگار دریا، ســردار »غالمرضا جعفری« بیان 
داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری 
مأموران انتظامی پارســیان از فعالیت یک باند سازمان یافته 
که قصد انتقال مواد مخدر از طریق محور مواصالتی پارسیان 
به المرد را دارند، بالفاصله موضوع در دستور کار مأموران 
قرار گرفت.  وی افزود: در این راستا مأموران با تشکیل تیمی 
تلفیقی از مأموران مبارزه با مواد مخدر و ایســت بازرســی 
الورچهــو و یگان امداد به محل تــردد قاچاقچیان اعزام و 
دو دســتگاه خودرو سواری متعلق به این باند را شناسایی و 
دستور ایست دادند.  این مقام انتظامی بیان داشت: رانندگان 
با مشــاهده مأموران بدون توجه به ایســت پلیس و عالئم 
بازدارنده تغییر مســیر داده که پس از طی مسافتی با توجه 
به توانمندی و سرعت عمل مأموران عرصه را بر خود تنگ 
دیده و با رها کردن خودرو و اســتفاده از مسیر کوهستانی و 
تاریکی هوا از محل متواری شدند.  فرمانده انتظامی هرمزگان 
تصریح کرد: در بازرســی از این دو خودرو ۶۲۶کیلو مواد 
مخدر از نوع تریاک کشــف و در این خصوص دو دستگاه 
خودرو توقیف گردید که دســتگیری متهمان در دستور کار 

ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان می باشد.

ن سند مالکیت  آگهی فقدا
نظر به اینکه خانم مریم میودی فرزند محمد به شماره شناسنامه 4700084855 صادره از پارسیان به استناد 
دو فقره استشهاد محلی اعالم داشته است که سند مالکیت ششدانگ یکباب آپارتمان دارای پالک 2 فرعی 
از 13741 اصلی واقع در پارســیان بخش 21 پارسیان به مساحت 70.77 متر مربع که به شماره شناسه 
الکترونیکی 140020323164000087 و به شماره سریال 721819 به نام نامبرده صادر و تسلیم گردیده به 
علت جا بجایی مفقود شده  است . لذا با عنایت به تبصره 5 ماده 120 آیین نامه اصالحی قانون ثبت اسناد و 

امالک مصوب 1380/11/18 مراتب باستناد بند یک ماده مذکور در یک نوبت آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام معامله باشد .
از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند و یا سند انتقال رسمی 
، تسلیم و رسید دریافت نماید . چنانچه ظرف مدت مقرر مورد واخواهی قرار نگیرد و یا در صورت اعتراض ، سند مالکیت ارائه 

نشود ، اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان پارسیان سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد . 
م الف : 1708/309 _ تاریخ انتشار : 1401/10/14 

ابوالحسن دستوری - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بندرعباس
ن سند مالکیت  آگهی فقدا

نظر به اینکه غالمرضا احیائی به استناد دو فقره استشهاد محلی در خصوص پالک 16702 فرعی از 3_ 
اصلی واقع در بخش دو بندرعباس مدعی شــده است که سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 
 به نامش در دفتر 328 صفحه 86 ذیل ثبت 61256 ثبت و ســند مالکیت به شماره چاپی 693116 سری

 الف /83 به نامش صادر گردیده است نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا باستناد 
ماده 120 آیین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود هر کس مدعی انجام معامله نسب 

به پالک مذکور و وجود اصل اسناد مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
ضمن ارائه اسناد مالکیت به این اداره تسلیم و اخذ نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی مذکور و عدم وصول اعتراض 

و یا وصول اعتراض و عدم ارائه اسناد نسبت به صدور اسناد مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد شد . م الف : 1401/349
تاریخ انتشار : 1401/10/14 

محمد اسالمی موحد _ سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحيه دو بندرعباس
از طرف صادق شریفی

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

آگهی تحرری رتهک  
نظر به اینکه در پرونده کالسه 140140920000996410 این شورا و به لحاظ فوت مرحوم محمد فتوحی 
فرزند مبارک به شناسنامه شماره 2367 صادره از پارسیان و در اجرای درخواست آقای جابر فتوحی فرزند 
محمد قرار تحریر ترکه متوفی صادر و وقت اجرای قرار تحریر ترکه برای روز یکشنبه مورخ 1401/11/16 
ساعت 16 تعیین و اعالم گردیده لذا بدین وسیله در اجرای مقررات ماده 210 قانون امور حسبی و به موجب 
این آگهی به کلیه ورثه متوفی یا نمایندگان قانونی آنها و بستانکاران از متوفی و مدیونین به وی و هر کس که 
به هر طریق حقی به ترکه متوفی دارد ابالغ می گردد که راس ساعت و تاریخ اعالم شده در شعبه شورای 

حل اختالف کوشکنار شهرستان پارسیان واقع در جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شود . 

رئيس شورای حل اختالف کوشکنار شهرستان پارسيان _ محمود مصلح

کشف بنزین قاچاق در جاسک
  گروه حوادث// جانشین فرمانده انتظامی استان ازکشف ۳۲ هزار 
لیتر بنزین قاچاق از یک دستگاه کامیون در شهرستان جاسک خبر 

داد . 
به گزارش خبرنگار دریا، ســرهنگ » مهرداد مشوق « در تشریح این 
خبر بیان داشــت : ماموران انتظامی مســتقر در ایستگاه بازرسی سه 
راهی جاســک حین کنترل محور مواصالتی به یک دستگاه کامیون 
تانکر مشکوک شده ودستور توقف دادند .  وی افزود: ماموران جهت 
بررسی، خودرو را متوقف ودر بازرسی از آن ۳۲هزارلیتر بنزین قاچاق 
کشف وضبط کردند.  این مقام انتظامی اظهار داشت: در این رابطه یک 
متهم دســتگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع 
قضایی معرفی شد.  جانشین فرمانده انتظامي استان هرمزگان  خاطر 
نشــان کرد : سوخت های قاچاق کشف شــده به شرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی شهرستان تحویل شد.

کالهبرداری با عنوان تعمیر لوازم خانگی در برنامه دیوار 
گروه حوادث// رئیس پلیس فتا 
اســتان هرمزگان از شناسایی 
آگهی  درج  کالهبرداری  عامل 
جعلی  تعمیرات لوازم خانگی در 

برنامه دیوار  خبر داد.  
به گزارش خبرنگار دریا، سرهنگ 
احسان بهمنی در تشریح این خبر 
بیان داشت: در پی مراجعه و اعالم 
 شکایت فردی مبنی بر کالهبرداری 
لوازم  تعمیرات  از وی در پوشش 
خانگی در برنامه دیوار ، موضوع 
در دســتور کار کارشناسان  پلیس 
فتــا قــرار گرفــت.  وی افزود : 
پس از اخذ اظهارات شــاکی در 
شد  مشخص  اولیه  بررســی های 
شاکی با مشــاهده آگهی تعمیرات 
اجتماعی  شبکه  در  خانگی  لوازم 
 اقــدام به برقــراری ارتبــاط با 
درج کننده آگهــی نموده، که پس 
از توافق با وی اقدام به اخذ بیعانه 
 از شــاکی  کرده و بعــد از آن فرد 
آگهی دهنده دیگر پاسخگوی وی 
نبوده اســت.  این مسئول انتظامی 
اظهار داشت: کارشناسان پلیس فتا 

با انجام اقدامات فنی و پلیســی و 
متهم  موجود  مســتندات  بررسی 
پلیس  رئیس  کردند.  شناسایی  را 
فتا اســتان هرمزگان خاطرنشان 
کرد: ســایت »دیــوار« در پیامی 
آموزشی اعالم کرده که این سایت، 
هیچگونه منفعت و مســئولیتی در 
قبال معامله افراد ندارد، علی رغم 
این هشدارهای امنیتی در صورتی 
کالهبرداران  قربانــی  افرادی  که 
شــوند باید شکایت فرد از طریق 

سیستم قضایی به پلیس فتا ارجاع 
داده شــود، که در این صورت به 
آنان رسیدگی  موضوع شــکایت 
مــی شــود. ســرهنگ بهمنی به 
عموم شهروندان و کاربران فضای 
مجــازی توصیه کرد در خصوص 
از ســایت های خرید و  خریــد 
فروش دقت کافی را داشته باشند 
و در صورت مشــاهده و برخورد 
با هرگونه موارد مشکوک از طریق 
وب سایت پلیس فتا اطالع دهند.

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
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شهرستان

معرفی برترین های مسابقات قرآنی کانون های مساجد 
روستایی شرق بندرعباس  

  سعیده دبیری نژاد گروه شهرستان// برترین هاي 
هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه کانون هاي 
فرهنگي هنري مساجد روستاهای شرق بندرعباس 
معرفي شدند.  به گزارش خبرنگار دریا، هیات داوران 
هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه کانون های 
فرهنگی هنری مساجد روستاهای شرق بندرعباس، 
برگزیدگان این رویداد را در رشته ترتیل در دو رده 
ســنی زیر ۱8 سال و ۱8 ســال به باال معرفی کرد.   
 احمــد تراهــی از کانون فرهنگی هنری روســتای 
علی آبــاد، محمد ذاکری از کانــون فرهنگی هنری 
روســتای زیارت سید ســلیمان و محمد جاور از 
کانون فرهنگی هنری روســتای بالولی به ترتیب به 
عنوان نفرات اول تا سوم رده سنی زیر ۱8 سال این 
دوره از مسابقات معرفی شــدند.  هیات داوران در 
رده سنی باالی ۱8 سال نیز محمد خوشی از کانون 
فرهنگی هنری روســتای درتوجان را به عنوان نفر 
اول، مجید کناری از روســتای بالولی به عنوان نفر 
دوم و حســین روباری نژاد از روستای حسنلنگی 
به عنوان نفر ســوم برگزید.  هشتمین دوره مسابقات 
قرآن کریم ویژه کانون های فرهنگی هنری مســاجد 
روســتاهای شــرق بندرعباس به میزبانــی کانون 
فرهنگی هنری امام مهدی)عج( و با همکاری پایگاه 
مقاومت شهید عباس خبر، دهیاری و شورای اسالمی 
روســتای گرده صفرباقری و حوزه مقاومت بسیج 
حضرت ابوالفضل)ع( بخش شمیل برگزار شد.  آیین 
اختتامیه این دوره از مسابقات با حضور احمد مرادی 
نماینده مردم مرکز استان هرمزگان در مجلس شورای 
اسالمی، ایالم خواجه یی سرپرست ستاد هماهنگی 
 کانــون های فرهنگــی هنری مســاجد هرمزگان،
 حجت االســالم فوالدی معاون فرهنگی اداره کل 
تبلیغات اسالمی استان، حجت االسالم حیدری معاون 
فرهنگــی اداره کل اوقاف و امورخیریه، هادی عرب 
مسئول هیئات مذهبی استان، باستین فرمانده حوزه 
حضرت ابوالفضل)ع(، بخشدار شمیل، خانواده معظم 
شهدا و ایثارگران و اهالی روستای گرده و روستاهای 

همجوار در مسجد صاحب الزمان)عج( برگزار شد.

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

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

امین درساره گروه شهرستان// میرهاشم خواستار 
در جلسه بررسی آخرین وضعیت شهر جدید علوی 
که با حضور بخشدار مرکزی، مدیر شرکت عمران 
شهر جدید و تعدادی از مدیران دستگاه های اجرایی 
شهرستان برگزار شد ، با بیان این مطلب افزود:شهر 
جدید علوی برای شهرستان خمیر یک شهر خاص 
به شــمار می رود و رونق این شهر برای دولت نیز 

اهمیت ویژه ای دارد.
به گزارش خبرنگار دریا، وی افزود:خوشبختانه شهر 
جدید علوی از بســیاری معیارهای شهری از جمله 

مراکز آموزشــی، درمانی، تفریحی و فضای ســبز، 
 مسجد و ســایر زیرساخت ها برخوردار است و همه 
دستگاه های اجرایی در استان و شهرستان و در رأس 
آن استاندار محترم بر توسعه و آبادانی این شهر تأکید 
دارند. خواستار در ادامه به برخی اقدامات مهم زیربنایی 
برای توسعه شهر علوی اشاره کرد و تصریح نمود: در 
راستای سهولت رفت و آمد ساکنین، مسیر دسترسی 
از شــهر جدید علوی به صنایع غرب و مرکز استان 
در دستورکار قرار گرفته است. این مقام مسئول اقدام 

مهم دیگر را انتقال آب از آب شــیرینکن یک میلیون 
مترمکعبی به این منطقه ذکــر کرد و گفت:اجرای این 
طرح کمک زیادی به توسعه شهر علوی خواهد داشت. 
 عالی ترین مقام دولت در شهرستان در ادامه با اشاره به 
برنامه هــای دولت برای انتقال بخشــی از جمعیت 
بندرعباس بــه ویژه کارکنان صنایع غرب به شــهر 
جدید علوی تصریح کرد: با توجه به شــرایط مرکز 
اســتان باالخص باال بودن قیمت زمین و مســکن و 
محدودیت هــا در این زمینه ، شــهر علوی ظرفیت 

خوبی برای اســکان این جمعیت اســت. در این راستا 
اقداماتی بــرای انتقال جمعیت صنایع به شــهر جدید 
صورت گرفته و برخــی از صنایع همجوار نیز اقدام به 
خرید زمین برای پرسنل شــاغل در صنایع خود کرده 
اســت. وی در ادامه از مدیرعامل شرکت عمران شهر 
جدید علوی خواســت با توجه بــه واگذاری زمین به 
اشــخاص حقیقی و حقوقی ، ساخت و ساز مسکن در 
این شهر تسریع یابد. فرماندار همچنین اعتماد عمومی را 
مهم ترین اقدام برای تمایل مردم به سکونت و سرمایه 

 گذاری در شهر جدید دانســت و از ایشان خواست با 
اطالع رسانی عمومی تالش شود این امر زودتر محقق شود.

فرماندار بندرخمیر:

بسیاری از امكانات و تاسیسات زیربنایی در شهر جدید علوی آماده است

امین درساره گروه شهرستان// جلسه شورای مسکن 
شهرستان خمیر با دستور کار بررسی مسائل و مشکالت 
تعاونی مسکن مهر ۸۴ واحدی و وضعیت اجرای قانون 
محدوده و حریم شهر بندرخمیربا حضور مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان ، معاون فرماندار ، معاونین 
امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرســازی هرمزگان و 
مسکن شهری اداره کل بنیاد مسکن استان ، شهردار 
و اعضای شورا و برخی از  مدیران دستگاه های اجرایی 
شهرستان به ریاست میرهاشم خواستار فرماندار خمیر 

برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار دریا، در این جلســه مقرر شــد نظام 

مهندسی و شهرداری بندر خمیر ظرف مدت ۱۰ روز آینده 
نســبت به پایان کار موقت تعاونی مسکن 8۴ واحدی با 
مالکین تعاونی همکاری کنند. واحدها به صورت خود مالک 
واگذار و اقداماتی از جمله صدور سند مالکیت ، پایان کار و 
غیره توسط نماینده هر بلوک پیگیری شود. بنیاد مسکن نیز 
بر این امر نظارت داشته باشد. در خصوص محوطه سازی 
تعاونی های مسکن قرار شد در اسرع وقت برآورد ریالی 
توسط شهرداری ، بنیاد مسکن ، راه و شهرسازی و هیأت 
امنا مشــخص و با همکاری این دستگاه ها تعیین تکلیف 
شــود. همچنین زمین های جدید به منظور اجرای طرح 

نهضت ملی مسکن شناسایی و تحویل بنیاد مسکن گردد. 
وضعیت ثبت اراضی مستثنیات شهر بندرخمیر با همکاری 
شــهرداری و راه و شهرسازی مشــخص شود. وضعیت 
مالکیت اراضی در برخی از نقاط شهر بندرخمیر به صورت 
موردی توسط شهرداری آماده و جهت طرح در کمیسیون 
مربوطه به راه و شهرسازی ارسال گردد. همچنین اراضی 
ملی واقع در محدوده و حریم شــهر، توسط اداره کل منابع 
طبیعی و راه شهرسازی تحویل و تحول گردد. در دو نقطه 
واقع در حریم شهر که تاکنون اجرای مقررات در آن انجام 
نشده ،اجرای مقررات صورت گیرد. اراضی واقع در محدوده 

شــهر بندرخمیر با توجه به عدم اجرای مقررات ماده ۱۲ 
قانون شهری ،با همکاری اداره راه و شهرسازی و شهرداری 

انجام شده و شهرداری در خصوص اخذ استعالمات و نقشه 
برداری همکاری نماید.

در جلسه شورای مسکن بندرخمیر بررسی شد 

 وضعیت اجرای قانون محدوده و حریم شهر بندرخمیر 

امین درســاره گروه شهرستان// فرماندار 
خمیر در نشســت با نماینده معدن سنگ 
گچ مروارید بندرپل که با حضور بخشــدار 
مرکزی و رئیــس اداره صمت خمیر برگزار 
شــد ، ضمن بررسی مســائل و مشکالت 
مختلــف این معــدن ، در خصوص انجام 
مســئولیت های اجتماعی  به گفت و گو 

پرداخت.
به گزارش خبرنگار دریا، میرهاشم خواستار 
در این نشست با بیان اینکه، یکی از مطالبات 
مهم مردم از معادن انجام مسئولیت اجتماعی 
است، تصریح کرد:معادن با توجه به برداشت، 

تردد کامیون ها و ســایر اقداماتی که انجام 
می دهند ، اثراتی بر محیط  زیســت شهرها و 
روســتاهای همجوار می گذارند و به واسطه 
همه این موضوعات ، الزم اســت مسئولیت 
اجتماعی خود را نیز بدرستی انجام دهند. وی 
ادامه داد: یکی از روستاهای همجوار با معدن 
مروارید ، روستای چاه صحاری می باشد که 
انتظار است در حوزه زیربنایی به این روستا 
کمک بیشتری شــود. در این نشست نماینده 
شــرکت مروارید بندرپل نیز مشکالت معدن 
مروارید را مطرح و خواستار حمایت فرماندار 

در رفع این مشکالت شد.

فرماندار بندرخمیر:

 یکی از مطالبات مهم مردم از معادن 
انجام مسئولیت اجتماعی است

 مجوز حمل سالح شکاری ساچمه زنی مربوط به حسن رئیسی گودویی فرزند محمد با 
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و سریال  ۱۰۰6۷۳2 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی

آگهي دعوت مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده نوبت اول

دستور جلسه : 1- انتخاب هيات تصفيه

شرکت تعاوني مرزنشینان حوزه جزیره قشم

هیات تصفیه شرکت تعاونی 

تاریخ انتشار: 1401/10/14

جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول شرکت تعاوني مرزنشينان حوزه جزیره قشم )درحال تصفيه( رأس ساعت 10 روز پنج شنبه مورخ 
1401/10/29در محل دفتر شرکت تعاونی به آدرس: قشم خيابان وليعصر جنب اداره پست ساختمان مرزنشينان طبقه اول تشكيل ميگردد.

 لذا از کليه اعضاء دعوت ميشود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانيد و یا
 و کيل/ نماینده خود را کتباً معرفي نمایيد.

ضمناًبه اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آئين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومی ؛ تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غير عضو تنها 
یک رای خواهد بود . و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی ، می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 1401/10/28 در محل دفتر شرکت تعاونی 
حاضر تا پس از احراز هویت و تایيد وکالت ، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند . داوطلبان تصدی سمت هيات تصفيه به موجب ماده ) 8 ( دستورالعمل 

نحوه نظارت بر انتخابات تعاونيها موظفند حداکثر ظرف مدت پنج روز از انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تكميل و تحویل دفتر تعاونی نمایند. 

)درحال تصفيه(

ن سند مالکیت    آگهی فقدا
نظر به اینکه احمد منصوری نصر آباد به استناد دو فقره استشهاد محلی در خصوص پالک 17152 فرعی از 3_ اصلی واقع در بخش دو بندرعباس 
مدعی شده است که سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه به نامش ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 034317 سری د/94 به نامش صادر گردیده 
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محمد اسالمی موحد _ سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحيه دو بندرعباس
از طرف صادق شریفی

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

با حضور مدیرعامل منطقه آزاد قشم و مدیرکل بنادر هرمزگان؛

تفاهم نامه حق بهره برداری از اراضی محدوده بندر شهید ذاکری قشم امضا شد
سعیده دبیری نژاد- گروه شهرســتان// تفاهم نامه حق 
بهره برداری از ۲ هکتار از زمین واگذار شــده بندر شهید 
ذاکری قشم بین مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد تجاری 
صنعتی قشم و مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان به امضا 

رسید.
  به گزارش خبرنگار دریا ، با حضور افشار فتح الهی )مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم( و حسین عباس نژاد )مدیرکل بنادر 
ودریانوردی هرمزگان(، تفاهم نامــه همکاری واگذاری حق 
بهره برداری از ۲ هکتار زمین واگذار شده توسط سازمان بنادر 
و دریانوردی شامل احداث دایک و موج شکن واقع در سایت 
بندر شهید ذاکری قشــم در محل سازمان منطقه آزاد قشم با 
اداره کل منعقد شــد. مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در 
حاشیه این مراسم ضمن قدردانی از مشارکت و همراهی سازمان 
منطقه آزاد قشم در پیشبرد اهداف حاکمیتی سازمان بنادر در 
جهت ایجاد و توسعه زیرساخت های مسافری و گردشگری 

دریایی اظهار کرد: جمهوری اسالمی ایران تفاهم نامه ای را با 
هفت کشور حاشیه خلیج فارس امضا کرده که در آن کشورهای 
عضو، متعهد به حفظ، حراست، پایش و مقابله با آلودگی های 
دریایی و پاسخ گویی به اضطرارهای دریایی شده اند. »حسین 
عباس نژاد « گفت: براساس این تفاهم نامه و طی برنامه ریزی 
انجام شده پایگاه ساحلی ایران در این اراضی در جزیره قشم 
ساخته می شود و عالوه بر آن امضای تفاهم نامه امروز مقدمه ای 
برای اجرای طرح توسعه بندر شهید ذاکری و همچنین گسترش 
همکاری های میان دو ســازمان خواهد بود. وی ادامه داد: با 
امضای تفاهم نامه حق بهره بــرداری از ۲ هکتار زمین واگذار 
شده بندر شهید ذاکری قشم به اداره کل بنادر و دریانوردی این 
استان ضمن بهره مندی از مدیریت واحد امور بندری و انضباط 
بخشی ترددهای دریایی شناورهای متردد، امکان انجام امور 
توسعه ای از جمله الیروبی ها و برقراری سامانه های یکپارچه 

بندری، مسافری و امکان توسعه زیرساخت های اداری، دریایی 
و بندری فراهم خواهد شــد. عباس نژاد در این رابطه به مرکز 
  MariTiMe eMergency »همکاری های منطقه ای »مرکیو
 reSOpnSe and Salvage cO OrdinaTiOn UniT

MercU اشاره کرد که نمونه آن در جزیره قشم و در این 
بندر راه اندازی خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: این موضوع 
ضمن حفظ محیط زیســت دریایی امکان اطالع دقیق تر از 
وجود آلودگی نفتی در محدوده تنگه هرمز و حوزه حاکمیتی 
استان هرمزگان را فراهم می ســازد. به گفته مدیرکل بنادر و 
دریانوردی هرمزگان؛ این مهم از طریق پایگاه های سامانه های 
ماهواره ای سازمان منطقه ای حمایت از محیط زیست دریایی 
مستقر در کویت و بحرین در قالب قرارداد منطقه ای راپمی و 
میمیک)ایران، کویت، بحرین، عراق، عمان، قطر ، عربستان و 

امارات( پایش خواهد شد.



تالش برای جذب معلم از آزمون 
کارشناسی ارشد

  گروه اجتماعی // معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت آموزش و 
پرورش گفت: تصمیم جذب معلم از طریق آزمون کارشناسی ارشد هنوز 
نهایی نشده است، این کار باید با هماهنگی سازمان اداری استخدامی و 

سازمان برنامه و بودجه انجام شود. 
صادق ستاری فرد درباره شیوه های جذب نیرو در آموزش و پرورش 
اظهار کرد: براساس هماهنگی ها با سازمان امور اداری و استخدامی و 
سازمان برنامه و بودجه قرار است که سازوکار جدیدی را برای جذب 
نیروی انسانی و جبران کمبودهای مدارس پیش بینی کنیم. وی با بیان 
اینکه الگوی تامین نیروی انســانی را پیگیری می کنیم، افزود: در این 
راســتا ظرفیت های موجود را بکار می گیریم و هماهنگی هایی را با 
سازمان سنجش دنبال می کنیم تا از طریق آزمون کارشناسی ارشد مانند 
کنکور سراسری برخی از کمبودها را تامین کنیم. معاون وزیر آموزش 
و پرورش ادامه داد: آزمون کارشناســی ارشد ظرفیتی است که وقتی 
برگزار می شود می توان برخی از کمبودهای منابع انسانی را از طریق این 
ظرفیت به عنوان نیروی متعهد خدمت پس از دوره تحصیلی کارشناسی 
ارشد به خدمت بگیریم. ستاری فرد عنوان کرد: نحوه توزیع استانی و 
منطقه ای را به زودی پس از نهایی شدن این موضوع مشخص می کنیم 
تا با هماهنگی صورت  گرفته در دفترچه آزمون کارشناسی ارشد دنبال 
کنیم. موضوع جذب معلم و نیروی انسانی در آموزش و پرورش چند 
وقتی است که در فضای مجازی توجه مخاطبان را به خود جلب کرده، 
همچنین برخی از شــبکه های اجتماعی مدعی حذف آزمون ماده ۲8 
برای جذب نیرو در این وزارتخانه شــده بودند. در اساسنامه دانشگاه 
فرهنگیان، بندی با عنوان ماده ۲8 وجود دارد که این ماده شامل همه 
افرادی می شود که از سایر دانشگاه های کشور فارغ التحصیل شده اند. 
هرســاله از طرف سازمان امور اســتخدامی کشور بخشنامه ای ابالغ 
می شود تا افرادی که مایل به کار در دستگاه های اجرایی کشور هستند 
در رشته هایی مورد عالقه خود ثبت نام کنند که در این راستا بخشی از 
آن ها هم به آموزش و پرورش تعلق پیدا می کند. این گروه یک آزمون 
علمی دارند که اگر در آزمون علمی پذیرفته شدند، باید همانند متعهدان 
خدمت روند مصاحبه و گزینش را طی کنند. افرادی که هر سه مرحله 
را با موفقیت پشت سر بگذارند به عنوان مهارت آموز مشمول ماده ۲8 
اساسنامه دانشگاه فرهنگیان به این دانشگاه معرفی می شوند تا یکسری 
دروس را در قالب دو پودمان بالغ بر ۶٧۰ تا ٧۰۰ ســاعت پشت سر 
گذارند. در این راستا ستاری فرد پیش از این در این خصوص به ایرنا 
گفته بود: هنوز قطعی نشده که آیا ماده ۲8 را کنار خواهیم گذاشت یا 
احیانا روش های دیگر را انتخاب خواهیم کرد.به گزارش قدس آنالین، 
وی افــزود: همه روش هایی که می تواند به جذب نیروی با کیفیت در 
آمــوزش و پرورش کمک کند را بررســی می کنیم تا در کنار جبران 
کســری و کمبود نیروی انسانی، شیوه ای پیش بینی شود که نیروی با 

کیفیت جایگزین شود.

اجتماعی
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یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

فروردین :
حرف هایی که مــی زنید تاثیر چندانی ندارند. 
امروز به ســختی مــی توانید خواســته های 
قلبی تــان را بیان کنید. احساســات تان نمی 
تواننــد در تعامالت روزمره ی شــما راه پیدا کنند، مگر این 
کــه خودتان تصمیم بگیرید از آن هــا صحبت کنید. منتظر 
فرصت بهتر از این نباشــید، جرات به خرج دهید و به کسی 
 که دوست اش دارید بگویید چه می خواهید، آن وقت شاید 

خواسته های تان برآورده شود.
  اردیبهشت :

دل تــان مــی خواهد کــه زندگی تــان حال و 
 هوای ســاده تری به خــودش بگیــرد. انگار در 
روابط تان دچار مشــکل شــده اید و کنترل امور از دســت تان 
 خارج شده است. تعامالت تان با دیگران دارای الیه های پنهان و 
پیچیده ای است که به چشم دیده نمی شود. به شما توصیه می شود 
که با وجود موانع به مسیرتان ادامه دهید و قدم به قدم حرکت کنید.

 خرداد :
 هنــوز هم دیر نشــده، مــی توانیــد زندگی 
روزمره ی تان را بهبود ببخشــید. البته، خیلی 
پیشتر از این ها باید به این تغییر فکر می کردید. 
اکنون زمان آن رسیده که عادت های خود را دگرگون کنید. 
این تحوالت پیامدهای مهمی به همراه خواهد داشــت. این 
فرصت می تواند خیلی بیشتر از چیزی که فکرش را می کنید 
زندگــی تان را تحت تاثیر قرار دهد، پس تا زمانی که فعل و 

انفعاالت کهکشانی به نفع تان است دست به کار شوید.
  تیر :

در آستانه ی یک پیشرفت خالقانه هستید، اما 
خودتان بایــد آن را رقم بزنید. اجازه ندهید که 
نا امیدی بر شــما چیره شود. حتی اگر احساس 
کردید که پیشــرفت تان به یک باره قطع شده باز هم امیدوار 
بمانید. فعل و انفعاالت کهکشــانی فرصتــی فراهم کرده تا 
هیجان عشق را تجربه کنید. یادتان باشد که برای اتفاق افتادن 

چیزهای خوب باید صبر کنید.
  مرداد :

احساســات و اعمال تان با هم جور نیســتند 
و هنــوز نمی دانید که کدام یک بر شــما چیره 
خواهد شــد. اکنون تمایل دارید که احساسات 
تــان را برای خودتان نگه داریــد و فقط به یک لبخند اکتفا 
کنید. یادتان نرود که برای برقــراری آرامش هر کاری الزم 
است انجام دهید. حفاظت از قلب و احساس تان فکر خوبی 
است، اما تا جایی پیش نروید که خواسته های درونی تان را 
 نادیده بگیرید. احساسات تان را جدی بگیرید تا شانس شاد 

شدن تان بیشتر شود.
 شهریور :

تا به حال داشــتید بی ســر و صدا برای آینده 
برنامه ریزی می کردید، اما حاال زمان آن شــده 
 کــه افکارتان را با دیگران در میــان بگذارید. تردید نکنید، 
ایده های تان را رو کنید، چون اگر آن ها را فقط در ذهن تان 
بپرورانید هیچ سودی عایدتان نخواهد شد. شاید در صفحات 
بعدی زندگی این فرصت دست ندهد، پس تا وقت هست سر 

صحبت را باز کنید.
 مهر :

اگر بخواهید احساساتی را که نزد شما با اهمیت 
است آشکار کنید، این را هم در نظر داشته باشید 
که ممکن است ثبات زندگی تان به خطر بیفتد. 
کمی به خودتان شک دارید. اگر احساسات تان را پنهان کنید، 
بدانید که امواج کوچک کم کم اوج خواهند گرفت و به یک 
موج بلند تخریب گر تبدیل خواهند شد. البته می توانید از این 
فرصت برای شناخت خودتان استفاده کنید و به ارزش های 
درونی تان پی ببرید. آن چه را الزم اســت دیگران هم بدانند 

بگویید و منتظر اتفاقات خوب باشید.

 آبان :
برنامه ریزی های تان را کنار بگذارید و به دنیای 
فراواقعی که انتظارتان را می کشد پا بگذارید. دارید 
وارد یک تجربه ی جدید می شوید. از فرصت های جدیدی 
که پیش روی تان قرار گرفته خوشحال هستید و حس خوبی 
دارید. اما انگار هنوز هم از ته دل تمایلی به تغییر ندارید. باید 
راهی پیدا کنید تا دلیل این ممانعت را بفهمید، چون خیلی زود 

باید وارد مرحله ی گذار شوید.
   آذر :

انگار حصارهایی که دور خودتان کشــیده اید 
خوب کار نمی کنند. احساس می کنید که آسیب 
پذیر شده اید و الزم دارید که از خودتان محافظت کنید. به شما 
توصیه می شود که در اعماق روح تان به کنکاش بپردازید. تا 
زمانی که فرصت مناسب فرا نرسیده نباید احساسات تان را با 
کسی در میان بگذارید. این سفر به اعماق وجودتان بهتر است 

که تنهایی طی شود.
 دی :

به شدت نسبت به رفتارهای اطرافیان تان دقیق 
شده اید، چون فکر می کنید که اطالعات مهمی در 
پس رفتارهای شان نهفته است که به شما مربوط 
می شود. شاید تا چند روز آینده نسبت به اهداف بلند مدت تان 
دچار تزلزل شوید و ندانید که واقعا چه می خواهید. بدانید که 
قرار نیست تمام جنبه های موقعیت کنونی را تحت کنترل داشته 
باشید. به آینده فکر کنید، اما حواس تان باشد که زمان حال را 

از دست ندهید.
   بهمن :

 دارای یــک نــوع قابلیــت ذاتــی در کنترل 
احساسات تان هستید که همین باعث جذابیت 
تان می شود. اما اکنون طوری شده که به شدت 
مشــتاق هستید هر چه سریع تر به قله های موفقیت برسید. 
 فرصت مناســبی اســت که به بلندپروازی های تان درمورد 
شــغل تان رجوع کنید. وقتی افکارتان را با همکاران تان در 
 میان می گذارید تا حد امکان صادق باشــید و سعی کنید که 

آن ها را هم با خودتان همراه کنید.
  اسفند : 

اکنــون باید تمام عقــل تان را بــه کار بگیرید 
 و یــک نقشــه ی حســابی برای رســیدن به 
آرزوهای تان طراحی کنید. اکنون باور دارید که 
می توانید رویاهای تان را به حقیقت تبدیل کنید. تا ماه آینده 
فرصت دارید که آن چه را می خواهید در ذهن تان مجســم 
کنید. بعد از تجسم رویاهای تان نوبت این است که آن ها را 
روی کاغد پیاده کنید. مطابق برنامه جلو بروید تا مسیر را گم 

نکنید و به رویاهای خالقانه ی تان برسید.
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گروه اجتماعی // سرپرست امور توانبخشی روزانه 
و توانپزشکی ســازمان بهزیستی گفت: باال رفتن 
قیمت دالر و قیمت کاالهای وارداتی باعث شد برای 
تهیه سمعک و ویلچر برقی از کشورهای دیگر دچار 

مشکل شویم.
رامین رضایی افزود: سازمان بهزیستی برای جمعیت 
هدف تحت پوشش به ویژه برای معلوالن برحسب 
قانون مکلف بــه تأمین و توزیع وســایل کمکی 
اســت. این امر به آن مفهوم است که برای آن دسته 
از معلوالنی که فاقد توانایی مالی هســتند، سازمان 
بهزیســتی تالش می کند وسایل کمکی معلوالن را 
تهیه کند و به صورت رایــگان در اختیار آنها قرار 
دهد و آن دســته از افــراد دارای معلولیت که خود 
توانایی پرداخت بخشی از هزینه ها را دارند، مبلغی 
را به عنوان کمک هزینه وسایل توانبخشی در اختیار 
آنها قرار می دهد. وی ادامه داد: ســازمان بهزیستی 
بر حســب اعتباراتی که تخصیص می دهد، تالش 
می کند متناسب با نیاز جمعیت هدف خود بر اساس 
اطالعات افراد و سامانه ای که در اختیار دارد – مبتنی 
بر نیاز معلوالن - هر ساله برای تأمین اعتبارات مورد 
نیاز خود پیش بینی انجام دهد. مثاًل اواخر سال جاری 

برای سال آینده پیش بینی می کند.
سرپرست دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی 
سازمان بهزیستی کشــور، گفت: اعتبارات وسایل 
کمکی بالغ بــر ۲۰۹ میلیارد تومان در ۲ مرحله به 
اســتان ها ابالغ شده است البته سازمان بهزیستی به 
صورت متمرکز اقدام به خرید کاال نمی کند بلکه آن 
را متناسب با تعداد جمعیت هدف و نیازهای ویژه ای 
که هر اســتان دارد، شناسایی و مشخص می شود و 
متناسب با فراوانی نیازها، توزیع اعتباری استانی را 
انجام و تخصیص می دهد و استان ها کاالهای مورد 
نیاز خود را تهیه می کنند. رضایی درباره اقالم قابل 
توجهی از کاالهای مورد نیاز معلوالن افزود: بسیاری 
از وسایل از جمله عصا، ویلچر، واکر، تخت و تشک 
توسط شــرکت های فراوانی در داخل کشور تولید 
می شــود. اگرچه برخی از معلوالن شاید نسبت به 
کیفیت این کاالها ابراز نارضایتی داشته باشند، اما به 
دلیل دستوراتی که در قانون آمده و تاکید بر حمایت از 
تولیدکنندگان داخلی در صورتی که کاالی خارجی، 

مشابه داخلی داشته باشد، مکلف هستیم کاالهای 
تولید داخل تهیه کنیــم. وی، تاکید کرد: برای تهیه 
ویلچر، عصا و واکر مشکل عمده ای نداریم و برای 
رفع نواقص و باال رفتن کیفیت کاالها با شرکت های 
دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری در حال مذاکره هستیم تا در مورد کاالهای 
مورد نیاز معلوالن تولید داخلی اگر مشکلی وجود 
دارد، برطرف شود. سرپرست دفتر امور توانبخشی 
روزانه و توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور درباره 
برخی کاالهــای مورد نیاز جمعیت هدف که تولید 
داخلی ندارنــد، گفت: در این صــورت کاال وارد 
می شود که در این مورد نیز مشکالتی وجود دارد؛ 
از آنجا که امسال دچار مشکالتی در زمینه تخصیص 
ارز بودیم و از ســوی دیگر باال رفتن قیمت دالر و 
قیمت کاالهای وارداتی باعث شد که در ابتدای سال 
به ویژه برای تهیه سمعک و ویلچر برقی وارد شده از 
کشورهای دیگر دچار مشکل شویم. رضایی، افزود: 
تالش کردیم بخشی از مشکالت مربوط به کاالهای 
وارداتــی مورد نیاز معلوالن با هماهنگی اداره تهیه 
ملزومات پزشــکی وزارت بهداشت و هیأت امنای 
صرفه جویی ارزی را برطرف کنیم؛ هرچند شــاید 
رفع مشکالت به صورت صد در صدی امکان پذیر 
نشد اما با ورود به موقع برای آن دسته معلوالن که 
در عســر و حرج بودند، مشکل آنها برطرف شد و 
همه اعتباراتی که برای بهزیستی در نظر گرفته بودند، 
تخصیص داده شد و به استان ها ابالغ کردیم تا وسایل 

کمک توانبخشــی در استان ها یا خریداری شده یا 
در حال خریداری اســت. وی، تصریح کرد: الزمه 
خرید کاالهای وارداتی، بارگذاری در سامانه ثبت 
کاال اســت و شرکت های وارد کننده یا تولید کننده 
در ســامانه اعالم قیمت می کنند و مناسب ترین و 
ارزان ترین وســیله تهیه می شــود. تالش سازمان 
بهزیستی کشور در راستای تأمین وسایل مورد نیاز 
معلوالن با پیگیری و حداکثر توان برای رفع و رجوع 
مشکالت بوده است؛ اگرچه برخی مشکالت در این 
زمینه وجود دارد اما در اسرع وقت پیگیر هستیم تا 
چنانچه مددجویی به خاطر نداشتن وسایل کمکی 
خانه نشین شود، ورود پیدا کنیم و اجازه ندهیم به 

خاطر نداشتن وسایل دچار این مشکالت شود.
 افــراد ضایعــه نخاعی کامالً تحت پوشــش 

بهزیستی قرار دارند
سرپرست دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی 
سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه افراد ضایعه 
نخاعی کاماًل تحت پوشــش بهزیستی قرار دارند، 
افزود: این افراد ماهانه کمک هزینه وســایل کمک 
توانبخشی و وسایل بهداشتی دریافت می کنند و افراد 
ضایعه نخاعی که قادر نیستند از ویلچر مکانیکی 
استفاده کنند بر اساس ارزیابی کارشناسان و کمیته 

مربوطه در استان به آنها ویلچر برقی داده می شود.
رضایی خاطرنشان کرد: ویلچر برقی ۱۰ برابر ویلچر 
مکانیکی قیمت دارد و برای تأمین یک ویلچر برقی 
بــرای یک نفر باید معادل ۱۰ نفر مددجویان دیگر 

هزینه پرداخت کنیم؛ بنابراین کارشناسان کمیته تعیین 
نیاز معلوالن درصدد هستند آن دسته از معلوالنی که 
امکان بهره گیری از اندام فوقانی از جمله دستان خود 
را دارند از ویلچر مکانیکی استفاده کنند زیرا به نفع 
آنهاست که برای تقویت عضالت از ویلچر مکانیکی 
استفاده کنند اما آن دسته از معلوالنی که واقعاً قادر به 
حرکت اندام فوقانی نیستند به ویژه برای دانشجویان 
و شاغالن، حداکثر تالش خود را برای تأمین ویلچر 

برقی به کار می گیریم.
 باالرفتن غیرمنتظره پوشینه بزرگساالن برای 

افراد ضایعه نخاعی
سرپرست دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی 
سازمان بهزیستی کشور گفت: حدود ۱۱۲ هزار نفر 
از معلوالن ضایعه نخاعی نیازمند پوشک و پوشینه 
بزرگسال هســتند که در مورد پوشینه بزرگسال با 
باال رفتن قیمت غیرمنتظره کاال مواجه بودیم. اکنون 
قیمت پوشینه بزرگسال ۲۹۰ هزار تومان است و ما 
زمانــی که اعتبارات را در نظر گرفتیم یک مددجو 
می توانست با تأمین ۴۰۰ هزار تومان کمک هزینه 
پوشــینه، نیاز یک ماه خود را تأمین کند. رضایی 
افزود: تالش کردیم در گام نخست، جمعیت هدف 
در پوشینه را از حدود ۴۶ هزار نفر به 8۶ هزار نفر 
افزایش دادیم و دهک های پایین جمعیت را تحت 
پوشش قرار دادیم؛ یعنی اگر در گذشته دهک یک 
تا چهار را تحت پوشــش داشتیم، تالش کردیم تا 
دهک هفت را تحت پوشــش قرار دهیم؛ اگرچه 
معتقدیم با باال رفتن قیمــت و هزینه ها این مقدار 
حداقل ۴۰۰ هزار تومان کفایت الزم را برای تأمین 
وسایل کمکی را ندارد. وی یادآور شد: تعداد افراد 
گیرنده خدمت کمک هزینه پوشینه نسبت به سال 
گذشته ۲ برابر شده است. پوشش ما در زمینه تأمین 
لوازم بهداشــتی کامل نیست. سال گذشته تا دهک 
چهار تحت پوشــش بوده و اکنون تا دهک هفت 
تحت پوشش قرار گرفتند. به گزارش  مهر، به گفته 
وی، یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از معلوالن کشور 
تحت پوشش بهزیستی قرار دارند که ۱٧۰ هزار نفر 
از این افراد، دارای معلولیت شــدید و خیلی شدید 
و به نحوی نیازمند وسایل کمک توانبخشی هستند.

گروه اجتماعی // رئیس دبیرخانه اشــتغال سازمان 
از  از مصوبه ای در راستای حمایت  بهزیستی کشور 
توانمندسازی و اشــتغال جامعه هدف بهزیستی و 
برخورداری از تسهیالت حمایتی اشتغال، در صورت 
عدم امکان بهره مندی جامعه هدف از تســهیالت 
اشــتغالزایی خبر داد و گفت: به تشخیص سازمان 
موثر  اعضای  به  این ســازمان می تواند  بهزیستی، 
خانواده افراد تحت پوشش شــامل معلوالن، زنان 
سرپرســت خانوار و مددجویان تسهیالت اشتغال 

اعطا کند. 
سید محمد حسن صافی با اشاره به مصوبه شورای 
عالی اشــتغال کشــور درخصوص توانمندسازی 
جامعه هدف ســازمان بهزیستی اظهار کرد: پس از 
پیگیری های مکرر توانســتیم در هشتاد و سومین 
جلسه شورای عالی اشتغال کشور مصوبه ویژه برای 
مددجویان سازمان بهزیستی داشته باشیم؛ این مصوبه 
اعالم می کند در راستای حمایت از توانمندسازی و 
اشتغال جامعه هدف سازمان بهزیستی و برخورداری 
از تســهیالت حمایتی اشــتغال، در صورت عدم 
امکان بهره مندی جامعه هدف از تسهیالت اشتغال، 
به تشخیص سازمان بهزیســتی کشور این سازمان 
می توانــد به اعضــای موثر خانــواده افراد تحت 
پوشش شــامل معلوالن، زنان سرپرست خانوار و 
مددجویان تســهیالت اشتغال اعطا کند. وی افزود: 
در این خصوص به لحاظ دســتورالعملی و قانونی 
نقص وجود داشــت. پس از این مصوبه شــورای 
عالی اشتغال، شــیوه نامه ای را تدارک دیدیم که در 
آن مواردی که امکان پرداخت از این مصوبه داریم 
را شفاف و به استان ها ابالغ کردیم. در واقع کلیات 
موضوع به این لحاظ مهم است که نگاه توانمندسازی 
باید از فرد به ســمت خانوارها بــرود و تقویت و 
ابعاد اقتصادی، اجتماعی،  توانمندسازی خانوار در 
فرهنگی، سالمت و توانبخشی به کاهش هزینه های 
ســرباری خانوار در حوزه آســیب و توانبخشی 
کمک می کند همچنیــن کمک می کند عضوی که از 
این تســهیالت بهره مند شود نفعی را به عضو تحت 
پوشش سازمان نیز برساند. رئیس دبیرخانه اشتغال 
سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه ارتقای کیفیت 
زندگی افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار 
و خانواده های این افراد هدف کلی بهزیســتی بوده 
اســت، گفت: به دنبال ایجاد فرصت های اشــتغال 
برای خانواده های دارای معلولیت و زنان سرپرست 
خانوار، حمایت از توانمندسازی و اشتغال جمعیت 
تحت پوشش، کاهش هزینه سرباری معلولیت برای 
خانواده، حفظ بهداشت روان برای افرد تحت پوشش 
و خانوارهای آنان و ایجاد پایداری و سواد اقتصادی 
به وســیله اشــتغال زایی برای افراد تحت پوشش 
و خانوارهــای آنها از اهــداف اختصاصی و ویژه 

بهزیستی بوده اســت. وی با بیان اینکه بخش مهم 
این شــیوه نامه، افرادی است که امکان پرداخت این 
تســهیالت به آنها وجود دارد، تاکید کرد: در حوزه 
افراد دارای معلولیت، افراد دارای معلولیت بین ۱8 
تا ۶۰ ســال که توان انجام هیچگونه فعالیت شغلی 
به طور مســتقل را ندارند و براساس نتایج حاصل 
از ابزارهای عملکردی قادر به زندگی مستقل بدون 
کمک نباشــند، می توانیم به اعضــای موثر خانوار 
آنها تســهیالت ارائه دهیم. بــه گفته صافی، تمامی 
گروه های دارای کم توانی ذهنی شدید و خیلی شدید،  
بیماران اعصاب و روان تحت پوشش شدید و خیلی 
شدید، انواع گروه های دارای معلولیت شدید و خیلی 
شــدید که نیاز به مراقبت دائمی دارند و توان انجام 
فعالیت های روزمره خود به صورت مستقل را ندارند 
و بین ۱8 تا ۶۰ سال ســن دارند، یکی از اعضای 
موثر خانوارشــان می تواند برای یکبار تســهیالت 
اشــتغال دریافت کننــد. رئیس دبیرخانه اشــتغال 
سازمان بهزیستی کشور درخصوص زنان سرپرست 
خانوار نیز اعالم کرد: باتوجه به اینکه بخش عمده 
این افراد در ســنین باالی ۶۰ سال دچار مشکالت 
خاصی هستند، جامعه هدف خود را زنان سرپرست 
خانوار باالی ۶۰ سال در نظر گرفتیم.   صافی این 
را هم گفت که اگر افراد تحت پوشــش غیرمحجور 
باشــند باید یک اجازه کتبی به فرد موثر داده شود. 
وی با تاکید بر اینکه این تسهیالت فقط یکبار برای 
افــراد آن خانوار داده می شــود و بار دومی وجود 
ندارد، گفت: اولویت پرداخــت برای خانواده هایی 
اســت که جزو دهک درآمدی پایین و متوسط قرار 
دارند، اســت؛ به این معنی که دهک های ۱ تا ٧ جز 
اولویت های پرداخت این مدل از تسهیالت هستند. 
به گزارش ایســنا، رئیس دبیرخانه اشتغال سازمان 
بهزیستی کشــور همچنین تاکید کرد: پرداخت این 
تسهیالت موجب قطع کمک هزینه های مستمر، نظیر 
کمک هزینه نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل 
یا حق پرســتاری نخواهد شد. این تسهیالت شامل 
افراد دارای معلولیتی است که در مراکز شبانه روزی 
بستری هستند یا در مراکز روزانه بهزیستی خدمات 

می گیرند نمی شود.

 پرداخت تسهیالت اشتغالزایی به
 خانوارهای دارای معلوالن شدید

سخت تر شدن تهیه سمعک و ویلچر با افزایش نرخ ارز
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گروه گزارش // مردم پرافتخار و سربلند ایران، جان من هزار 
بار فدای شما...« این جمله سردار سلیمانی، هدیه و یادگاری 
او به یک ملت است که همه نمک گیر ِمهرش هستند. مثاًل 
مردم سیستان و بلوچستان در دهه هفتاد، روزگار سخت پس 
از جنگ، جوالن اشرار و قاچاقچیان موادمخدر جانفدایی این 
مرد را بارها به چشم خود دیدند؛ مردی که در کالم و عمل 

یکی بود و خیرش حتی به اشرار هم رسید. 
آن هایی که پس از پایان جنگ تحمیلــی عراق علیه ایران و 
آغاز دهه هفتاد، نوجوان یا بزرگتــر بودند اخبار نگران کننده 
جنوب شرق کشور را به یاد دارند. نام بخش هایی از استان های 
سیســتان و بلوچستان، کرمان و بخش هایی از استان خراسان 
ســابق با اخبار نگران کننده قاچاق مواد مخدر، سلطه اشرار و 
گروگان گیــری گره خورده بود. این نگرانــی تا جایی بود که 
برخی مادرانی که فرزند پســر و آماده اعزام به خدمت مقدس 
سربازی داشتند، نذرونیاز می کردند نام فرزندشان در تقسیم بندی  
هرجا بیفتد اما این مناطق نه! خبرهای دهان به دهان چرخیده و 
غیررسمی که از این مناطق می آمد، نگران کننده بود به خصوص 
اخبار سیستان و بلوچستان. این خبرها برای ملتی که جنگی 8 
ساله و تحمیلی را آن هم پس از مدت کوتاهی از پیروزی انقالبی 
نوپا پشت سر گذاشته بودند، اخبار خوشایندی نبود که هولناک 
هم بود. اما رشادت  و حضور به موقع سردار سلیمانی بالفاصله 
پــس از جنگ و در این مناطق، جبهه جهاد و خدمت دیگری 
در شرق و جنوب شرق ایران برپا کرد. مبارزه با اشرار تا دندان 
مسلح، پرخطر بود و بارها جان فرمانده سلیمانی و نیروهایش 
را به خطر انداخت به خصــوص که کارتل های موادمخدر و 
فروش سالح دنیا و منطقه پشت آن بودند اما ارزشش را داشت؛ 

»امنیت« به مردم هدیه داده شد...
  خوف دیروز، گردشگری امروز

دشمن که شکست سختی در جبهه ها از مردم خورده بود حاال 
در لباس »شــرارت« و »قاچاق مواد مخدر«، پروژه ارعاب، 
انحراف و آزار مردم را در پیش گرفته بود. سیستان و بلوچستان 
را به بهشــتی برای خود و برزخی برای مردم تبدیل کرده بود. 
طوری که تردد در جاده های برخی مناطق این استان به آرزو 
برای مردم تبدیل شده بود و اشرار برای گسترش سلطه خودشان 
و توسعه مناطق امن برای شــرارت خود، به شیوه هایی مانند 
گروگان گیری هم دست می زدند. درست همان سال و روزهایی 
که خبرها و شایعه های دل خراش از این مناطق دهان به دهان و 
محفل به محفل می چرخید، کهنه سرباز و فرمانده چاالک دفاع 
مقدس، جبهه جدید را برای خدمت انتخاب کرد. فرمانده»قاسم 
ســلیمانی« با راه اندازی گردان نیروی زمینی ســپاه قدس با 
شیوه های بدیع و لطیفی سراغ اشرار رفت که به فکر کسی خطور 
نمی کرد، روزی بتوان اشرار تفنگ به دست و تیربار به دوشی را 
که زندگی شان با قاچاق مواد مخدر خو گرفته بود را نه تنها تسلیم 
که تواب کرد. مردی که حاال سردار دلها عنوان نام آشنایی او در 
ذهن  ماست چنان چریک زبده ای برای جنگ های نرم و سخت 
بود که دل برخی اشرار را هم نرم  و سبک زندگی شان را تغییر 
داد. هرچه دهه ٧۰ اخبار نگران کننده این مناطق دل ما را خالی 
می کــرد، دهه 8۰ پر بود از روایت کارهای معجزه مانند مردی 
گمنام که راه ها و جاده های مخوف شده را ایمن و به روی مردم 
باز کرد تا آنجا که حاال برخی از مناطق ممنوعه دیروز، فرصت 

گردشگری امروزند. 
 وقتی جبهه عوض شد

شهید ســردار قاسم ســلیمانی، که همیشــه از عناوینی که 
استراتژیک های بنام نظامی جهان و معروف ترین مقاله نویس های 
امپراتوری رســانه ای غرب درباره اش به کار می بردند، فراری 
بود و به جای عناوینی مانند »دشمن آگاه«، »ژنرال در سایه«، 
»دشــمن محترم« و... ذوقش، عنوان »سرباز قاسم« را به همه 
عناوین ترجیح می داد، یک جنبه کمتر روایت شــده در زندگی 
خــود دارد. روایت حضور این »چهره بین المللی مقاومت« در 
جنوب شــرق ایران کم شنیدنی و جذاب نیست. قسمت شرق 
و جنوب شرقی کشور شرایط استراتژیک و جغرافیایی خاصی 
دارد ازیک طرف، نزدیک بودن به مرز از سویی داشتن مناطق 
کوهستانی و بیابانی شــرایط خاصی را اواخر دهه ۶۰ فراهم 
کــرده بود تا معاندانی که در جبهه شکســت خورده بودند این 
بار با تخریب چهره ایران توســط قاچاق گسترده مواد مخدر، 
ایجاد رعب و وحشــت و ناامنی کارشان را پیش ببرند. سردار 

سلیمانی در زمان جنگ فرمانده دو گردان از رزمندگان کرمانی 
بود و سردار شهید »حسن باقری«، قابلیت و استعدادهای ویژه 
او ازجمله توانایی او برای فرماندهی نیروهای بیشتر نظامی را 
تشخیص داده بود.سلیمانی، تجربه فرماندهی لشکر موفق و فاتح 
۴۱ ثاراهلل متشکل از نیروهایی از کرمان، سیستان و بلوچستان و 
هرمزگان را در کارنامه خود ثبت کرد. به همین دلیل بعد از پایان 
جنگ، تقریباً از اواخر سال ۱۳۶٧ که زمزمه ناامنی و شرارت در 
جنوب شرق ایران به گوش رسید، مأموریت امنیت این اقلیم به 

فرمانده سلیمانی سپرده شد.
 با اسیر مدارا کنید

بــا این حال در ایــن جبهه رئوف هم بود. اشــرار تا پیش از 
دستگیری برایش اشرار بودند و پس  از آن اسیر: »با اسیر مدارا 
کنید.« جمله معروف و مدام او به نیروهایش بود. این مدارا فقط 
بازی با کلمه در زبان نبود؛ جوشیده از دل بود که نیروهایش در 
این مأموریت مهم وقتی آن روزها را مرور می کنند، می گویند که 
در دوره دستگیری، اشرار دعوت به کار فرهنگی و انجام خدمت 
به مردم همان  خطه دعوت می شدند. وقتی توبه می کردند و ابراز 
پشیمانی، امان نامه می گرفتند. کسب وکار و سبک زندگی شان 
تغییر می کرد. شــروری که تا دیروز یک عده از او سوءاستفاده 
می کردند تا با قاچاق مواد مخدر و تهدید مردم منطقه، نان حرام 

سر سفره خانواده ببرد حاال کسب وکار حاللی پیدا می کرد.
 همراهی بزرگان و مردم منطقه

دهه ۶۰بیابان ها و تپه های کوتاه و بلند، کوهستان و ارتفاعات 
پرپیچ وخم جنوب شــرق مثل حاال که همه جا جاده کشی و 
امن وامان است، نبود. بعضی مسیرها برای ماشین ها و مسافران 
تبدیل شــده بود به منطقه ممنوعه. هر کــس پا به آن محدوده 
می گذاشت، انگار که قلمرو اشــرار را به خطر انداخته باشد. 
گاهی به سمت خودروی عبوری تیراندازی هم می شد و گاه از 
حربه گروگان گیری برای وحشت آفرینی بیشتر، استفاده. سردار 
سلیمانی با کمک نیروها و بومیان منطقه نقشه کاملی از محدوده 
تهیه کرده بود. اولین کاری که انجام داده بود، ارتباط با ســران و 
بزرگان خاندان ها و قبیله ها بود. آن ها را واقف کرده بود که اشرار 
را به راه بیاورند تا دست از این معاش کثیف بردارند. اینکه این 
نان خوردن ندارد؛ حرام است و یک خانواده که هیچ نسل های 
بعد را هم تباه می کند. جلب این حمایت از سوی بزرگان قبیله ها 
جای پای سردار را در منطقه محکم می کرد و کارهای بعدی را 
شدنی تر. او در طرح امنیت پایدارش برای این مناطق از شیوه 
بدیع استفاده از ظرفیت بومی و مردم منطقه به درستی استفاده 

می کرد.

 »آورتین« و یک قرن بیراهه
نگاه فرمانده به معضالت شرق و جنوب شرق ایران، تک بعدی، 
نظامــی و  قهری نبــود. چریک دلســوز جبهه ها که فرصت 
فرماندهی نیروهای مؤمن سیستان و بلوچستانی و کرمانی را هم 
در جنگ داشت، خوب می دانست که بعضی از آن هایی که اشرار 
شده بودند، کینه و نقشه ای نداشتند که نداشتن یک کسب وکار 
ساده و حالل یا سنت های اشتباه قدیمی، آن ها به این راه کشانده 
بود. مانند مردم »آورتین« که به قول سردار یک سده؛ حدود یک 
قرن سبک زندگی شان این و بیراهه بود. در کهنوج و جیرفت 
در ارتفاعات کرمان نقاطی بود مثل همین آورتین که به معنای 
واقعی قلمرو اشرار، صعب العبور و مانند یک قلعه بود. برخی 
اشرار طایفه ای کار می کردند و به هم مرتبط بودند. حاج قاسم 
سلیمانی که خودش ایلیاتی، زاده روستا و کوه و کمر بود، خوب 
می دانست در چنین نقاطی باید روی ظرفیت های بومی منطقه و 
روابط قومیت ها حساب کرد. هر جا می رفت قبل از هر اقدامی، 
اطالعات واقعی و صحیح از آن محدوده تهیه می کرد. پیش از 
او هیچ نیروی نظامی نتوانسته بود از آورتین اطالعات به دست 

بیاورد اما او با همین شیوه توانست.
 خالف بس است،کشاورزشو!

حاج قاسم که شبانه روز، سعی می کرد مردم جنوب شرق کشور 
طعم امنیت و آرامش را بچشند در این مناطق صرفاً عملیاتی 
نبود. کارهایش عملیاتی، اطالعات محور، فرهنگی، اقتصادی، 
سیاســی و معنوی هم بود. در همین نقاط صعب العبور کرمان 
سران عشیره و قبیله ها را جمع کرده و درد مردم را شنیده بود و 
بعداز آن با فرماندار، استاندار، بخشدار، اداره جهاد کشاورزی و 
آب منطقه جلسه گذاشته بود. محدوده ای مناسِب کار کشاورزی 
مشــخص شــد. زمین هایش قطعه بندی و تمام زیرساخت ها 
و مجوزهای الزم برای کشــاورزی تأمین شد. حاج قاسم و 
نیروهایش رفتند سراغ آن هایی که کهنوج، جیرفت و ارتفاعات 
را ناامن کرده بودند. ضرب العجل و امان نامه ٧۲ ســاعته داده 
بودند که زمینه کار حالل و کشاورزی فراهم شده و دیگر کسی 
بهانه برای شــرارت ندارد. مردم می دانستنداین مرد، نامردی 
نمی کند. حرفش، حرف و قولش قول اســت. به ۲۴ ســاعت 
نکشیده، با هرچه داشتند از کوه و دمن سرازیر شدند. سالح ها 
را تحویل دادند و زمین کار و کشاورزی تحویل گرفتند. حاال 
هرکس سراغشان می رود اهالی یک ایل و طایفه چشمشان نم 
برمی دارد، دلشان پر می کشد تا شاید دوباره او را ببینند؛ آن هایی 
که تا دیروز راه می بســتند حاال بذر پاک توی زمین می کارند، 
برکت نان حالل کشاورزی و دامداری زندگی شان را رونق داده 
و روشن کرده است. حاال از بهترین های کشاورزی و دامداری 

منطقه هستند و می گویند: »هرچه داریم از این مرد داریم...«
 وقتی بینوایان ما زیباتر است

»بینوایان« یکی از قصه های جذاب جهان و نوشــته »ویکتور 
هوگو« است، ماجرای مردی که از دزدی دست برمی دارد و راه 
رادمردی پیش می گیرد. دنیا کجاست که ببیند نه در خیال که در 
واقعیت نه درگذشته که معاصر، تدبیرهای یک مرد، طایفه ای را به 
راه درست برگرداند. مردی که درست برعکس بازرس نچسب 
و کینه توز بینوایان بود. فرمانده ای دلسوز امان نامه ای می دهد که 
خیر دنیا و آخرت یک طایفه و ای بسا یک نسل را با رزق حالل 
تأمین کند. سردار اگر فقط به فکر انجام وظیفه بود، باید اشرار را 
به ضرب توپ و تفنگ دستگیر می کرد اما برای او تکلیف الهی 
اولویت داشت. فقط »دستگیری« از اشرار برایش مهم نبود که 
شوق »دست گیری« از آن ها راداشت تا اشرار دیروز را به خوبان 
امروز وطن تبدیل کند. معنی امنیت پایدار اگر این نیست، چیز 

دیگری است؟! یک امنیت همیشگی و کاماًل مردمی.
 جاذبه عجیب و قدرت واژه ها

خاطره جالب دیگری هم هســت؛ ماجرای همان شروری که 
به حاج قاســم پناه می آورد و کمک می خواهد. سردار امان و 
پناهش می دهد. مرد، آن قدر جذب مرام شهید سلیمانی می شود 
که می خواهد این مهر و محبت را جبران کند. بعدها در عملیاتی 
هم انجام می دهند، شرکت می کند.اشرار معاندی از بین می روند. 
خودش هم به رحمت خدا می رود. ســردار خوب فهمیده بود، 
فاصله بین رحیم و رجیم شدن فقط یک نقطه است، همان نقطه را 
به دل ها می زد و کار را  تمام می کرد. نیروها، رفقا و هم رزمانش 
از معجزه فرمانده با کلمه ها هم می گویند. از اینکه همیشه مثل 
شهیدان باکری و خرازی، همت و... به نیروهایش می گفت: »بیا!« 
نمی گفت: »برو!« خودش جلوتــر از نیروها به دل خط و بال 
می زد. از سردار سلیمانی جمله جذابی نقل می کنند: »فرماندهی 
در جنگ فقط هدایت نیســت که امامت است...« امام، همیشه 
جلوی صف؛ نفر اول است. سردار این تجربه شیرین جنگ را با 
خودش به سیستان و بلوچستان هم برد و بعدتر به سوریه و عراق 
هم. همیشه موقع هر عملیات و خدمتی می پرسید، چند نفریم؟این 
کار را انجام می دهیم/ می رویم/ می آییم/... می توانست بگوید 
می روید/می آیید و... اما مرد با اخالص و زیرک میدان نبردهای 
سخت می دانست همان میم آخر فعل ها، دل ها را فتح و نیروها را 

جان فدا بار می آورد؛ درست مثل خودش...
 از چیزی نمی ترسیدم

خیلی ها نقل می کنند در سوریه و عراق در شام و کردستان عراق 
ســردار در حالی با هلی کوپتر خودش را برای نجات مردم و 
نیروها رســاند که آســمان و زمین آن محدوده در محاصره و 

تیررس ۳۶۰ درجه بود. این همه شجاعت سوغات همین جمله 
بود. سوغات همان روزهایی که اشرار قاچاقچی با تیربار حتی 
بالگرد نیروهای نظامی را هم می توانستند بزنند، سردار سلیمانی 
بی هراس و غران به دل خط می زد. در مرزهای زاهدان شب ها 
ماشین ها شبانه از کنار پاسگاه ها عبور می کردند؛ پر از مواد مخدر 
و گاه قتل عام هم می کردند؛ سردار قرارگاه قدس را برای مبارزه 
با این تعدی طراحی کرد. نیروهای چریک و آموزش دیده وارد 
میدان شدند. دشمن برای تضعیف روحیه مأموران و ضعیف نشان 
دادن قرارگاه، حمله کرد و تعدادی از نیروها را گروگان گرفت. 
سردار در عملیات های برون مرزی نه تنها اشرار را به زانو درآورد 
که گروگان هم آزاد شد. به قول خودش که حاال نام کتابی درباره 
زندگی او شده؛ »از چیزی نمی ترسیدم« از چیزی نمی ترسید. 
دقیق و با درایت برنامه ریزی می کرد الباقی را هم به خدا توکل و 

به درستی فرماندهی می کرد.
 دست تجزیه طلبان کوتاه شد

برای خیلی ها ســؤال  است که سیستان و بلوچستان باوجود 
چنین جاذبه های ناب گردشگری چرا کمتر از دیگر شهرها، در 
حوزه گردشــگری نامش برده می شد؟پاسخ این سؤال همان 
شرارت های دهه هفتاد است و اگر نبود شجاعت و سازندگی 
سردار سلیمانی، دشمنان تجزیه طلب سال ها قبل دست شومشان 
به این خطه دراز می ماند. حاال اگر چابهار، ساحل درک، کوه های 
مریخی، ایرانشهر و ... نام آشنایی برای گردشگرانند، برکت شب 
و روزها دوندگی سرداری است که آرزویش این بوده که وقتی 
مأموریت های نظامی اش تمام شد؛ حتی یک روز هم که شده و 

یک روز از عمرش که باقیمانده به مردم آن منطقه خدمت کند.
 به یاد رفیق شهیدم، قاسم

عالقه حاج قاسم به مردم سیستان و بلوچستان یک طرفه نبود. 
دل ها دوسویه می تپید. اما ماجرای تعلق خاطر حاج قاسم به این 
خطه به یک رفاقت و هم رزمی شیرین برمی گردد. به شهیدی که 
حاج قاســم را چنان شیفته سلوک و مرام خودش کرده بود که 
وقتی سال ۱۳۶۵ در عملیات کربالی ۵ شهید شد، تا مدت ها 
کسی لبخند روی لب فرمانده لشکر ۴۱ ثاراهلل؛ حاج قاسم ندید. 
وقتی عرصه در میدان های نبرد در دفاع از حرم؛ در ســوریه و 
عراق به سردار و مدافعان حرم تنگ می شد، سردار به این شهید 
متوسل می شد و همیشه خاطره شجاعت ها و معنویت او را برای 
مدافعان حرم تعریف می کرد. به او لقب »مالک اشتر سپاه اسالم« 
را داده بود. آخرین بار هم وقتی قبل از سفر به بغداد و شهادت 
به دفتر کارش رفته بود؛ عکس هم رزم و رفیق شفیق خودش 
را جانانه بوسیده بود. اصاًل کسی که شوق و آرزوی خدمت در 
سیستان و بلوچستان را در دل سردار سلیمانی زنده کرده بود، 
همین شهید بود که در بند ششم وصیت نامه و یادداشتی نوشته و 
خواسته بود که به سیستان و بلوچستان خدمت کنند. اینجا برای 
سردار دل ها صرفاً محدوده مأموریت نبود که زادگاه مادری رفیق 
شهیدی بود که آرزویش این بود که سیستان و بلوچستان امن 
و آباد باشد. خانه پدری شهید »قاسم میرحسینی« بود؛ چریک 
مؤمن و بی ادعایی که حتی نحوه شهادتش را هم پیش از شهادت 
به حاج قاســم گفته بود. انگشت روی پیشانی گذاشته و گفته 

بود من ازاینجا تیر می خورم و شهید می شوم و همین هم شد...
 وقتی مرزها قفل شد

برای حاج قاسم سخت بود ببیند، وصیت رفیق روی زمین بماند. 
طرح جامع »امنیت پایدار و مردمی شرق کشور« را تهیه کرده و 
به آن عمل می کرد. تا با کمک مردم همان مناطق دست بدخواه را 
کوتاه کند. »طرح انسداد مرزها« را چنان سفت وسخت اجرا کرد 
که اشرار و قاچاقچی هایی که تیربارچی داشتند به گلوله می بستند 
و گروگان می گرفتند حتی نمی توانستند یک خودرو از مرز به 
ایران وارد کنند. خواستند از شترها برای حمل مواد مخدر استفاده 
کنند که آن هم ناکام ماند. دست به دامان ترفند کولبری شدند که 
تیرشان به سنگ خورد. حاج قاسم آن ها را به زانو درآورد تا آنجا 
که آنان که تا دیروز، رسمشان ارعاب و تهدید بود، دست به دامن 
نامه نگاری، ارسال پیام و فرستادن واسطه شدند اما سردار یک قدم 
هم عقب ننشســت. امنیت، هدیه سردار سلیمانی به سیستان و 
بلوچستان بود. مردی که آرزو داشت بار دیگر برای خدمت و 
پیشرفت راهی این دیار شود. امنیت، خدمت و پیشرفت نقشه راه 
و جای پای ســرداری در سیستان و بلوچستان بود که بی وقفه 
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خیر سردار به اشرار هم رسید

ماجرای پایان یک قرن شرارت چه بود؟ 

استان هرمزگان به دلیل شرایط جغرافیایی که دارد، 
در بســیاری از مناطق آن حیوانات وحشی فراوانی 

زندگی می کنند .
 از جمله این مناطق می توان به شهرستان بشاگرد و بخش 
رودخانه در شهرستان رودان اشاره کرد. وجود حیوانات 
 وحشی در این مناطق، مشــکالتی را برای اهالی ایجاد 
می کنند و بارها شاهد بوده ایم که این حیوانات به ساکنان 
منطقــه و دام و طیور آنها حمله کرده و آنها را زخمی یا 
از پای درآورده است. مدتی است که در بخش رودخانه 
شهرستان رودان حیوانات وحشــی مشکالتی را برای 
ســاکنین این منطقه به وجود آورده اند. حمله حیوانات 
وحشــی به ساکنان روستاهای سرگســت، عباس آباد، 
رستم آباد، پشتو، چاه نوری و .  .. مدتی است که اهالی این 
روستا ها را نگران کرده است. حیوانات وحشی تا کنون به 
تعداد زیادی از اهالی این منطقه حمله کرده و آنها را زخمی 
و راهی بیمارستان نموده است. حمله به حیوانات اهلی و 
حتی سگ های منطقه نیز توسط حیوانات وحشی انجام 
می شود و در مواردی آنها را از پای درآورده است. مدتی 
پیش در یکی از روســتاهای این منطقه حمله حیوانات 
وحشی باعث کشته شدن چهار گوسفند یک خانواده شد 
و به تازگی شاهد هستیم که این حیوانات به منازل ساکنان 
این روستاها هجوم آورده و اگر شخصی بیرون از منزل 
باشد به او حمله کرده و قصد کشتن آن را خواهند داشت. 
تاکنون به چند فرد بزرگسال در این روستاها حمله شده و 
آنها را زخمی کرده اند و اگر این حمالت به کودکان انجام 
شود، قطعاً باعث مرگ آنها خواهد شد. علیرغم اینکه به 
بخشداری محل چندین بار درباره وجود حیوانات وحشی 

و حمله آنها به انســان ها و حیوانات اهلی گزارش شده 
اســت، هنوز اقدامی جهت مقابله با آنها صورت نگرفته 
اســت که از این نظر ساکنان منطقه گالیه های بسیاری 
دارند. در تازه ترین حمله حیوانات وحشی به اهالی منطقه، 
یک بانوی ٧۰ ساله مورد حمله این حیوانات قرار گرفته 
است که اگر ساکنان و همسایه ها به موقع وارد عمل نشده 
بودند قطعاً این حیوانات جان او را می گرفتند. باید پیش 
از آنکه اتفاق ناگــواری در منطقه رخ دهد و خانواده ای 
داغدار شود مقابله با این حیوانات در دستور کار مسئوالن 
ذیربط قرار گیرد چرا که اگر اتفاقی رخ دهد و انسانی جان 
خود را به خاطر اقدامات دیرهنگام مسئوالن از دست دهد 
این کار بخشودنی نیست. این مردم ولی نعمتان ما هستند 
و باید امنیت و آرامش آنها تامین شود و مسئوالن اجازه 
ندهند وجود حیوانات وحشی آنها را نگران کند. زمانی که 
هوا رو به تاریکی می رود، بسیاری از اهالی این روستاها 
از ترس حیوانات وحشی مجبورند در خانه بمانند و اگر 
کاری برای آنها پیش بیاید نتوانند به امورات خود رسیدگی 
نمایند. اهالی این روستاهای بخش رودخانه شهرستان 
رودان از مسئوالن انتظار دارند در سریع ترین زمان ممکن 
مقابله با حیوانات وحشی در منطقه را انجام دهند تا اهالی 

بتوانند با آرامش به زندگی خود بپردازند.

 حمله حیوانات وحشی
 به مردم روستاهای بخش رودخانه 
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