
  

شهرستان 6
فرماندار بندرعباس:

 ستاد ساماندهي امور جوانان بايد پويا و كار آمد باشد
فرماندار بندرعباس گفت: برنامه ریزی مناسب برای پر کردن اوقات 

فراغت جوانان داشته باشید.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بندرعباس ، جلسه ستاد 
ساماندهی امور جوانان شهرستان  به ریاست عزیزاله کناری فرماندار با 
حضور آقای عامری معاونت اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان در 

محل سالن کنفرانس فرمانداری تشکیل گردید.
فرماندار بندرعباس در این جلسه اظهار داشت: ستاد ساماندهی امور 
جوانان بايد پويا و كار آمد باشد و با هدف رصد مشکالت و آسیب های 
احتمالی ، کمک به شکوفایی ظرفیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 

جلب مشارکت نسل جوان در عرصه های مختلف تشکیل شده است .
 کناری در ادامه گفت: با در پیش بودن دهه کرامت الزم است تمام 
ادارات مرتبط خصوصا اداره ورزش و جوانان شهرستان بندرعباس با اجرای 

برنامه های متنوع شور و نشاط را بین مردم ایجاد کنند.
وی افزود : شهرداریها و دهیاریهای سطح شهرستان بندرعباس نیز در 

این دهه به نحو مطلوب و شایسته برنامه های خود را اجرا نمایند.
این مقام مسئول بیان داشت: دستگاههای اجرایی شهرستان بندرعباس  
در اولین روز از دهه کرامت ، آذین بندی سردرب مجموعه خود را به 

بهترین شکل ممکن انجام دهند.
عزیزاله کناری عنوان کرد: باید از ظرفیت های موجود در شهرستان 
استفاده الزم را ببرید و در چهار چوب قانون مصوبات جلسه را اجرایی 

نمائید.
فرماندار بندرعباس در پایان گفت: با شروع شدن اوقات فراقت ، الزم 
است برنامه های منظم و کاربردی را برای فراغت جوانان داشته باشید تا 

بهره الزم را از اوقات فراغت ببرند.

برگزای اولین نشست هم اندیشی درباره ضرورت تأمین امنیت زنان 
و صیانت از حقوق خانواده در دادگستری هرمزگان

 تأکید رئیس کل دادگستری هرمزگان بر ضرورت 
صیانت از حقوق زنان

اولین نشست جریان ملی هم اندیشی قوه قضاییه در موضوع ضرورت 
تأمین امنیت زنان و صیانت از حقوق خانواده با حضور مسئولین قضایی  و  
مشارکت نخبگان ، کارشناسان و صاحب نظران در دادگستری کل استان 

هرمزگان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان هرمزگان، اولین نشست 
جریان ملی هم اندیشی قوه قضاییه برای مشارکت نخبگان و کارشناسان و 
صاحب نظران در موضوع ضرورت تأمین امنیت زنان و صیانت از حقوق 
خانواده با تمرکز بر بررسی کارشناسی »الیحه تأمین امنیت زنان در مقابل 
خشونت« با حضورعلی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ، 
مسئولین قضایی استان ، مدیران و نمایندگان دستگاه های ذی مدخل و 

جمعی از صاحب نظران حوزه صیانت از امنیت زنان برگزار شد.
 علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان درجریان برگزاری 
این نشست با تأکید بر جایگاه  ویژه زن به عنوان رکن اساسی نظام خانواده 
در جامعه اسالمی ، خاطر نشان ساخت: منزلت بانوان در دین مبین 
اسالم  و نصوص پر شمار قرآن کریم هم طراز با مردان قرار داده شده 
و مورد ستایش ویژه قرار گرفته است و برمبنای همین شاخص ،»الیحه 
تامین امنیت زنان در مقابل خشونت« به منظور صیانت از حقوق  بانوان  

از سوی قوه قضائیه تدوین و ارائه شده است.
 به گفته رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ، دادگستری ها، مراکز 
خانواده  و  زنان  دفاتر  نمایندگان  و  مسئوالن  بهزیستی،   ، دانشگاهی 
استانداری ها و همچنین قضات زن ، وکال و صاحب نظران ف همزمان در 
سراسر کشور در این هم اندیشی یک روزه  به تبادل نظر خواهند پرداخت 
تا موجبات غنی سازی ، رفع ابهام  و پربار شدن این الیحه را فراهم سازند.

 وی خاطرنشان کرد: به دستور ریاست محترم قوه قضاییه مقرر شد 
بعد از بررسی های معاونت حقوقی، معاونت فرهنگی اولین سلسله هم 

اندیشی های ملی را در این باره برگزار کند.

کشف ۹.۹ کیلوگرم حشیش در قشم

قشم - ایرنا - فرمانده انتظامی قشم گفت: در بازرسی از یک خودروی 
پراید در قشم ۹ کیلو و ۹۰۰ گرم حشیش که به طرز ماهرانه ای در خودرو 

جاسازی شده بود، کشف شد.
جمع  در  چهارشنبه  روز  الهی  حسین  سرهنگ  ایرنا،  گزارش  به 
خبرنگاران افزود: راننده ۳۲ ساله خودرو نیز در این رابطه دستگیر شد. 
وی ادامه داد: این قاچاقچیِ مواد، پیش از این شناسایی و فعالیت های 
وی رصد می شد تا اینکه در فرصت مناسب و در اقدامی غافلگیرانه 
دستگیر شد.  نهایی  مقصد  به  انتقال  و  در خودرو  مواد  حین حمل 
از  را  مکشوفه  مخدر  مواد  متهم  کرد:  تصریح  قشم  انتظامی  فرمانده 
نواحی مرزی شرق کشور وارد قشم کرده بود که با هوشیاری ماموران 
مبارزه با مواد مخدر در فروش آن ناکام ماند. وی خاطرنشان کرد: به 
خانواده ها و شهروندان قشی توصیه می شود با استفاده از شیوه های 
نوین تربیتی، نوجوانان و جوانان خود را در برابر آسیب های اجتاعی 
بیمه کنند. شهرستان قشم شامل جزیره های قشم، هنگام و الرک با 
۱۵۰ هزار نفر جمعیت در میان آب های خلیج فارس به موازات ساحل 

استان هرمزگان گسترده شده است.

اخبار
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رئیس کل دادگستری استان هرمزگان درگفتگوی ویژه خبری تأکید کرد

 عزم راسخ دستگاه قضایی برای مبارزه با قاچاق سازمان یافته

گزیده ای از اقدامات برجسته دادگستری و قوه قضاییه در استان چهارمحال و بختیاری

کرد:  تصریح  هرمزگان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
در برخورد با متصرفان غیرقانونی تفاوتی میان اشخاص 
حقیقی و حقوقی وجود نخواهد داشت و چنانچه اشخاص 
باید   اند  کرده  قانون  صادر  بر خالف  حقوقی  مجوزی 

پاسخگو باشند .   
به  مناسبت هفته قوه قضائیه  برنامه تلویزیونی گفتگوی 
ویژه خبری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس با حضور علی 

صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان  اجرا شد.
دادگستری  کل  رئیس  خبری،  برنامه  این  ابتدای  در 
استان هرمزگان با گرامیداشت یاد وخاطره امام راحل عظیم 
الشأن )ره( و شهدای انقالب اسالمی  به ویژه شهیدان 
هفتم تیر و سید شهدای انقالب اسالمی  دکتر بهشتی  
به تشریح مهمترین اولویت ها و اقدامات دستگاه قضایی 

استان پرداخت .
وی غبارروبی گلزار شهدا و تجلیل از ایثارگران دستگاه 
قضایی، دیدار با مقام معظم رهبری و شرکت در همایش 
بزرگ قوه قضائیه ، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان 
هرمزگان، برگزاری کنفرانس خبری  با اصحاب رسانه ،دیدار 
مردمی رئیس کل دادگستری و اعضای شورای قضایی در 
محل مسجد جامع بندرعباس، سخنرانی پیش از خطبه 
های نماز جمعه ، بازدید از زندان مرکزی و تشکیل جلسه 
شورای قضایی استان در محل زندان ،گفنگوی ویژه خبری 
در سیمای مرکز خلیج فارس، بازدید از  واحدهای تولیدی ، 
جلسه شورای اقتصاد مقاومتی با حضور صاحبان صنایع و 
فعالین اقتصادی ،برگزاری کمیته راهبردی مسئوالن قضایی 
با نیروی انتظامی و شرکت مسئوالن و کارکنان دستگاه 
قضایی در مراسم یادواره شهدای هفتم تیر را مهمترین 
برنامه های دستگاه قضایی استان در هفته گرامیداشت 

قوه قضائیه عنوان کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پاسخ به سؤالی 
مبنی بر اینکه به منظور تسریع در روند رسیدگی های 
قضایی چه برنامه هایی دارید؟ اظهار داشت: متأسفانه 
یکی از مشکالت موجود در قوه قضائیه ، حجم زیاد پرونده 
های وارده است که با تدابیر ریاست محترم قوه در دوره 
جدید هدفگذاری و برنامه ریزی به منظور جلوگیری از 
تشکیل  و ورود بیش از حد پرونده ها صورت گرفته است .

این مقام قضایی توسل به اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده 
، جرم زدایی و کاهش عناوین مجرمانه و همچنین  استفاده 
از ظرفیت های شورای حل اختالف را عواملی مؤثر در روند 
کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی ها عنوان کرد.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در پاسخ به مجری 
برنامه در خصوص این موضوع که عمده پرونده هایی که 
در استان هرمزگان تشکیل می شود با چه عناوینی مطرح 
می گردد؟ اظهار داشت: با توجه به موقعیت جغرافیایی 
و اقتصادی استان هرمزگان  که مبدا  صادرات و واردات 
پرونده  مهمترین  ارز   و  کاال  ،قاچاق  باشد،  می  کشور 
های استان را به خود اختصاص می دهد و سایر عناوین 
مجرمانه چون سرقت های تعزیری ، توهین به افراد و ایراد 

ضرب و جرح  در رده های بعدی قراردارند .
وی خاطرنشان کرد : به جز موضوع قاچاق ،  استان 
هرمزگان در ۱۰ عنوان مجرمانه دیگر  در وضعیت مشابه با 

سایر  استان های کشور قرار دارد.
علی صالحی در پاسخ به این پرسش که آیا به منظور 
دارید؟  ای  برنامه  اختالف  افزایش شعب شوراهای حل 
اظهار داشت: با توجه به قانون و دستورالعمل ابالغی از 
، تشکیل شعب شورای حل اختالف  سوی قوه قضائیه 
متناسب با پرونده های وارده صورت می گیرد ،اما آنچه 
که مدنظر ما می باشد فعال سازی ظرفیت های شورای 
حل اختالف در راستای اشاعه صلح و سازش و استفاده 

ار ظرفیت ارشمند  علما و روحانیون ، ریش سفیدان و 
معتمدین محلی در این حوزه می باشد.

رئیس دستگاه قضایی استان هرمزگان در پاسخ به سوأل 
مطرح شده مبنی بر اینکه به منظور مقابله با تصرفات 
غیرقانونی در حریم دریا چه برنامه هایی دارید؟ خاطرنشان 
کرد: در خصوص جلوگیری از  ساخت و ساز غیرقانونی 
در حریم و بستر دریا قاطعانه و به شدت ورود خواهیم 
کرد چرا که دریا مزیت استان هرمزگان و متعلق به همه 
نسل ها است و مردم از سراسر ایران به منظور برخورداری 
از دریا به این استان سفر می کنند ، بنابراین به منظور 
صیانت از حقوق بیت المال چناچه افرادی سودای تصرف 
حریم و بستر دریا را داشته باشند دستگاه قضایی استان 
هرمزگان با جدیت و قاطعیت در کمترین زمان ممکن با او 

برخورد خواهد کرد.
صالحی در پاسخ به این سؤال که آیا تاکنون برخوردی با 
دریاخواری صورت گرفته است؟ و آیا تفاوتی میان اشخاص 
حقیقی و حقوقی وجود دارد؟  یادآور شد: در برخورد با 
و  حقیقی  اشخاص  میان  تفاوتی  غیرقانونی  متصرفان 
حقوقی وجود نخواهد داشت و چنانچه اشخاص حقوقی  
مجوزی بر خالف قانون  صادر کرده اند باید  پاسخگو باشند 

   .
مجری گفتگوی ویژه خبری با طرح این موضوع که در 
برخی شهرستان های استان هرمزگان نیز شاهد تجاوز به 
حریم رودخانه ها می باشیم ، نظر رئیس کل دادگستری 

استان هرمزگان در خصوص این موضوع را خواستار شد.
علی صالحی با بیان اینکه  متأسفانه در زمستان گذشته 
،مسدود نمودن حریم رودخانه ها توسط افراد منجر به 
تحمیل خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری در مناطق 
مختلف کشور شد ، خاطر نشان کرد: به منظور جلوگیری 
از  پیشگیری  هدف  با  و  گذشته  تلخ  حوادث  تکرار  از 
تخلفات احتمالی ، از دستگاه های متولی خواسته ایم که 
با مستندسازی ، حریم رودخانه ها را مشخص کنند و از  
اداره آب  هم خواسته ایم که با ساخت و سازهای غیرمجاز 
برخورد و ضمن اطالع رسانی به دستگاه قضایی شرایط را به 

منظور برخورد قانونی با متجاوزین فراهم سازند.
وی با اعالم این مطلب که از تمامی دستگاه ها خواسته 
ایم که به تکالیف قانونی خود عمل کنند اذعان داشت : 
با  وجود قوانینی چون ؛ قانون حفاظت و بهره برداری از 
جنگلها و مراتع  ، قانون حفظ و حراست منابع آب های 
زیرزمینی کشور، قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست 
و قوانینی از این دست که  طی سالیان متمادی  در حوز  
حفاظت از اراضی ملی و حقوق بیت المال تدوین و ابالغ 
گردیده و تکالیف هر یک از دستگاه ها را  مشخص  نموده 
می  حوزه  این  در  متعدد  مشکالت  وجود  شاهد  است  
باشیم که از عدم  اجرای تکالیف قانونی از سوی مدیران  و 

مسئولین متولی  نشأت می گیرد
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: از 
به وظایف  که  اجرایی می خواهیم  تمامی دستگاه های 
، ورود دستگاه  از وقوع جرم  تا  قانونی خود عمل کنند 

قضایی  و تبعات بعدی آن جلوگیری شود. 
های  برنامه  خصوص  در  برنامه  مجری  پاسخ  در  وی 
دستگاه قضایی به منظور حمایت از تولید اظهار داشت:یکی 
از  مطالبات به حق رهبر معظم انقالب اسالمی )مد ظله 
العالی( و ریاست قوه قضائیه  حمایت از رونق تولید و 
و  از تعطیلی کارخانجات  اشتغال و همچنین جلوگیری 
واحدهای تولیدی است که به همین منظور عزم خود را 
جهت مقابله با قاچاق به ویژه از نوع سازمان یافته آن جزم 
کرده ایم  و با تشکیل دبیرخانه پرونده های مهم در دستگاه 
قضایی ، تمامی پرونده های حوزه قاچاق به دقت رصد می 
شوند و از بدو تشکیل تا صدور حکم مورد نظارت مدیریت 

ارشد دادگستری استان قرار خواهند داشت.
مجری برنامه با اعالم این مطلب که پرونده های کالن و 
سازمان یافته قاچاق کاال در چه مرحله ای قراردارند؟خواستار 
توضیحات رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در این 
خصوص شد که؛ علی صالحی در خصوص این پرونده ها 
اظهار داشت: برخی از این پرونده ها در استان دردست  
بررسی قرار دارد و برخی دیگر با توجه به اینکه  قسمتی از 
جرم در هرمزگان واقع شده و  مرکزیت آن در تهران بوده 

است با صدور قرار عدم صالحیت به دادگاه تهران ارجاع 
شده و رسیدگی می شود.

وی در ادامه افزود :به ضابطین دستگاه قضایی از جمله 
نیروی انتظامی و سپاه پاسداران تأکید کرده ایم که طرح 
های مقابله ای خود را با قدرت ادامه دهند  و اطمینان 
داشته باشند که برخورد دستگاه قضایی با قاچاقچیان جدی 

و قاطعانه خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پاسخ به این 
سؤال که در خصوص شورا های حل اختالف چه برنامه 
ها و تأکیداتی دارید خاطر نشان کرد؟ در ابتدا فرارسیدن 
حل  شوراهای  کارکنان  تمامی  به  را  قضائیه  قوه  هفته 
اختالف استان که به صورت افتخاری و بدون هبچ چشم 
داشتی  خدمت رسانی می کنند تبریک می گویم و از آنها 
می خواهم که تمامی تالش خود را در جهت تحقق صلح و 

سازش معطوف دارند.
از مردم عزیز و   : بیان داشت  ادامه  علی صالحی در 
مسئولین می خواهیم که به منظور تحقق مطالبه به حق 
العالی( مجاهدانه  اسالمی)مد ظله  انقالب  رهبر معطم 
مشارکت و همکاری نمایند  چرا که رونق تولید  جلوگیری از 
تعطیلی واحدهای تولیدی بدون جلوگیری از قاچاقمحقق 

نخواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پاسخ  به سؤال 
مجری برنامه با این عنوان که برخی از مردم تصور می 
کنند ؛ بهتر است برای  طرح شکایات و خواسته های خود  
به جای شورای حل اختالف به دادگاه مراجعه کنند، برای 
آنها چه توصیه ای دارید؟ اظهار داشت: برخی از جرایم 
صالحیت  در  حقوقی  های  خواسته  و  اتهامی  ،عناوین 
شوراهای حل اختالف است  و به همکاران خود نیز  توصیه 
ایم که به ویژه پرونده های مربوط به جرایم قابل  کرده 
گذشت را به  شوراهای حل اختالف بفرستند تا زمینه صلح 
و سازش فراهم گردد  و همچنین بسیاری دیگر از پرونده ها 
با مشاوره اعضای شورای حل اختالف  رسیدگی می شوند و 
بدون تردید  در روند رسیدگی ها در شوراها ی حل اختالف 

حقوق مراجعین تأمین خواهد شد.

در  نشست خبری رئیس کل دادگستری چهارمحال و 
بختیاری به همراه شورای قضایی استان در شهرکرد احمد 
رضا بهرامی سامانی ضمن تبریک هفته قوه قضائیه ، 
تکریم بیش از پیش مردم در این هفته و خدمت رسانی 
بیشتر به شهروندان را دراین هفته  یاد آور شد. وی گفت 
انعکاس اخبار از گروهی خاص موجب عدم اعتماد مردم 
می شود وی نقش مهم اطالع رسانی و ترمیم نابسامانی 
ها و ایجاد انگیزه به مردم و مسئولین در رفع معزالت را 
از سوی اصحاب رسانه متذکر گردید و بیان داشت نقش 
رسانه اطالع رسانی و تلنگر به مسئولین  جهت حسن 

انجام خدمت است مانند  اخبار ۲۰:۳۰
وی انعکاس صحیح اخبار قوه قضاییه و اطالع رسانی 
خواسته های مردم را از جمله وظایف رسانه های استان 
برشمرد . ایشان با اشاره به اولویتهای دستگاه قضا در 
رسیدگی به پرونده های مسن، کاهش زمان دادرسی و 
تسریع در اجرای احکام محاکم به ویژه در بخش کیفری 
اظهار داشت: الزم است در رسیدگی به پرونده های مسن 
و اجرای سریع احکام صادره تالش و پیگیری بیشتری 
صورت گیرد چرا که ماحصل فرآیند دادرسی و مختومه 
شده پرونده ها در اجرای احکام آنها مشخص می گردد. 
رئیس کل دادگستری استان در بیانات خود برخورد جدی 
با اخالل گران در نظم عمومی و قاچاقچیان مواد مخدر را از 

جمله وظایف مهم دستگاه قضایی استان برشمرد.
عبدالرضاعلی محمدی دادستان دادگستری عمومی و 
انقالب شهرکرد  نیز در این جلسه اظهار داشت: دادستانی 
استان با همکاری سازمان تعزیرات و صنف امالک استان 
برای کاهش اجاره بها و قیمت مسکن در استان که به 

صورت بی رویه در حال افزایش است اقدام می کند.
وی  درمورد پرونده تخلفات سازمان صمت استان نیز 
گفت: ابعاد تازه ای در این پرونده پیدا شده است که نیاز 
به تحقیقات گسترده دارد تحقیقات مقدماتی این پرونده 

هنوز کامل نشده و در دست بررسی است.
مدیرکل سازمان ثبت اسناد و امالک استان نیز در این 
نشست بیان کرد: کل اسناد مالکیت صادره در استان 
۳۳6۱ فقره می باشد. در عرصه منابع طبیعی نیز برای ۹8 

درصد از اراضی استان  سند مالکیت صادر شده است.
مالکیت  اسناد  تبدیل  مهلت  کرد:  عنوان  بهرسی 
دفترچه ای به سند کاداستر رو به پایان می باشد بنابراین 
شهروندان برای تبدیل اسناد خود به سند کاداستر طی 

سال ۹8 اقدام کنند تا با مشکالت بعدی مواجه نشوند.
محمد رضا عمرون نیز در این جلسه با اشاره به اینکه 
تعزیرات  سازمان  به   ۹7 سال  در  پرونده  تعداد ۵7۲۵ 
استان واصل شد و متخلفان محکوم به پرداخت مبلغ ۱۵6 
میلیارد ریال به عنوان جزای نقدی شدند، تشریح کرد: در 

سال ۹7 تعداد ۳۱88 پرونده در حوزه کاال و خدمات به 
سازمان تعزیرات واصل شد که از این تعداد ۳۱6۰ پرونده 
مختومه اعالم شد.همچنین در سال گذشته تعداد 8۳۳ 
پرونده قاچاق کاال به سازمان تعزیرات واصل شد که 8۰۲ 

مورد آن مختومه شد.
مدیرکل سازمان تعزیرات چهارمحال و بختیاری اشاره 
با  مشترک  گشت  فقره   ۱۵6۰ تعدا   ۹7 سال  در  کرد: 
سازمان هایی ازجمله صنعت، معدن و تجارت در استان از 
واحد صنفی بازدید کردند که ۵۲۵ مورد تخلف محرز شد 

و به 6۹۲ واحد نیز تذکر داده شد.
پرونده  تعداد۲84   ۹7 سال  در  کرد:  تصریح  عمرون 
مربوط به قاچاق چوب و زغال مورد بررسی قرار گرفت 
همچنین ۱4۲هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و 64 فقره 

پرونده قاچاق مواد دخانی مورد بررسی قرار گرفت.
وی گفت: تشکیل پرونده در سازمان تعزیرات استان 
در ۳ حوزه بهداشت و درمان، قاچاق کاال و تخلفات کاال 
و خدمات ۱6 درصد نسبت به سال قبل افزایش  داشته 

است.
اظهار داشت: در  این جلسه  نیز در  علی سامانی پور 
سال ۹7 تعداد پرونده های ارجاع شده از مراجع قضایی 
به پزشکی قانونی استان افزایش داشته است اما در مورد 

سقط درمانی  کاهش مشاهده شده است.

وی افزود: در دوماهه سال ۹8 تعداد مراجعین مربوط 
فوتی  در  اما  است  داشته  افزایش  درصد   ۱۵ نزاع  به 
تصادفات، حوادث کار و غرق شدگی کاهش وجود داشته 
است همچنین در سال ۹8 تعداد کل اجساد معاینه شده 
در پزشکی قانونی استان ۹.4 درصد افزایش داشته است.

حمیدرضا حیدری  مدیر کل زندان های استان چهار 
در  شده  انجام  اقدامات  به  اشاره  با  بختیاری  و  محال 
اظهارداشت در حوزه فعالیت  استان  زندانیان  خصوص 
های فرهنگی و تربیتی ۱۱۰ دوره آموزشی قرآن در رشته 
های مختلف در زندان های استان برگزار شد همچنین 47 
نفر در کالس های سواد آموزی شرکت داشته اند وی بیان 
کرد ۹ نفر روحانی تمام وقت در زندان های استان جهت 
مشاوره و راهنمایی بکار مشغو لند در رابطه با اشتغال و 
حرفه آموزی نیز ۵۵دوره در ۲۳ رشته فنی و حرفه ای نیز 
برای زندانیان برگزار گردید  ، که هم اکنون نیز  ۱۱ کارگاه  
فنی و حرفه ای در زندان و ۵ کارگاه خارج از زندان دایر می 
باشد و در خصوص انجمن حمایت زندانیان تا کنون ۲۱4 
نفر زندانی از زندان آزاد شده اند درخصوص بهداشت و 
درمان نیز در طول سال ۱۵۰۰۰ویزیت پزشکی صورت گرفته 
است ایجاد رشته های متنوع ورزشی و امکانات ورزشی 
وبرگزاری جشنواره های استانی ،محلی،و کشوری  ورزشی 

مابین زندانیان نیز در حال انجام است .

بیمه معلم کشور یک زمین چمن مصنوعی فوتبال در یاسوج ساخت
بویراحمد  و  کهگیلویه  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  ایرنا-  یاسوج- 
گفت: بیمه معلم کشور یک زمین چمن مصنوعی فوتبال در دبستان 

استان ساخت. این  مرکز  یاسوج  فرهنگیان شهر  دخترانه 
اظهار  ایرنا  با خبرنگار  گو  و  در گفت  روز چهارشنبه  پور  زارع  هادی 

داشت: مساحت این زمین چمن مصنوعی فوتبال ۲۰۰ مترمربع است.
اعتباری  فوتبال  مصنوعی  چمن  زمین  این  ساخت  برای  افزود:  وی 
شده  هزینه  کشور  معلم  بیمه  سوی  از  ریال  میلیارد  یک  بر  افزون 

است.
سال  کرد:  بیان  بویراحمد  و  کهگیلویه  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
مدارس  در  ورزشی  و  گرمایشی  وسایل  تجهیز  برای  جاری  تحصیلی 

این استان سه میلیارد ریال از سوی بیمه معلم کشور پرداخت شد.
زارع پور عنوان کرد: تاکنون خیران، بانک ها و مؤسسه های خیریه 
این  در  درس  کالس   6۰۰ و  هزار  یک  بویراحمد  و  کهگیلویه  و  کشور 

استان ساخته و تحویل داده اند.
وی ابراز داشت: انتظار می رود که میزان مشارکت خیران، بانک ها 
ساخت  برای  بویراحمد  و  کهگیلویه  و  کشور  خیریه  مؤسسه های  و 

مدرسه در این استان افزایش یابد.
سال تحصیلی ۱۳۹8 - ۱۳۹7 افزون بر ۱۵۳ هزار دانش آموز پسر و 
دختر مقاطع ابتدایی و متوسطه اول و دوم در کهگیلویه و بویراحمد 

بودند. تحصیل  به  مشغول 

روزنامه صبح ایران


