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ايـن روزهـا و در بحبوحـه همـه مسـائل ريـز و 
درشـت اقتصـادي واجتماعي؛ پديـده »مهاجرت 
ايرانيـان« در صـدر تمامـي اخبـار نگران كننـده 
قرارگرفتـه اسـت. فـارغ از اينكـه ايـن مهاجرين 
اقشـارجامعه  كـدام  از  عمدتـا  و  كسـاني  چـه 
هسـتند؛ توجه بـه تبعات و آثـار زيانبـار آن بايد 
دلمشـغولي و نگراني همه جانبه دسـت اندركاران 
دولـت و نظـام باشـد و بـراي كاهـش يـا حـذف 
ايـن پديـده طرحـي نـو دراندازند تا بيـش از اين 
از  را  واالي خـود  معنـوي  كشـور سـرمايه هاي 

ندهد. دسـت 
هنـوز از ماتـم و نگرانـي ايـن پديـده خطرنـاك 
خـارج نشـده ايم كه بقـول ضرب المثـل معروف 
مي بينيـم »هـردم از اين باغ بري مي رسـد...؟!« 
و آن چيزي نيسـت بجز طرح تهيه شـده توسط 
مركـز پژوهش هـاي مجلـس؛ باعنـوان »طـرح 
سـاماندهي اتبـاع خارجـي«؛ طرحي كـه ظاهرا 
مي خواهـد بـه سـاماندهي مهاجريـن قانونـي و 
غيرقانونـي افغانسـتاني، عراقـي، پاكسـتاني و... 
بپـردازد امـا بـا بررسـي مفـاد پيش نويـس ايـن 
طـرح مي بينيـم عمال نتيجـه نهايـي و خروجي 
آن چيـزي جـز تحميـل بيـش از شـش هفـت 

ميليـون اتبـاع خارجي به كشـور نيسـت!!!
در مـاده 5 ايـن طرح تحت عنوان سـازمان ملي 
مهاجـرت آمـده اسـت: سـازمان ملـي مهاجرت 
داراي شـخصيت حقوقـي مسـتقل و به عنـوان 
موسسـه دولتـي ذيـل نهـاد رياسـت جمهوري و 
بـراي اجـراي مصوبـات شـوراي عالـي مهاجرت 
به منظـور هماهنگي و ايجـاد مديريت يكپارچه 
و واحـد در سـطح ملـي براي راهبـري، نظارت و 
سـاماندهي امور اتباع خارجي تشـكيل مي شود.

آنچـه جـاي تعجـب و شـگفتي دارد اين اسـت 
كـه در ايـن شـرايط بحراني كشـور و ناماليمات 
شـديد اقتصـادي ناشـي از تحريم هـاي ظالمانه 
و سـاير مشـكالت امنيتـي و اجتماعـي دركل 
منطقـه؛ رسـميت بخشـيدن بـه حضـور قانوني 
فقـط بيـش از پنج ميليـون مهاجر افغانسـتاني؛ 
قطعـا و يقينـا آثـار زيانبـار اقتصـادي، امنيتي و 
اجتماعـي در كشـور دارد كه چه بسـا مشـكالت 
نهـان و پنهـان ديگـري را نيـز به جامعـه ايراني 

تحميـل كنند.
امـا از طـرف ديگـر اعتقـاد برخـي از نمايندگان 
مجلـس يازدهـم ايـن اسـت كـه بـا ايـن طـرح 
به دنبـال سـاماندهي مهاجـران هسـتند، ولـي 
ايـن توجيـه نيم بنـد عمـال نمي توانـد از دغدغه 
و نگرانـي جـدي مصلحـان و منتقدان سياسـي، 
اقتصـادي و اجتماعـي بكاهـد كـه بطـور جـد 
معتقدنـد ايـن طـرح بايـد مسـكوت بمانـد و به 

مرحلـه اجـرا درنيايد.
حـرف جـدي منتقـدان ومخالفـان ايـن اسـت 
بـدون  عجوالنـه  و  نابه جـا  هرتصميـم  كـه 
درنظرگرفتـن تبعات مختلف امنيـت اقتصادي، 
امنيـت  سياسـي،  امنيـت  غذايـي،  امنيـت 
اجتماعـي، امنيـت سـالمت مي توانـد در آينـده 
دچارمشـكالت  را  كشـور  دور،  چنـدان  نـه 
عديـده اي نمايـد كه خـروج از بحران هاي تبعي 

آن بـه ايـن آسـاني نخواهـد بـود.
يكـي ديگـر از مسـائلي كـه مي توانـد در آينـده 
نه چنـدان دور بـر وخامـت اوضـاع و بغرنجـي 
بـا  كـه  اسـت  ايـن  بيافزايـد  كشـور  شـرايط 
تصويـب ايـن طـرح؛ سـيل كم سـابقه مهاجران 
خارجـي بخصـوص افغانسـتاني ها چـه قانوني و 
چه غيرقانوني به سـوي كشـور سـرازير مي شـود 
كـه مهمتريـن آثـار اين هجـوم مهاجريـا برهم 
جامعـه  انسـاني  و  اجتماعـي  بافـت  خـوردن 
ايرانـي اسـت كـه از بيـن رفتن زيرسـاخت هاي 
بهداشـتي، اجتماعـي و اقتصـادي كشـور را نيز 

به دنبـال خواهـد داشـت.
هرچندكـه سـاماندهي اتبـاع بيگانه يـك ضرورت 
اسـت كه بايد ازسـال ها پيش جدي گرفته مي شد، 
امـا در اين شـرايط خاص كشـور كـه باتالطم هاي 
اقتصـادي و هجمـه همه جانبه دشـمنان غربي در 
زمينه هاي مختلف روبه رو هسـتيم، بنظر مي رسـد 
مسـكوت گذاشـتن ايـن طـرح و عـدم رسـميت 
بخشـيدن بدان يكـي از مهمترين اقداماتي اسـت 
كـه اگر عملي نشـود، معلـوم نيسـت در آينده چه 

وضعيتي خواهيم داشـت؟

طرح ساماندهی مهاجران 
يا رسميت بخشيدن به 
حضورميهمانان غريبه؟!

سرلشکرموسوی:

امپراطوریرسانهاینظامسلطه
نمیگذاردپیشرفتهایکشوردیدهشود
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اخــبــار

سرمقاله

فرهادخادمي 

سردارفدوی:

بههیچبیگانهایاجازهدخالتدرامورکشوررانمیدهیم
جانشــين فرمانده سپاه پاسداران گفت : قدرت ما توقف ناپذير است و اين پيام را بايد همه 

بدانند كه ما به هيچ  بيگانه ای اجازه دخالت در امور كشور را نخواهيم داد.
سردار علی فدوی جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در جمع دانشجويان 
دانشــگاه امام خامنه ای نيروی دريايی سپاه با ابراز اينكه »شما آينده سازان قدرت دفاعی 
ما در دريا ها هســتيد«، اظهار داشت: همه بدانند پاسداران دريادل سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی به هيچ كس اجازه دخالت و تجاوز به كشور را نخواهند داد. سردار فدوی با بيان 
اينكه ايســتادگی و حمايت ملت از كالم حق موجب حذف توطئه های دشــمن می شود، 

خاطرنشان كرد: پيشرفت و امنيت جامعه در گروی يك »جهاد كبير« است.
وی با تصريح به اينكه »پيش از اين ســازه های قدرت ما را ديگران می ســاختند«، عنوان 
كــرد: اين يعنی پايه های قدرت مــا در اختيار ديگران بود، اما به حول و قوه الهی، اآلن به 

اين قدرت و فناوری دست يافته ايم و دشمنان از آن در هراسند.
جانشــين فرمانده كل سپاه پاسداران افزود: برای مستقل بودن نياز داريم كه در حوزه های 
علــم، فناوری، توليد قدرت، اقتصاد و در فرهنگ كه نشــانه های اصلی هويت يك جامعه 
اســت، استقالل كامل داشته باشــيم. وی با تأكيد بر اينكه هيچ كس جز ملت ايران نبايد 
برای سرنوشت خود تصميم بگيرد، اضافه كرد: اين پيام ماست كه اگر كسی بخواهد برای 

سرنوشت ما تصميم بگيرد، با جديت با آنان مقابله خواهيم كرد.
سردار فدوی افزود: قدرت ما توقف ناپذير است و اين پيام را بايد همه بدانند كه ما به هيچ  
بيگانه ای اجازه دخالت در امور كشــور را نخواهيم داد. وی ســپس با ابراز اينكه »ما امروز 
به فضل الهی ســيطره دريايی خود را حفظ كرديم و پهنه دريايی خود را گسترش داديم«، 
گفت: امروز فناوری های نوين دريايی را در ســطح مناســبی در اختيار داريم كه اين خود 

يك قدرت به حساب می آيد.

زیارتامامخامنهایازحرمحضرتعبدالعظیمحسنی)ع(
رهبر معظم انقالب ديروز مزار حضرت عبدالعظيم حسنی)ع( را در شهر ری زيارت كردند.

حضرت آيت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی ســحرگاه ديروز يكشنبه، با حضور 
در حرم حضرت عبدالعظيم الحســنی)ع( در شهر ری از اين مضجع مبارك زيارت و نماز 

صبح را آن جا اقامه كردند.

دیدارامامجمعهاهلسنتزاهدانبانمایندهرهبرانقالب
مولوی عبدالحميد اســماعيل زهی امام جمعه اهل ســنت زاهدان در جريان سفر حجت 

االسالم حاج علی اكبری نماينده رهبر انقالب به سيستان و بلوچستان با وی ديدار كرد.
در اين ديدار كه نماينده ولی فقيه در سيســتان و بلوچستان و  برخی علما و اساتيد اهل 
ســنت نيز حضور داشتند، در مورد حوادث اخير بحث و تبادل نظر شد. حاج علی اكبری 
قرار اســت تدابير عالی رهبر انقالب برای حل مشــكالت سيســتان را با  بزرگان استان و 

گروه های مختلف در ميان گذارد.

تسهیالتازدواجوفرزندآوریبرایمشموالنغایبسربازی
رئيس كميسيون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی گفت: در جلسه اين كميسيون مقرر 

شد كه مشموالن غايب سربازی تسهيالت ازدواج، فرزندآوری و اشتغال دريافت كنند.
به گزارش مهر، محمدرضا پورابراهيمی در توضيح جلسه كميسيون اقتصادی مجلس شورای 
اســالمی، گفت: در اين جلســه طرح الحاق يك ماده به قانون حمايــت از خانواده و جوانی 
جمعيت با حضور نمايندگانی از بانك مركزی، وزارت اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه و مركز 
پژوهش ها بررســی شد. وی بيان كرد: در اين جلســه مقرر شد در حوزه پرداخت تسهيالت 
مرتبط با اجرای قانون جوانی جمعيت و ازدواج تســهيل گری صورت گيرد و قرار بر اين شد 
كه مشمولين غايب خدمت وظيفه عمومی كه تا امروز امكان دريافت تسهيالت قانون جوانی 
جمعيت را نداشته اند، مستثنی شوند و اين موضوع از حوزه محدوديت های اعمالی خارج شد.
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اداره كل راه و شهرسازي استان هرمزگان 
آگهی شماره 1401-86

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازي هرمزگان

اسناد فراخوان واگذاری یک قطعه زمین با كاربری گردشگری جهت احداث  هتل در  حریم شهر بندرعباس در قالب ماده 22 قانون الحاقی مواردی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 
1384 و دستور العمل اجرایی آن

با عنایت به اینکه کلیه مراحل انجام مزایدات )اعم از دریافت اسناد، ارائه تضمین، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات و اعالم برنده( در اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان به صورت الکترونیکی در سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار می گردد، متقاضیان محترم بایستی جهت ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت نام کاربری و رمز عبور به سایت www.setadiran.ir مراجعه فرمایند.

الزم به ذکر است مبلغ پرداخت غیر نقدی )اقساطی( به صورت پلکانی سالیانه تقسیط می شود.)به عنوان مثال برای 5 سال به ترتیب 30،25،20،15،10 درصد (مهلت دریافت اسناد مورخ 1401/09/02 مهلت تحویل 
اسناد مورخ 1401/09/13 از طریق سامانه ستاد ایران وتاریخ بازگشایی پاکات مورخ 14/ 1401/09 ساعت 10 صبح می باشد.کلیه مراحل فرخوان از طریق سایت ستاد ایران انجام می گیرد.) مزایده گر می بایست جهت 

اطالع از برنده معامالت نسبت به ثبت نام در سامانه سنا دادگستری اقدام نماید.(
 شناسه آگهی 1408588

اداره کل راه و شهرسازي استان هرمزگان 

واگذاری اراضی با كاربری های تفریحی، گردشگری، توریستی، هتل داری و سایر تأسیسات گردشگری در قالب ماده 22 قانون الحاقی مواردی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب نوع واگذاری
1384 و دستورالعمل اجرایی آن

زمینمورد فراخوان
بندرعباس،انتهای بلوار راه آهننشانی

3014605/8190Y425608/3935Xمختصات مركز زمین

پالک 40 فرعی از 48 اصلیپالک ثبتی
گردشگریكاربری

داردوضعیت سند
صرفًا جهت احداث هتل)از اداره كل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان(موضوع موافقت اصولی

4500مساحت عرصه )متر مربع(
33/750/000/000قیمت پایه )ریال(
51/687/500/000درصدقیمت كل

مهندس رضائی سردره،مرتضی محمد حسین عبدلی،مهندس حسین نجفینام كارشناسان
تاریخ 1401/07/10تاریخ كارشناسی

رسمی  كارشناسان  كانون  توسط  قیمت  تعیین  نامه 
شماره  63 -393/هیات/1401دادگستری استان هرمزگان

شماره های 011523/0000580 مورخ 1401/06/30 و 011623/0000668 مورخ 1401/08/01رأی هیأت نمایندگی اداره كل راه و شهرسازي

وضعیت زمین
تخلیه

شش دانگ
7 روز كاریمهلت زمان واریز وجه

شرایط فروش: نقد و اقساط در ازای اخذ ضمانت نامه بانکی مطابق جدول ذیل)در اجرای ماده 4 دستورالعمل اجرایی ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384(
اولویت در انتخاب برندهسود بانکیفاصله زمانی بین دو قسطتعداد اقساطمیزان پرداخت غیر نقدی )اقساط90 درصد(میزان پرداخت نقدی )پیش پرداخت()10درصد(ردیف

1201 ماهه5 ساله13/375/000/00030/375/000/000

خبرســازان معاند يكبار ديگر با تمسك به شــيوه كشته سازی اين بار از 
كشته شدن يك دختر ۱۶ ساله در دهگالن استان كردستان خبر دادند.

به گزارش تســنيم ،  طی روزهای اخير بود كه برخی حساب های كاربری 
فعال در زمينه كشته سازی در شبكه های اجتماعی و همچنين رسانه  های 
دروغ پراكــن در همين زمينه خبری را با عنوان »به كما رفتن يك دختر 

۱۶ ساله دهگالنی با ضربات باتوم مامورين« منتشر كردند.
پس از مرگ  مرحومه مهســا امينی و فروكش كردن اغتشاشات كه توسط 
عده ای محدود تجزيه طلب در سطح كشور و استان كردستان صورت گرفت، 
رسانه های معاند هر بار به بهانه ای دنبال برهم زدن نظم و امنيت جامعه و 

ايجاد اغتشاش بودند كه با بصيرت مردم نقشه های آنان ناكام ماند.
رســانه های معاند در جريان اغتشاشات اخير در يك ماهه اخير، يك روز 
خبر از كشتن راننده پرايد ســواری و سارينا ساعدی در سنندج دادند و 
يك روز از فوت نســرين قادری مريوانی در تهران با باتوم پليس و اخيراً 
نيز »هستی حسين پناهی« دانش آموز دهگالنی، اگرچه همه اين اتفاقات 
از ســوی فرمانده انتظامی كردستان و معاون سياسی امنيتی و اجتماعی 
استاندار كردستان و بستگان آنان در گفت وگو با خبرنگار تسنيم تكذيب 
شــده اما جالب است اين مراكز تروريستی همچنان در حال دروغ پراكنی 

هستند!
ماجرا از اين قرار اســت ظهر روز چهارشــنبه هفته گذشــته ســرويس 
مينی بوس دبيرســتان متوســطه اول خاتم االنبيا دهگالن، حوالی ساعت 
۱3 به ســمت روستای قروچای در حركت بوده است تا دانش آموزان اين 

روستا را به منزل برساند.
در همين حين و در مســير روستا، »هســتی حسين پناهی« كه به گفته 
دوستانش در آن روز از وضعيت روحی خوبی برخوردار نبوده است، درب 
سرويس را باز كرده و خود را به بيرون پرتاب می كند كه در اثر آن دچار 

مصدوميت شده و به بيمارستان دهگالن انتقال می يابد.
در بيمارســتان دهــگالن نيز بــا توجه به وخامت حال وی و بر اســاس 
دســتورالعمل های امداد و درمان، درخواســت اورژانس هوايی شــده و 
هستی حســين پناهی از طريق بالگرد به بيمارستان كوثر سنندج انتقال 
يافت اما چند روزی اســت كه رســانه های ضدانقالب مدعی شــده كه 
 يك دختر ۱۶ ســاله دهگالنی با ضربات باتــوم ماموران مجروح و به كما 

رفته است!
حجت االسالم والمسلمين حسين حسينی درباره كشته شدن يك دختر 
۱۶ ساله در دهگالن استان كردستان اظهار كرد: رسانه های ضدانقالب با 
انتشــار اخبار كذب و دروغ برای دعوت از مردم برای تجمع و اغتشاش، 
درصدد ايجاد ناامنی در جامعه هســتند و در جديدترين مورد خبرسازی 
خود در اســتان كردستان مدعی شــدند دختر دهگالنی توسط مامورين 
مجروح شــده و به كما رفته اســت. وی تصريح كرد: در پی انتشــار اين 
ادعــا در فضای مجازی موضوع در دســتور كار اولويت دار دادگســتری 
اســتان قرار گرفت و طبق تحقيقات مشخص شــد خانم هستی حسين 
 پناهی ۱۶ ســاله و اهل روســتای قــوری چيا از توابع دهگالن اســتان 

كردستان است.

افشایسناریویدروغینضدانقالبدرتکرارکشتهسازی

ماجرایدختر»دهگالنی«چهبود؟
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