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گروه گزارش // شــرکت پاالیش نفت 
بندرعباس عنــوان واحد نمونه ملی در 
سال ۱۴۰۰ را کســب و از سوی ریاست 

محترم جمهور تجلیل شد.
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ در سی و سومین 
جشنواره ملی تقدیر از کارگران، گروه های 
کار و واحد های نمونه کــه در آغاز هفته 
کارگر در تهران برگزار شد، شرکت پاالیش 
نفت بندرعباس به عنوان واحد نمونه ملی 
در سال ۱۴۰۰ معرفی و لوح و تندیس این 
جشنواره از سوی آیت اهلل دکتر سیدابراهیم 
رئیســی، ریاســت محترم جمهور به دکتر 
هاشم نامور مدیرعامل شرکت پاالیش نفت 
بندرعباس اهداء شد.بر اساس این گزارش 
این جشنواره از سوی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و با حضور ریاســت محترم 
جمهوری، رئیس بنیاد مســتضعفان انقالب 
اسالمی، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و صنعــت، معدن و تجارت و مســئوالن 
انجمن ها و تشــکل های صنفــی کارگران 
به منظور تشــویق نیروهای کار و مولد که 
اقدامات شایســته در حوزه تولید و نیروی 
انســانی انجام داده اند برگزار شد که از بین 
یک هزار و ۹۴۳ واحد صنعتی و خدماتی 
حاضر در این جشنواره شرکت پاالیش نفت 

بندرعباس عنوان واحد نمونه ملی را کسب 
کرد.گفتنی است افزایش بهره وری، افزایش 
راندمان، رعایت اصول بهداشــتی و ایمنی، 
اشــتغال آفرینی، توجه به نیروی انسانی و 
عدالت شــغلی، جانشین پروری و توجه به 
بهبود مهارت نیروی انسانی با دانش افزایی 
از جمله دالیل انتخاب شرکت پاالیش نفت 
بندرعباس در این جشنواره ملی است.مدیر 
عامل شــرکت پاالیش نفت بندرعباس در 
حاشــیه این مراسم گفت: یکی از مهمترین 
اقدامات این شرکت در حوزه نیروی انسانی 
اجرای طــرح تبدیل وضعیــت نیروهای 
پیمانکاری بود کــه در این طرح ۲ هزار و 
۱۵۰ نفر نیروی تحت پوشش پیمانکاران در 
این شرکت به نیروهای قرارداد مستقیم تبدیل 
وضعیت شدند.دکتر هاشم نامور افزود: اجرای 
طرح طبقه بندی مشــاغل کارکنان قرارداد 
مدت موقت شرکت پاالیش نفت بندرعباس 
نیز از دیگر اقدامــات صورت گرفته برای 
بهبود و ارتقاء زیرساخت های حوزه منابع 
انســانی و با نگاه ویژه به نیروی انسانی به 
عنوان سرمایه های اصلی شرکت بود که به 
عنوان نخستین شرکت در سطح وزارت نفت 
در شرکت پاالیش نفت بندرعباس با موفقیت 
اجرا شد.وی حفظ و ارتقای کرامت انسانی، 

برابری و عدالت، علمی کردن مدیریت منابع 
انسانی، افزایش بهره وری کارکنان، افزایش 
نقش منابع انســانی در توسعه شرکت که 
خود منجر به اشتغال و جذب جوانان بومی 
 استان خواهد شد، بومی سازی و ایجاد رفاه 
از جملــه  را  مقــررات   در چارچــوب 
اولویت های اصلی سیاســت های کلیدی 
شــرکت پاالیش نفت بندرعباس در حوزه 
توســعه منابع انســانی عنوان کرد. شرکت 
پاالیــش نفت بندرعباس بــه عنوان یکی 
از مهمترین شــرکتهای پاالیشــی کشور 

 بــا تامین بیــش از ۱۵ درصــد از انرژی 
مورد نیاز کشــور نقش قابــل توجهی در 
چرخش اقتصاد و توســعه کشــور دارد و 
 عــالوه بر آن تاثیرگذاری این شــرکت در  
ایفــای مســئولیت هــای اجتماعی نیز 
از درخشــان تریــن و افتخارآمیزتریــن 
دستاوردهای این شرکت است که با ایجاد 
اشتغال برای بیش از ۴ هزار نیروی انسانی 
با اکثریت بومی و بویژه تاکید بر اســتفاده 
حداکثری از قابلیت های جامعه محلی استان 

هرمزگان ایفای نقش می کند.

در سی و سومین جشنواره ملی تقدیر از کارگران، گروه های کار و واحدهای نمونه کشور رقم خورد؛ 

موفقیت شرکت پاالیش نفت بندرعباس
 در کسب عنوان واحد نمونه ملی

برادر ارجمند و گرامی 
جناب  آقای دکترفتح اللهی

بدین وســیله انتصاب بجا و شایسته حضرتعالی به عنوان 
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشــم که بیانگر تعهد ، 
کارآمدی ، لیاقت و شایســتگی  های بر جســته شما در 

صحنه های خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی است را صمیمانه تبریک عرض می نماییم .
بدیهی اســت مدیریت اثر بخش و توانمند توأم با تجارب برجسته و گرانقدر حضرتعالی ، موجبات ارتقاء آن 

مجموعه را فراهم خواهد نمود .
ضمن تبریک مجدد این انتصاب از درگاه ایزد منان عزت، سربلندی و توفیقات همه خدمتگزاران به اسالم و نظام 
مقدس جمهوری اسالمی را مسالت داریم  و برای حضرتعالی در پست جدید مزید توفیقات برای خدمتی سرشار 

از شور و نشاط  و مملو از توکل الهی تمنا دارد .

اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی هرمزگان

برادر ارجمند و گرامی جناب آقای ابوالفضل اکبرپور

حسن انتصاب شایسته حضرتعالی را به عنوان مدیرکل 
گمرک فروردگاه امام خمینی )ره( تهران تبریک تهنیت 
عــرض نموده ؛  همراهی جنابعالی با جامعه بازرگانان و 
تجار هرمزگان در زمان تصدی مسئولیت در هرمزگان 
هیچگاه از یــاد وخاطر فعاالن اقتصادی اســتان پاک 
نخواهد شد . بدینوسیله مراتب قدردانی و سپاسگذاری 
خود را از حضرتعالی ابراز نموده و در مســئولیت جدید 
نیز آرزوی توفیقات روزافزون را از درگاه احدیت مسئلت 

داریم .

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق 

اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی هرمزگان

معلم عزیزمان خانم بیژنی پور
روز معلم را بی نهایت بار به شما تبریک می گوییم . معلمی شغل نیست ، بلکه 
عشق است . تو مسیری که عاشقش بودی را انتخاب کردی و اکنون شاگردانی 
را تربیت میکنی که قرار اســت آینده ی کشورمان ایران را بسازند . به داشتن 
استادی مانند شما در زندگی مان افتخار می کنیم و از خداوند عمری سرشار از 
برکت و نعمت را برایتان از خداوند منان خواستاریم . امیدوارم که به هر آنچه که 

در زندگی می خواهید دست پیدا کنید .

شاگردان تان علی اصغر زارعی ، آراد آبیاری و بردیا مرشدی  
کالس سوم دبستان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

ناظرسابق گمرکات استان هرمزگان و مدیرکل گمرک شهید رجایی 

حضور پرشور مردم  دیار خلیج فارس 
در راهپیمایی روز جهانی قدس

همزمان با صبح آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس، راهپیمائی روز قدس در هرمزگان 
دوشادوش مردم سراسر کشور برگزار شد

گروه گزارش // روز جهانی قدس، روز نمایش وحدت و یکپارچگی جهان اســالم در حمایت از قدس 
شریف و مردم مظلوم فلسطین است؛ روزی که نماد صف بندی آزادی خواهان و عدالت طلبان جهان در 

مقابل غاصبان و اشغالگران صهیونیست و به فرمایش حضرت امام)ره( روِز حیات اسالم است. 
مردم جای جای اســتان هرمزگان پیش از موعد اعالم شــده برای راهپیمایی روز قدس، روز بیداری اسالمی 
برای دفاع از فلســطین به خیابانها آمدندو مشت های گره کرده خود را به امید آزادی قدس شریف محکم باال 
گرفتند و فریاد مرگ بر اسراییل سر دادند.شیعه و سنی با زبان روزه در گرمای بیش از ۳۰ درجه سانتی گراد و 
رطوبت بیش از ۵۰ درصد در شهر ها و جزایر استان بار دیگر آمده اند تا ندای وحدت و همدلی را برای آزادی 
قدس شریف سر دهند.مشت های گره شده مردم خونگرم جای جای هرمزگان که با زبان روزه بار دیگر ندای 
اسالم و حمایت از مسلمانان سر دادند، نشان از عشق و ارادت آنها به قدس به عنوان اولین قبله مسلمانان دارد. 

شرکت کنندگان دراین راهپیمایی بار دیگر جنایت اخیر اسراییل را محکوم کرده و از سازمان های حقوق بشر 
وملت های آزاده جهان خواستند این جنایت را محکوم کنند و همچنین همبستگی خود را نسبت به ملت در بند 

فلسطین اعالم کردند .
    فریادهــای مردم خطه خلیج فارس از شــرقی ترین تا غربی ترین و حتــی در جزایر ایرانی خلیج فارس، با 
شعارهایی مانند»اهلل اکبر، مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل، ای امت مسلمان دشمن ما امریکاست/ قدس شریف 
همیشه محور اصلی ماست و غیره« انزجار خود از صهیونیسم و استکبار جهانی نشان دادند. مردم روزه دار شیعه 
واهل ســنت بندرعباس نیز درحالی که درگرمای سوزان وطاقت فرسا این مسیر را طی می کردند شعار مرگ 
بر آمریکا ومرگ براسراییل و مسلمانان به پاخیزید که فلسطین پاره تن جهان اسالم در محاصره است تا محل 

ادامه در صفحه 2برگزاری نماز جمعه ادامه دادند . 
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معاون سیاسی استانداری هرمزگان خبر داد 
ارزیابی اقدامات دستگاه هایی اجرایی 

در خصوص پدافند غیرعامل 
  گروه خبر // سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
هرمزگان با اشاره به لزوم توجه به اصول پدافند غیرعامل، گفت: با توجه 
به اهمیت اصول پدافند غیرعامل اقدامات دستگاه های اجرایی به صورت 
مستمر در این زمینه رصد و ارزیابی می شود. احساس کامرانی در نشست 
شورای پدافند غیرعامل هرمزگان اظهار داشت: پدافند غیرعامل به عنوان 
یک عامل بازدارنده با توجه به اهمیتی که در پیشگیری از تحمیل خسارت 
به بخش های مختلف دارد مورد تاکید ویژه مقام معظم رهبری است.وی 
فلسفه پدافند غیرعامل را آمادگی به منظور مقابله با انواع تهدیدها دانست 
و گفت: پدافند غیرعامل یک مساله مستمر و دایمی می باشد و مسئوالن 
باید همیشــه این مقوله را به عنوان یک الزام در نظر داشته باشند و باید 
در مواقع بروز حوادث مختلف مدیریت مناســب داشته و اقدامات را به 
شکل سریع انجام دهیم.کامرانی بیان داشت: استان هرمزگان یک استان 
استراتژیک است و باید در هر شرایطی بهترین کارکرد خود را داشته باشد 
چون دارایی های حیاتی کشور را در خود جای داده و باید از آنها به بهترین 
شیوه حفاظت کند و برای دستیابی به نتایج ملموس در زمینه بکارگیری 
اصول پدافند غیرعامل کمیته های تخصصی با حضور دستگاه های اجرایی 
ذیربط تشکیل گردیده است. سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری هرمزگان با تاکید بر فرهنگسازی بیشتر در جامعه در خصوص 
اهمیت پدافند غیرعامل، تصریح کرد: فراگیری پدافند غیرعامل می تواند 
نقش کلیدی در بازدارندگی و کاهش آســیب ها داشته باشد.به گزارش 
ایرنا ؛ در پایان این نشست احکام روسای کمیته های تخصصی  اداره کل 
پدافند غیرعامل استان توسط سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی 

استانداری هرمزگان به آنها اعطاء شد.

ارسال 33 هزار تن کاغذ
 از بندرعباس به سراسر کشور 

  گروه خبر // رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: با پیگیری 
دستگاه قضایی طی ۱۵ روز اخیر عالوه بر ارسال ۳۳ هزار تن کاغذ از 
بندرعباس به مقصد سراسر کشــور ، صاحبان کاال نیز نسبت به اظهار 
۳۲ هزار تن کاغذ وارداتی به گمــرک جهت ترخیص اقدام نموده اند.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اعالم 
کرد: با ورود دستگاه قضایی به موضوع کاغذهای دپو شده طی ۱۵ روز 
اخیر، بیش از ۳۳ هزار تن کاغذ از بندرعباس به مقصد سراســر کشور، 
بارگیری و ارســال شده است. مجتبی قهرمانی در ادامه افزود: صاحبان 
کاال نیز پس از پیگیری دســتگاه قضایی، ۳۲ هزار تن کاغذ وارداتی را 
به گمرک اظهار نموده و در حال ترخیص آن می باشند. وی همچنین با 
اشاره به اینکه طبق اسناد و مدارک سازمان مدیریت حمل و نقل برای 
این محموله های کاغذ، ۱۴۳۸ فقره بارنامه صادر شده است، تصریح کرد: 
بنابر گزارش کارشناسان و مسئوالن مربوطه در صورت ادامه معطلی در 
روند ترخیص این حجم از کاغذهای دپو شده در بندرعباس، با توجه به 
تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان و همچنین هزینه های نگهداری در 
گمرک و انبارهای خصوصی، این موضوع عالوه بر تضییع حقوق مصرف 
کنندگان منجر به تحمیل خســارات قابل توجهی به بیت المال می شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان ضمن قدردانی از اقدامات پلیس 
امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی اســتان هرمزگان در این خصوص، 
خاطرنشان کرد: خوشــبختانه با ورود دستگاه قضایی به موضوع، هم 
اکنون توزیع این حجم از محموله های کاغذ وارداتی، آن هم در زمانی 
که ناشــران در آستانه برگزاری نمایشگاه کتاب تهران با کمبود و گرانی 
کاغذ مواجه شده بودند،  می تواند در تعدیل قیمت ها، تأمین نیاز مصرف 

کنندگان و کنترل بازار مثمر ثمر باشد.

خبر

خبری

شنبه 10 اردیبهشت 1401
28 رمضان 1443
سال بیست و یکم شماره 3869

    
سرمقاله

  در حالیکه به گفته مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس هرمزگان در 
حال حاضر ۳۵۲ مدرسه در قالب بیش از ۲هزار کالس درس فرسوده 
و غیراســتاندارد برای تحصیل ۳۰هزار دانش آموز معادل ۱۰ درصد 
دانش آموزان استان در هرمزگان وجود دارد که بیشتر این مدارس در 
میناب رودان بندرعباس هستند؛ آنطور که این مقام مسئول اعالم کرده 
است اعتبار جهت استانداردسازی این مدارس ۲هزار میلیارد تومان 
است. ســال گذشته بخاطر دارم مدیرکل اقتصاد ودارایی استان اعالم 
کرد برخی از صنایع و بنگاه های اقتصادی فعال در هرمزگان  مالیات 
و عوارض ارزش افزوده شان را برخالف قانون مالیات های مستقیم، 
در محل غیرفعالیت شــان و بخصوص پایتخت می پردازند که یکی 
از آنها پاالیشــگاه نفت ستاره خلیج فارس است و مالیات بر ارزش 
افزوده اش در یک ســال که بایستی به اســتان بپردازند، هزار و7۰۰ 
میلیارد تومان است. حال محاسبه کنیم ده ها صنعت و بنگاه اقتصادی 
که این سال ها مالیات و عوارض شــان را در استان نپرداخته اند تا 
صرف توسعه وعمران این منطقه محروم کشور شود وهمچنان محروم 
بمانیم و این صنایع در ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی شان هم 
کوتاهی کرده اند و نتیجه اش این شــده است که هرمزگان که سرآمد 
اســتان های درآمدزایی کشور است، در حال حاضر در فقر وفالکت، 
بیکاری و گرانی و... رتبه نخســت کشوری را به خود اختصاص داده 
است و محرومترین استان کشور می باشد. متاسفانه حتی مازاد درآمد 
استان را هم به هرمزگان ندادند تا برای اجرای پروژه های عمرانی و.... 
هزینه شود و حال می بینیم که در زیرساخت های آموزشی نیز با بحران 
مواجهیم که بخش زیادی از مدارس مان فرسوده و غیراستاندارد هستند 
و نیاز به بازسازی واستانداردسازی دارند و رقم دو هزار میلیارد تومان 
در استان اقتصادی هرمزگان رقم باالیی نباید باشد که اگر فقط صنایع 
استان هرکدام شان بخشی از این هزینه را متقبل شوند، مدارس در مدت 
کوتاهی قابل بازسازی و نوسازی هستند. موضوع دیگر اینکه در استان 
مهاجرپذیر هرمزگان کمبود مدرسه در مناطق مختلف مشهود است و 
به همین دلیل بیشتر مدارس شلوغ هستند و مدارس گران غیرانتفاعی 
هم نتوانســته اند این کمبود را جبران کنند و نیاز است برای احداث 
مدارس جدید برنامه ریزی مدونی شــود. از طرفی با توجه سیاست 
نظام و دولت برای فرزندآوری بایستی از هم اکنون برای تامین مدرسه 
مورد نیاز در سال های آتی نیز برنامه ریزی نمود. در حال حاضر هم 
کمبود مدرسه و مدارس خوب وباکیفیت آموزشی مناسب همواره به 
عنوان چالشــی جدی در استان مطرح شده است و مدارسی که نام و 
عنوانی در حوزه کیفیت دارند، مورد استقبال بیشتری واقع شده و والدین 
تالش کرده به هر نحو ممکن فرزندانشان در اینگونه مدارس تحصیل 
کنند. متاسفانه برخی مدارس با کمبود معلم، تجهیزات آموزشی، کولر و 
حتی سرویس های بهداشتی مناسبی مواجهند و نیاز است کمبودها در 
این حوزه ها نیز برطرف شــود تا دانش آموزان و والدین شان عدالت 
آموزشی را در حوزه های مختلف مشاهده نمایند. دولت وخیرین هم 
ضرورت داردمشارکت شان را در این حوزه ها در هرمزگان افزایش 
دهند تا دانش آموزان طعم عدالت آموزشی را در مناطق حاشیه ای و 

روستایی استان بچشند.
    علی زارعی

صنایع در استانداردسازی مدارس مشارکت کنند

مجموع اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای گروه خبر // اســتاندار هرمزگان گفت: 

استان هرمزگان در بودجه امسال دو هزار 
و ۶۴۴ میلیارد تومان است.

   به گزارش خبرنگار دریا ؛  مهدی دوســتی 
در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان 
هرمزگان افــزود: همچنین میزان درآمد های 

تعیین شده برای استان هرمزگان ۱۵ هزار و 
۵۹۴ میلیارد تومان است. وی گفت: در این 
نشست رویکردها، سیاست های کالن، ارقام، 
احکام و برش استانی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ 
تبیین و مورد بررسی قرار گرفت.دوستی افزود: 

فرمانداران و مدیران استان در راستای تسهیل 
 صدور مجوزها، بهبود محیط کسب و کار و 
شــفاف ســازی بــرای افزایــش جذب 
ســرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی 

تالش کنند.

 اعالم میزان
 درآمدهای تعیین شده برای هرمزگان 

گروه خبر // شــهردار بندرعباس گفت: زحمت ها 
و تالش های کارگران در حوزه مدیریت شــهری 
در راستای توسعه و آبادانی بسیار ستودنی است 
و همزمان با فرا رســیدن روز کارگــر از کارگران 

شهرداری بندرعباس تجلیل می شود.
   به گزارش خبرنگار دریا ، مهدی نوبانی با گرامیداشت 
روز کارگر بیان کرد: کار و تالش تک تک شما کارگران 

در توســعه شهر و کســب رضایت شهروندان نقش به 
سزایی داشــته و با یاری و همراهی شما می توانیم به 
اهــداف عالیه و مد نظر شــهرداری که همان رضایت 

شهروندان است، دست بیابیم.
   شهردار بندرعباس ضمن تقدیر از اهتمام کارگران در 
پیشبرد اهداف شهرداری اظهار داشت: سنگینی وظایف 
و مســئولیت های مدیریت شــهری بر دوش کارگران 

شهرداری اســت و در سایه زحمات این عزیزان است 
که عمران و آبادانی و تمیزی و پاکیزگی مهمان شهرها 

می شود.
  نوبانی با اشــاره به اینکه کارگران به عنوان پیشانی 
فعالیت های شهرداری می باشــند، گفت: امروز دهم 
اردیبهشت ماه مراســم تجلیل ۲۴۰۰ نفر ازنیروهای 
شورای شهر در سالن فجر بندرعباس برگزار می شود.تنظیف و فضای سبز با حضور مسولین استانی و اعضای 

تجلیل از کارگران شهرداری بندرعباس به مناسبت روز کارگر 

  

 گروه خبر / حســین ســعیدی بــه عنوان 
مدیرکل  و  هرمــزگان  گمرکات  جدید  ناظر 

منصوب  هرمزگان  شهیدرجایی  بندر  گمرک 
شد. 

گمرکات هرمزگان شاهد تغییرات جدیدی است.
حسین سعیدی مدیرکل گمرک بندر شهیدباهنر به 

عنوان مدیرکل جدیــد گمرکات هرمزگان و بندر 
شهید رجایی منصوب شد.همچنین سعیدی ناظر 

گمرکات استان نیز خواهد بود. 
   به گزارش فارس ، علیرضا اکبر پور نیز باحکم 
رئیس گمــرک ایران به عنــوان مدیرکل گمرک 

فرودگاه امام خمینی )ره( تهران منصوب شد.

» حسین سعیدی « ناظر گمرکات هرمزگان شد 

گروه خبر //  مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری 
هرمــزگان گفت: در واقع امروزه اداره کردن شــهرها در 
 ایران گران شــده، به طوری که گرانتر از در آمدشان اداره 

می کنند.
    صفــر صادقی پــور در مراســم تودیع و معارفه شــهردار 
ســیریک، اظهار کرد: از آنجائیکه امروزه اداره کردن شهرها در 
کشــورمان گران شده، از همین رو کار کردن برای شهرداران در 
شهرداریها سخت شده اســت.صادقی پور با اشاره به اینکه، در 
اســتان هرمزگان ۴۸ شهر وجود دارد، که تعداد ۴۰ شهر تکلیف 
شــهرداران آن مشخص شده اســت، افزود: از آنجائیکه امروز 
جمعیت زیادی برای مراســم معارفه شهردار سیریک آمده است 
نشانه این است که شهر و توسعه این شهر برای مردم مهم است.

وی با بیان اینکه شــهرداری ها معموال خود گردان هستند و با 
درآمدزایی باید شهر را اداره کنند، تصریح کرد: شهرداریها توسط 
یک نهاد غیر دولتی که بیشــترین ارتباط با مردم دارند نیز اداره 
می شــود، که حوزه تاثیر گذاری زیادی در بین جامعه دارد، و 
همین هم باعث شده که خواسته های مردم بیشتر باشد، انتظاری 
که مردم دارند بجا و به حق است و در ادامه تاکید کرد، شهرداران 

باید پاسخگوی خواسته های مردم باشند.
   وی با بیان اینکه، شهرداری ها برای اینکه جواب خواستهای 
مردم دهند به تأمین مالی نیاز دارند، خاطرنشــان کرد: متاسفانه 
شــهرداری ها منابع مالی پایداری ندارند، و متکی به کمک های  
دولتی هســتند، که اگر این کمک ها نباشد معموال شهرداری ها 
دچار مشــکل می شــوند.صادقی پور با بیان اینکه، ما به دنبال  

منابع مالی پایدار برای شهرداری ها هستیم، افزود: شهر سیریک 
ظرفیت های زیادی دارد بخصوص در زمینه گردشگری که نیاز 
است شــهرداری سیریک با برجسته کردن آنها از این ظرفیت ها 
به نحوی بهتر استفاده کند.وی با بیان اینکه، استفاده از ظرفیت ها 
معموال مدیریت هــای الزم نیــاز دارد، و در ادامه با تاکید بر 
شــهرداران افزود: شــهرداران باید برنامه ریــزی مدونی برای 
اســتفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مشــارکت مردم داشته 
باشــند.وی تأکید کرد: شــهرداران تنها بدنبال نوشتن صورت 
جلسات و مصوبات نباشند، بلکه امروزه اگر پروژه ها اجرا شود 

مردم بیشترین سود می برند.
   وی یکی از چالش های اساســی شــهرداری ها را ســاختار 
نیروی انســانی عنوان کرد و افزود: معموال شــهرداری هایی که 
از لحاظ نیروی انسانی چابک دارند دچار چالش نخواهند شد، 
پس نیاز است که  شــهرداران مراقب نیروی انسانی خود باشند.
به گزارش مهر، وی با تاکید بر اینکه اعضای شــورا وحدت و 
همدلی سرلوحه کار خود قرار دهند، بیان کرد : زمانی که وحدت 
و تعامل در بین اعضای شورا باشــد، یقنًا شهر بهتر توسعه پیدا 

می کند. 

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان :

به دنبال  منابع مالی پایدار برای شهرداری ها هستیم 

اصل یک فقره مبایعه نامه 3154/م ز م /74 زمین مسکونی قطعه 9 مجزا شده از پالک 
1939 به مساحت 89/487 متر مربع مالکیت عبدالصمد سرودی به نشانی منطقه آزاد 

قشم - محله جاللی جنب استخر شنا مفقود  و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی

ادامه از تیتر یک //
  مردم والیتمدار و همیشه در صحنه این منطقه از ایران اسالمی روز قدس 
را روز اسالم می دانند و امروز مردم عاشق فلسطین و مردمش در قشم و 
الرک آمده اند تا با آتش زدن پرچم منحوس رژیم غاصب اسراییل فریاد 
عدالت خواهی ســر دهند. امروز مردم ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک، 
سیری، الوان و الرک با شوری وصف ناشدنی آمدند تا بگویند ما همپای 
مردم مسلمان فلسطین اجازه نخواهیم داد کفار به حریم اسالم تجاوز کنند.
* اسرائیل دیگر امنیتی برای زندگی نکبت بار صهیونیست ها 

ندارد 
   فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه ستاد کل نیروهای 
مسلح گفت: امروز موج مهاجرت معکوس از اسرائیل آغاز شده چرا که 
دیگر در اسرائیل امنیتی برای زندگی نکبت بار صهیونیست ها وجود ندارد. 
سردار محمدحسین سپهر در سخنرانی راهپیمایی روز قدس در بندرعباس 
اظهارداشت: اساس شکل گیری اسرائیل غاصب برای مقابله با اسالم و 
مسلمین بود و بزرگترین مرکز مقاومت در برابر تفکر صهیونیست بین الملل 
جهان اسالم بود بر همین مبنا با حمایت همه جانبه انگلیسی ها بنا گذاشتند 
در مرکز مقاومت اسالمی یعنی فلسطین یک حکومت صهیونیستی را 
تشکیل دهند.وی افزود: یکی از بزرگترین جبهه های کفر و الحاد در برابر 
اسالم جریان صهیونیستی اســت و یکی از کارهایی که بعد از استقرار 
انجام دادند امپراطوری بزرگ اسالمی عثمانی را تکه تکه کردند و دست 
به هر جنایتی زدند و با حمایت انگلیسی ها و بعدها پشتیبانی آمریکایی 
ترور آزادی خواهان و اندیشمندان در دستور کار قرار دادند.سپهر بیان کرد: 
مشکل اصلی ما با اسرائیل خوی استکباری آن ها است که خود را از همه 
برتر می دانند و معتقد هستند که حکومت جهانی باید توسط صهیونیست ها 
ایجاد شود لذا ترویج فساد، فحشا و مواد مخدر در دستور کار خود قرار 
داده اند و هر ســال نسخه هایی می نویسند برای برخورد با مسلمانان تا 
روحیه جهاد ما را بشکنند .فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان 
وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: صهیونیست ها برای رسیدن به 
اهداف خود، فساد و فحشای اخالقی، زن بارگی، استفاده از مواد مخدر را 
اصل قرار داده اند و معتقد هستند این سه امر از بمباران مسلمانان بیشتر 
جواب می دهد از این رو تولیدکنندگان محتوی در رســانه ها و فضای 
مجازی بدانند اگر محتویی تولید کردید که تبلیغ این موضوعات را می کند 
سرباز اسرائیل هستید.وی عنوان کرد: صهیونیست ها به دنبال تسلیم فکر و 
اندیشه مردم مسلمان دنیا هستند و امروز عادی سازی روابط کشورهای 
کوچک و بزرگ عربی در همین راســتا در حال انجام است و سالیان 
پیش صهیونیست ها تالش کردند تا ارتش های بزرگ کشورهای اسالمی 
را نابود کنند.سردار سپهر بیان کرد: اسالم تکفیری زائیده اتاق های فکر 
صهیونیست  جنایتکار است و ایجاد یک امپراطوری بزرگ از نیل تا فرات 
بر این مبنا است که هر کس در این منطقه مستقر شود مدیریت جهانی 
از آن او اســت و بر همین مبنا بیش از 7۰ ســال جنگ، خونریزی و 
ترور در دســتور کار قرار گرفته است.وی ادامه داد: علت خودبرتر بیتی 
صهیونیســت ها این است که خود را صاحب چهارمین ارتش برتر دنیا 
می دانستند و اسرائیل را با وجود نفوذی ها، جاسوس ها و گنبد آهنینش 
دژی نفوذناپذیر می دانســتند و در کنار عوامل دیگر قدرت اقناع سازی 
داشــتند لذا هرگاه نخست وزیر انگلیس با سران کشورها دیداری انجام 
می داد یعنی ادامه جریان اقناع ســازی اسرائیل اما امروز این عوامل از 
دست رفته است. فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه 
ستاد کل نیروهای مسلح اظهارداشت: از پایان دهه ۹۰ میالدی تا به امروز 
یعنی بعد از پیروزی انقالب اســالمی با وجود اینکه اسرائیلی ها همیشه 
پیروز جنگ ها با مسلمان بودند، صهیونیست ها دیگر نتوانستند در مقابل 
مسلمان پیروز شوند لذا شکست تمدن ساز اسرائیل در جنگ ۳۳ روزه 
در تاریخ خواهد  درخشید چرا که چهارمین ارتش مجهز دنیا در برابر 
حزب اهلل لبنان شکست خورد و اسرائیل مجبور شد در عرض ۳۳ روز 
همه شــروط حزب اهلل را بپذیرد.وی ادامه داد: در فتنه شامات ۸۲ کشور 
برای سقوط اســد، سقوط لبنان و سقوط عراق و تسلیم ایران به دست 

تکفیری های داعش تالش کردنــد اما این جبهه مقاومت بود که پیروز 
شــد پس دیگر اسرائیل عددی برای جنگ با مسلمانان نیست و امروز 
در همین یک ماه گذشــته رزمندگان غیر سازماندهی به دل تل آویو و 
حیفا سالح بردند و نفوذ کردند به حدی که نخست وزیر اسرائیل گفت از 
دست ما کاری بر نمی آید.سردار سپهر تصریح کرد: خود عراقی ها و سران 
اقلیم کردستان و حتی به قولی آمریکایی ها و انگلیسی ها هم  نمی دانستند 
که اســرائیل بزرگترین پایگاه جاسوسی اش را در اربیل راه اندازی کرده 
است اما جمهوری اسالمی ایران آن را آشکارا کشف کرد و آشکارا زد و 
آشکارا هم گفت اگر تکرار کنید باز هم می زنیم و این قدرت حکمرانی 
جمهوری اسالمی ایران اســت.فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی 
کارکنان وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح اظهارداشت: آمریکایی ها زمانی 
اسرائیل را سگ شکاری خود می دانستند اما امروز می گویند این سگ 
شکاری پیر شده است و به درد نمی خورد لذا اخیرا نتانیاهو اعالم کرده 
است دوباره مرا نخســت وزیر اسرائیل کنید تا جلوی نابودی ۲۵ ساله 
اســرائیل را بگیرم.وی افزود: امروز موج مهاجرت معکوس از اسرائیل 
آغاز شــده است چرا که دیگر در اسرائیل امنیتی برای زندگی نکبت بار 
صهیونیست ها وجود ندارد و یهودیانی که از گوشه دنیا در اسرائیل جمع 
شده اند به دنبال این هستند که هویت قبلی خود را بیابند.سپهر خاطرنشان 
کرد: قدرت امروز ما به اندازه سالحمان نیست بلکه به اندازه ایمان ما است 
و اعتقاد داریم که شــیطان را به زانو درخواهیم آورد و اسرائیل را نابود 

می کنیم و این وعده الهی است./تسنیم
*  روز قدس ، روز نمایش وحدت امت اسالمی و اراده مسلمانان 
و مظلومان جهان در بازپس گیری قبله اول مسلمین از چنگال 

اشغالگران قدس شریف است
   نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان نیز در این راهپیمایی افزود: روز 
جهانی قدس یادگار همیشه جاوید ابراهیم زمان و احیا کننده اسالم ناب 
محمدی در قرن حاضر، حضرت امام خمینی)ره( است.حجت االسالم 
والمسلمین محمد عبادی زاده با اشاره به اینکه روز قدس، روز نمایش 
وحدت امت اسالمی و اراده مسلمانان و مظلومان جهان در بازپس گیری 
قبله اول مسلمین از چنگال اشغالگران قدس شریف است، تصریح کرد: 
قدس تنها یک جغرافیا نیست که یک آرمان است بلکه یک امت است 
همه امت اسالمی باید بدانند که تکلیف  عزت و ذلت مسلمین در قدس 
شریف تعیین می شود.وی با بیان اینکه قدس را باید نقطه آغازین مبارزه و 
 مقاومت خود در برابر نظام سلطه جهانی قرار دهند، اضافه کرد: فریاد امت 
اسالمی از زبان تمامی مسلمین جهان بر سر صهیونیستها و حامیانشان و 
عروسک های خیمه شب بازی منطقه ای آنان فرود خواهد آمد و اراده 
حتمی و تخلف ناپذیر الهی مبنی بر نابودی کفر و اســتکبار و پیروزی 

مستضعفان و صالحان را نوید خواهند داد.
*  دفاع از حقوق مردم شــریف و مظلوم فلســطین، شاخص 

بسیار مناسب و دقیقی برای شناخت جبهه حق است
  اســتاندار هرمــزگان گفت: دفاع از حقوق مردم مظلوم فلســطین و 
آرمان آزادی و رهایی قدس شــریف، شاخص و معیار بسیار مناسبی 
برای شناخت جبهه حق اســت.مهدی دوستی در جمع خبرنگاران، با 
گرامیداشت فرارسیدن روز جهانی قدس، عنوان کرد: نامگذاری آخرین 
جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس، ابتکاری هوشمندانه 
از سوی حضرت امام خمینی)ره( بود که روز به روز ابعاد جهانی بیشتری 
به خود گرفته است.وی ادامه داد: دفاع از حقوق مردم شریف و مظلوم 
فلسطین، شاخص بسیار مناسب و دقیقی برای شناخت جبهه حق است 
و خوشــبختانه ملت ایران با دفاع پیوسته از این آرمان و هدف مقدس 
جهان اســالم مبنی بر دفاع از حق قانونی یک ملت در سرزمین آبا و 
اجدادی خود، همیشه در جبهه حق بوده اند.استاندار هرمزگان افزود: روز 
جهانی قدس امســال، از آن روزهای بزرگ است که امسال با توجه به 
اتفاقات کرانه باختری و شعله ور شدن مقاومت و ایستادگی مردم فلسطین 
 در برابر ظلم اشــغالگران، جایگاه ویژه ای دارد.دوســتی تصریح کرد: 
در اراضی اشــغالی ۱۹۴۸ ، کرانه باختری و نوار غزه شاهد هستیم که 

مقاومت هایی شکل گرفته و دچار خیزش مردمی شده اند و با وجود اینکه 
برخی کشورهای مرتجع برخالف خواست ملت های خود روند سازش 
با رژیم جنایتکار صهیونیستی و عبور از حقوق مسلمین را پی گرفته اند، 
اما خوشبختانه ملت فلسطین و مالکان اصلی این سرزمین اسالمی روز به 
روز به حقوق خود بیشتر واقف می شوند و بسیار بر آن پافشاری می کنند 
و این اقدامات و مقاومت های اخیر آنها در طول چند دهه اخیر بی نظیر 
بوده است و این نوید را می دهد که ان شاءاهلل با همت مردم فلسطین و دیگر 
ملت های آزاده جهان، بتوانیم در راه آزادی فلسطین، این پاره تن جهان 
اسالم گام برداریم.وی گفت: مردم شریف استان هرمزگان که همیشه در 
جبهه دفاع از حق و همواره در دفاع از مظلوم پیشقدم بوده اند، امروز با 
حضور گسترده و دشمن شکن در راهپیمایی روز جهانی قدس، بار دیگر 
با زدن مهر تأییدی بر این راه، از آرمان ملت مظلوم فلسطین و آزادی و 

رهایی قدس شریف دفاع کرده و می کنند.
*  شــرکت گســترده مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس 
نشان دهنده پشتیبانی آن ها از آرمان فلسطین و آزادی قدس 

شریف است
  رئیس کل دادگســتری استان هرمزگان  ، ضمن گرامیداشت مناسبت 
ارزشــمند روز جهانی قدس از آحاد مردم روزه دار و انقالبی اســتان 
 هرمزگان شــرکت گســترده مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس را 
نشان دهنده پشــتیبانی آن ها از آرمان فلسطین و آزادی قدس شریف 
اعالم کرد.مجتبی قهرمانی  ضمن گرامیداشــت مناسبت ارزشمند روز 
جهانی قدس از آحاد مردم روزه دار و انقالبی اســتان هرمزگان، افزود: 
ابتکار هوشمندانه معمار کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی )ره( 
در نامگذاری آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی 
قدس، با هدف یادآوری موضوع فلســطین به عنوان عامل وحدت و 
 اصلی ترین مســئله جهان اسالم همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری 
»مد ظله العالی« و ریاســت محترم قوه قضائیه »دامت برکاته« است.

وی اظهار کرد: در شرایطی که رژیم غاصب صهیونیستی با حمایت های 
 آمریکای جهانخوار و در ســایه سکوت کشــورهای عربی و مجامع 
بین المللی، نســبت به هتک حرمت قبله نخســت مسلمین و تضییع 
حقوق قانونی ملت مظلوم فلسطین، گستاختر شده است، طرح مسئله 
عادی سازی روابط توسط برخی از حکام عرب، زمینه ساز سرکشی 
هر چه بیشتر این رژیم ســفاک شده و در نتیجه اقدامات سرکوبگرانه 
دژخیمان صهیونیست؛ شاهد به خاک و خون کشیده شدن شهروندان 
بی گناه فلســطینی در بیت المقدس، کرانه باختری رود اردن و باریکه 
غزه می باشیم که در حال دفاع از موطن خود هستند.قهرمانی در پایان 
خاطرنشان کرد: حضور آحاد مختلف مردم همیشه در صحنه و انقالبی 
استان دعوت در تبعیت از منویات داهیانه رهبر معّظم انقالب اسالمی با 
شرکت گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس، حمایت و پشتیبانی خود 

را از آرمان فلسطین و آزادی قدس شریف اعالم کردند.
*  امروز دیگر رژیم صهیونیستی آن اقتدار سابق را ندارد

  فرمانده سپاه امام سجاد)ع( استان هرمزگان افزود: از پیروزی انقالب 
اسالمی به این سو با بیداری مردم مسلمان و آزادگان جهان هرروز رژیم 
جعلی صهیونیستی در انزوای بیشــتری قرارگرفته است. سردار اباذر 
ساالری اظهار کرد: این روز فرصتی است که بار دیگر مردم مسلمان جهان 
راجع به یک ظلم بزرگ بیندیشند و نسبت به مسئولیت های خود در برابر 
بخشی از پاره تن اسالم تأمل کنند.وی تصریح کرد: ابتکاری که حضرت 
امام به خرج داد باعث شد که نه تنها مسلمانان بلکه آزادی خواهان جهان 
هم نسبت به ظلم و جنایت صهیونیست ها آگاهی پیدا کنند و مسلمانان 
فریاد تظلم خواهی خود را به گوش همه برسانند.سردار ساالری تصریح 
کرد: این چنین است که امروزه دیگر رژیم صهیونیستی آن اقتدار سابق 
را ندارد چرا کــه در ذهن همه آزادی خواهان جهان محکوم اســت.

فرمانده سپاه امام سجاد)ع( استان هرمزگان خاطرنشان کرد: روزگاری 
صهیونیست ها با مظلوم نمایی از وقایع دوران جنگ های جهانی خودشان 
را پیش چشــم ملت های جهــان مظلوم و ذی حق جلــوه می دادند، 

درحالی که در همان روزها کشــتار وسیعی از فلسطینی ها راه انداخته 
بودند و سرزمین های فراوانی از آن ها را اشغال کرده بودند، اما آن ها به 
کمک جریان های رسانه ای وابسته به خود سرپوشی بر همه این ظلم ها 
و جنایت ها گذاشته بودند.وی ادامه داد: رژیم جعلی با قدرت رسانه ای 
چنان در اذهان مردم منطقه القا کرده بود که ارتشی شکست ناپذیر دارد 
اما از ســال ۲۰۰۰ به این سو هرروز شکست های سخت تری خورده 
است.فرمانده سپاه امام سجاد)ع( استان هرمزگان اضافه کرد: از جنگ 
۳۳ روزه لبنان تا جنگ ۲۲ روزه و ۸ روزه غزه، از ناکارآمدی ســامانه 
گنبد آهنین تا موشک باران شدن بلندی های جوالن همه و همه امروزه 
گروه های مقاومت را در یک وضع با اعتمادبه نفس بســیار خوبی قرار 
داده و رژیم منحوس که از مشکالت داخلی فراوانی رنج می برد امروز 
به اضمحالل نهایی نزدیک تر است.ساالری  بیان  کرد: آن ها خود می دانند 
که خیلی از حیاتشان  در منطقه  باقی نمانده فقط با تحرکات رسانه ای و 
اختالف افکندن در دنیای اسالم به همراه کردن برخی کشورهای مرتجع 
منطقه تنها دارند مرگ خود را به تأخیر می اندازند.وی ادامه داد: این چنین 
اســت که از پیروزی انقالب اسالمی به این سو با بیداری مردم مسلمان 
و آزادگان جهان هرروز رژیم جعلی صهیونیســتی در انزوای بیشتری 
قرارگرفته است.ساالری اظهار کرد: در حوزه نظامی نیز بعد از پیروزی 
انقالب اســالمی و بعد از دوران هشت ساله جنگ تحمیلی که انقالب 
اسالمی در راستای رســالت های خود و سپاه قدس را بنیان نهاد و به 
تقویت جبهه مقاومت علیه سرسخت ترین دشمنان بشریت و دشمنان 
اســالم پرداخت، گروه های مقاومت هرروز بیش از دیروز عرصه را بر 

رژیم منحوس صهیونیستی تنگ کردند.
*  روز قدس روز یکپارچگی ملت ایران اسالمی در اعالم حمایت 

از مردم مسلمان و مظلوم فلسطین است
عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسالمی گفت: روز 
قدس فرصتی اســت تا مردم جهان به ویژه مسلمانان از ظلم و ستمی 
که مردم بی دفاع فلسطین تحمل می کنند، آگاهی یابند.احمد مرادی با 
بیان اینکه اکنون  که قریب بــه چهار دهه از فرمان تاریخی امام راحل 
می گذرد، شاهد هستیم که روز قدس شهرتی جهانی پیدا کرده و مرزهای 
جغرافیایی را درنوردیده اســت، اظهار کرد: روز قدس روزی است که 
مسلمانان انزجار خود را از تشــکیل رژیم صهیونیستی و به خاک و 
خون کشیده شدن انسان ها به ویژه زنان و کودکان مظلوم فلسطینی اعالم 
می دارند.وی با تأکید بر این که ملت ایران هرســال نسبت به سال قبل 
بر عظمت و شــکوه راهپیمایی روز قدس اضافه می کنند، تصریح کرد: 
امروز شــاهد هستیم که این مراسم نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از 
کشــورهای اسالمی دیگر نیز برگزار می شود.مرادی با بیان اینکه همه 
مشکالت جوامع اسالمی به جرثومه فساد یعنی رژیم جعلی و کودک 
کش صهیونیســتی برمی گردد، اظهار کرد: روز قدس روزی است که 
می توان وحشت را مانند پتکی بر سر این رژیم جعلی فرود آورد و مزه 
اضطراب و استرس را به آن ها فهماند.این عضو کمیسیون انرژی مجلس 
با تأکید بر این که ملت ایران هرسال نسبت به سال قبل بر عظمت و شکوه 
این راهپیمایی اضافه می کنند، تصریح کرد: امروزه شاهد هستیم که این 
مراسم نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای اسالمی دیگر نیز 
با شــکوه خاصی برگزار می شود.مرادی با بیان اینکه یکی از مصادیق 
صدور انقالب اسالمی به تعبیر امام خمینی )ره( برگزاری روز قدس در 
کشورهای دیگر است، افزود: امیدواریم این همیاری بین المللی روزی به 
نابودی این رژیم کودک کش کمک کند.به گزارش ایسنا ؛ وی در پایان 
روز قدس را روز یکپارچگی ملت ایران اســالمی در اعالم حمایت از 
مردم مسلمان و مظلوم فلسطین دانست و عنوان کرد: ملت بزرگ ایران 
و مردم اســتان هرمزگان  همچون سال های گذشته با حضور پرشور و 
یکپارچه در راهپیمایی این روز فریاد بلند و رسای خود را علیه اسرائیل 
به گوش جهانیان رساندند و اعالم کردند که مردم ایران و امت اسالمی از 
آرمان ها و دستاوردهای نظام و امام دفاع کرده و همواره تا رهایی قدس 

در کنار ملت مظلوم فلسطین ایستاده اند.

حضور پرشور مردم  دیار خلیج فارس در راهپیمایی روز جهانی قدس
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پنچر شدیم
پنچر شده غلط نکنم چرخ روزگار
ما له شدیم! لشکر ژنِ زادگان سوار
 اقساط وام، نرخ اجاره، غذا، لباس

از هر جهت پِرس شدگانیم در فشار
 دیو تورم آمده تا دلبری کند

این قصه واقعی ست! نه دیزنی و پیکسار
 بر سر دِر ورودی جیبم نوشته اند:

اینجاست معدن شپش آکروبات کار
 ما شغل ناچشیده و مسکن ندیده ایم
آغاِز هر رسیدن مان »نون« بی قرار
می خواستیم مزه کنیم اشتغال را

افتاد از دهان و بشد: اِشِت قار قار!
»زاغک! برو که شغل، پنیر رها شده ست«

گفتم به خویش مصرع نابی کنایه دار!
ب ز، الف ر، میم ک، »سلطان زیرکی!«

گویا نموده دور و بََرش کار احتکار
در گفت وگوی غالب برخی مدیرها،
تنها شدند تک به تِک موزها شکار
وقتی به حال جامعه سودی نمی دهد
باید نوشت جای سمینار: َسّمی نار!

پایان شعر، گوش کن ای چرخ روزگار!
یا بنده را سوار نما یا بزن کنار...

  مینا گودرزی
شخصیت  شناسی  ماسکی

ما که خودمان دانشــمندان هستیم، طی تحقیقات فراوان علمی و 
مشاهدات میدانی به نتایج جالبی درباره ارتباط شخصیت

افراد با ماسکی که استفاده می کنند، رسیده ایم. نتایج این تحقیقات 
فوق علمی و آزمایش های سخت و مشاهدات دقیق را سخاوتمندانه 
و به دور از مســخره بازی های مقاله نویسی و اینها با شما درمیان 

می گذاریم.
 ۱  ماسک n ۹۵: شما فرد بسیار محتاط و حساسی هستید. به روز 
مبادا از امروزتان هم بیشــتر اهمیت می دهید. از آن معدود افرادی 
هســتید که پول هایتان را در بورس نگذاشتید. کنار اجاق گازتان 
هم فندک دارید. هم کبریت و آفتابه مستراح خانه تان هم همیشه 
پر است. پراید نمی خرید، در قرعه کشی شرکت نمی کنید و پله را 
به آسانسور ترجیح می دهید، هرچند فوبیا ندارید. البته اگر از کادر 

درمان هستید، هیچ کدام از اینها درباره تان صدق نمی کند!
۲  ماسک سه بعدی: از برجسته بودن و توی چشم بودن خوشتان 
می آید. طرفدار مدرنیته هســتید و از آخرین تکنولوژی های روز 
استفاده می کنید. از باکالس های روزگارید و به واتساپ می گویید 
واتَسپ. دوست دارید همیشه سر زبان ها باشید؛ حاال چه نیک چه 
بد. شــعارتان آزادی است. ماسکتان هم برجسته است و معتقدید 
دماغتان آزادی بیشــتری دارد. فقط حواستان باشد به صورت دو 

بعدی استفاده اش نکنید که پس فردا مضحکه عام و خاص  نشود.
  محدثه مطهری

طنز
 علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها //

استاندار یزد با اشاره به وضعیت بارش ها و 
منابع آبی استان در ســال جاری، از احصاء 

نیازهای آبی استان به صورت روستا به روستا 
خبرداد.

   به گزارش خبرنــگار دریا ؛ مهران فاطمی در 
نشست ســازگاری با کم آبی استان که به منظور 
بررسی آخرین وضعیت آب رسانی به روستاهای 
استان برگزار شد، با اشاره به وضعیت منابع آب 
زیرزمینی اســتان در سال جاری نسبت به سال 
گذشته و پیش بینی تابستانی سخت پیش روی 
اســتان، گفت: با توجه به اهمیت این مسئله باید 
کارهای فرهنگ ســازی و اقناع سازی در حوزه 
مدیریت مصرف آب انجام شود تا این پیک را با 

کمترین چالش و مشکل پشت سر بگذاریم.

وی در ادامه به لزوم بررسی وضعیت کلیه شهرها 
و روستاهای اســتان در زمینه آب در دسترس 
آن ها پرداخت و خاطرنشــان کرد: در این راستا 
ظرف مدت یک هفته جلســه با محوریت اداره 
کل مدیریت بحران استانداری و با حضور مدیران 
دستگاه های شهرستانی و استانی مرتبط با حوزه 
آب رسانی برگزار و مسائل این حوزه به صورت 

روستا به روستا بررسی و برنامه عملیاتی آن تهیه 
و اجرا شود.استاندار در ادامه بر برگزاری جلسه ای 
 با حضور  فرمانــداران، بخشــداران و مدیران 
دستگاه ها جهت آبرسانی به تمامی روستاها تاکید 
و خاطرنشان کرد: فرمانداران و کلیه دستگاه های 
اجرایی مرتبط موظفند همکاری های الزم جهت 
تسریع در اجرای این طرح را داشته باشند.وی با 

بیان این که امروز برای خدمت رسانی به مردم، هر 
روز باید احیای کار و وقت گذاری داشته باشیم، 
افزود: جلسه مذکور باید با حضور شخص مدیران 
و خارج از ساعت اداری و از ساعت ۲۱ تا یک 
بامداد برگزار و مسائل جمع بندی شود.فاطمی در 
بخش دیگری از ســخنانش با تاکید بر پیگیری 
مستمر مســائل مربوط به اجرای خط پدافندی 

انتقال آب، اظهار کــرد: اجرای این خط یکی از 
مصوبات کمیته آب بــوده و لذا این خط باید تا 
پایان اردیبهشت ماه سالجاری تکمیل و به بهره 
برداری برسد. وی با بیان این که به هیچ عنوان عدم 
اتمام طــرح مذکور در مهلت مقرر را نمی پذیرم، 
افزود: کلیه دستگاه های مرتبط باید مسائل مربوط 
به اجــرای طرح ها و برنامه های حــوزه آب را 
دنبال کنند. فاطمی در بخش پایانی سخنانش به 
طرح های آبرسانی روستایی قرارگاه امام حسن 
مجتبی)ع( اشاره کرد و گفت: پیگیری های ملی 
الزم برای تقویت زیرساخت مورد نیاز قرارگاه و 

آب رسانی روستایی انجام شود.

استاندار یزد:

نیازهای آبی استان روستا به روستا احصا می شود

مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها //مدیرکل بیمه سالمت استان 
بوشهر گفت: هزینه های درمانی زوج های نابارور با ارائه اسناد تا سقف ۹۰ 

درصد از ابتدای سال ۱۴۰۰ در این استان پرداخت می شود.
   بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛ دکتر پرویز رمضانی اظهار کرد: در راســتای 
سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در خصوص افزایش جمعیت از سال 
گذشــته هزینه های زوج های نابارور تحت پوشش بیمه سالمت با ارائه اسناد 
پرداخت می شود و با توجه به اینکه اعتبار این برنامه در اختیار سازمان بیمه 
سالمت قرار گرفته است، سایر سازمان های بیمه گر پایه نیز پس از پرداخت 
هزینه به بیمه شدگان تحت پوشش خود، با ارائه صورتحساب، هزینه مربوطه 

به آن سازمان ها پرداخت می شود.
   وی تصریح کرد: دســتورالعمل پرداخت هزینه های درمان زوج های نابارور 
بهمن پارسال ابالغ شده اما بیمه شدگانی که اسناد درمانی از ابتدای سال ۱۴۰۰ 
را ارائه کنند هزینه مربوطه پرداخت خواهد شد.رمضانی در خصوص پرداخت 
هزینه های درمان زوج های نابارور عنــوان کرد: اگر زوج ها به مراکز درمانی 
طرف قرار داد مراجعه کنند هزینه ها با تعرفه دولتی تا سقف ۹۰ درصد پرداخت 
می شود و اگر به مراکز خصوصی و غیر طرف قرارداد مراجعه شود، در صورت 
ارائه اسناد مثبته تا ۹۰ درصد تعرفه بخش عمومی غیر دولتی به آنان پرداخت 

خواهد شد.

مدیرکل بیمه سالمت بوشهرخبر داد

پرداخت هزینه های درمانی زوج های نابارور در بوشهر
 

زاده ســرویس  حائــری   علیرضــا 
استان ها // مراسم رونمایی از پوستر 
با  ابوذر  ای  دومین جشنواره رســانه 
حضور مســئوالن اســتانی در محل 

استانداری یزد برگزار شد. 
   به گــزارش خبرنگار دریا ؛ احســان 
عابدی مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
اســتان یزد در این مراسم بیان کرد: امروز 
جامعه از عصر رســانه عبــور کرده و به 
دوران حکمرانی رسانه ها رسیده است لذا 
مسئوالن کشــورمان نیز باید نگاه فرصت 
محور به این حوزه داشته باشند و رسانه ها 
 را یار و کمک خــود در حکمرانی بدانند. 
احســان عابدی بیان کرد: رســانه ها باید 
ضمن حفظ روحیه نقد و مطالبه گری خود، 
در عرصه جهاد تبییــن نیز فعالیت کنند و 
جلوه های رشد و پیشرفت کشور را برجسته 

و فضای امیدآفرینی در جامعه ایجاد کنند.
   مســئول سازمان بسیج رســانه استان 
یزد، با بیان اینکه دشــمن در حوزه رسانه 
و فضای مجازی ســرمایه گــذاری کرده 
و مبــارزه ای را از مدتها پیش آغاز کرده 
اســت، اظهار داشت: خط مقدم این مبارزه 
رسانه ها هســتند زیرا رسانه اندیشه ساز 
پارســاییان  علی محمد   است.ســرهنگ 
اظهــار امیدواری کرد: بتــوان با برگزاری 
جشنواره هایی نظیر جشنواره ابوذر، جبهه 
واحدی برای معرفی دستاوردهای انقالب 
انجــام دهیم.وی با اشــاره بــه برگزاری 
جشــنواره ابوذر بیان کرد: علت نامگذاری 
این جشنواره به نام ابوذر به این دلیل است 
که ابوذر، نماد یک شخصیت مطالبه گر در 
دین مبین اسالم بوده است و ما نیز امیدواریم 
با برگزاری این جشنواره، بتوانیم جبهه واحد 

رسانه ای برای دفاع از ارزشهای انقالب و 
مطالبه گری نیازها و کمبودهای استان انجام 
این  محورهای  تشریح  به  دهیم.پارساییان 
جشنواره پرداخت و اظهار داشت: جشنواره 
اســتانی ابوذر در یزد در ۱۱ قالب شامل 
گزارش تحلیلی و تحقیقی، گزارش خبری، 
مصاحبه، یادداشــت و مقاله، تیتر، موشن 

گرافی، عکس و … برگزار می شود.
*  محورهای ملی و اســتانی دومین 

جشنواره رسانه ای ابوذر
  وی در مــورد محورهــای ملــی این 
جشنواره نیز بیان کرد: شعار سال، جهاد 
تبیین، پیوند رسانه و صنعت، دستاوردهای 
انقالب اسالمی، بسیج و حوزه های اقدام، 
بیانیــه گام دوم انقالب، مکتب شــهید 
سلیمانی، امید و نشاط آفرینی، خانواده، 
جامعــه و فرزندآوری و ســبک زندگی 
ایرانی اسالمی از جمله این محورهاست.

مسئول بسیج رسانه استان یزد افزود: البته 
سه محور ویژه برای جشنواره استان نیز 
در نظر گرفته شده که شامل تولید محتوای 
ویژه جامعه شهدا و ایثارگران، گردشگری 
بر محور فرهنگ دینی و دســتاوردهای 
دانش بنیان در مصــرف آب و انرژی و 

پزشکی است.
*  شفاف سازی جهاد تبیین رسانه هاست

   معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی استاندار 
یزد نیز در این مراســم با اشاره به بیانات 
مقام معظم رهبری در مورد اهمیت جهاد 
تبیین اظهار داشــت: رسانه ها در تغییر و 
تحوالت جامعه و وظیفه جریان سازی در 
اتفاقات جامعه اثرگذار هستند و رسانه های 
کشور ما از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی 

تاکنون در نشر ارزش ها انقالب به خوبی 
 نقش آفرینی کرده اند.علــی اکبر عزیزی 
 با بیــان اینکه بــا این وجــود انتظار از 
رسانه ها باالست، عنوان کرد: از رسانه ها 
 بیش از این توقع وجود دارد و توصیه می کنم 
رســانه های اســتان بیانات رهبری در 
 مورد رسانه ها را مطالعه کنند.وی افزود: 
رسانه ها باید با انتقاد سازنده و منصفانه، 
در جلب اعتماد مردم به مســئوالن کمک 
کنند، اظهار داشــت: رســانه ها با تنویر 
افکار عمومی می توانند در بازآفرینی نگاه 
مخدوش شــده و اعتماد سلب شده مردم 
نسبت به مسئوالن اثرگذار باشند.عزیزی 
پرهیز از شــایعه پراکنی و شفاف سازی در 
امور از سوی رسانه ها را نوعی جهاد تبیین 
خواند و گفت: هر قشری در جهاد تبیین 
مدنظر مقام معظم رهبری نقش و وظایفی 
دارند و جهاد تبیین رسانه ها نیز مشخص 
است.وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری 
نســبت به ترویج اخالق غیرمنصفانه در 
جامعه هشدار داده و تاکید دارند که انتقاد 
باید در چارچوب اصول انقالب اسالمی 
باشد، گفت: رهبری از رسانه ها به عنوان 
پیش قراوالن حفظ ارکان نظام و مرزهای 

فرهنگی یاد می کنند.
  معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
یزد عنــوان کرد: رســانه ها باید با رصد 
مشکالت جامعه چشــم بینای مسئوالن 
برای رفع این مســائل باشــند و مردم را 
نسبت به خدمت صادقانه مسئوالن نظام 
دلگرم کند.گفتنی اســت، در این مراسم از 
پوستر جشنواره رسانه ای ابوذر رونمایی 
و احــکام مســئوالن کمیته های مختلف 

برگزاری این جشنواره اعطا شد. 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی یزد  :

مسئوالن باید رسانه ها را یار و کمک خود 
در حکمرانی بدانند

طرح :  بیتا  هوشنگی

آگهی مناقصه عمومي یک مرحله ای )1401/3(
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مهران سلطانی نژاد ســرویس استان ها // 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر 
ترین  به عنــوان مهم  نفتی  آلودگی  گفت: 
چالش زیســت محیطی خلیج فارس منجر 
شده خسارت های فراوانی به منابع زیستی 

به این آبراهه وارد شود.
   بــه گزارش خبرنگار دریــا ؛ فرهاد قلی نژاد در 
همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس با محوریت 
محیط زیســت مناطق ســاحلی افزود: نیاز است 
 که کشــورهای همســایه در قالب کنوانسیون های 
بین المللی از جمله کنواسیون کویت تعهدات خود را 
در مورد این آبراهه بین المللی انجام دهند و از نفوذ 
فاضالب و مواد نفتی که منجر به آلودگی این دریا 

می شود، جلوگیری کنند.
   وی بیان کرد: در ایران نیز قوانین و مقررات داخلی 

تاکید بر حفظ اکوسیســتم های دریایی دارد که به 
همین خاطر از همه شرکت های نفتی برنامه مدیریت 
زیست محیطی خواســته ایم که برخی از آنها هم 
در دریا و هم خشــکی این برنامه ها را ارائه کردند.
قلی نژاد ادامه داد: اقدام های خوبی نیز در راســتای 
پیشگیری از نشت نفت از خطوط لوله نفتی از جمله 
میدان ابوذر واقع در آب های خلیج فارس اجرایی 

شده است.
  وی گفــت: امیدواریم که با همگرایی و هماهنگی 
بیشتر بین دســتگاه های اجرایی مسئول در مورد 
محیط زیســت و کاهش آلودگی های نفتی در این 
آبراهه مهم باشــیم.مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان بوشهر گفت: همچنین سازمان محیط زیست 
برنامه احیای آب سنگ های مرجانی خلیج فارس را 

در دســت اجرا دارد که امیدواریم با نتیجه گیری از 
این اقدام پژوهشی، فنی و اجرایی بتوانیم در زمینه 
کشت آب ســنگ های مرجانی و احیا آنها قدم های 
خوبی برداریم.وی تاکید کرد: خلیج فارس به عنوان 
یک آبراهه اســتراتژیک و بین المللی برای ایران و 
کشورهای منطقه خاورمیانه و برخورداری از تنوع 

زیستی ارزشمند است.
    قلــی نژاد ادامه داد: قوانیــن و مقررات داخلی 
 و بیــن المللی نیز تاکید بر حفــظ خلیج فارس و 
محیط زیســت آن دارد و امروز از دســت رفتن 
آب ســنگ های مرجانی در خلیج فارس به معنی 
کاهش مســاحت این گونه اســت.وی اظهار کرد: 
برخــی از صنایع موجود در خلیــج فارس مانند 
سکوهای نفتی و خطوط انتقال نفت نیز برای تمام 

آنها برنامه محیط زیست پیگشیرانه تعریف شده تا 
خلیج فارس بیش از این آلوده نشود.قلی نژاد ادامه 
داد: ایران بیشترین طول همجواری با خلیج فارس 
و دریــای عمان  دارد که به فراخور این همجواری 
می تواند بیشترین نقش در پاک سازی و جلوگیری 
از آلودگی این اکوسیستم ارزشمند داشته باشد.وی 
پیرامون طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی نیز 
گفت: مطالعات این طرح در سواحل ایران انجام شده 
و همه دســتگاه های اجرایی متعهد هستند که تمام 
تصمیم ها را با توجه به این طرح انجام دهند که برای 
حفظ سواحل و جلوگیری از آلودگی سواحل است.
   قلی نژاد ادامه داد: ســند آمایش سرزمین نیز در 
اســتان بوشهر تدوین شده که باید همه تصمیم ها و 
بویژه در حوزه توســعه صنعتی مبتنی بر این ســد 

صورت گیرد.
  وی با تاکید بر ارتباط بیشتر دانشگاه و مرکزهای 
تصمیم گیر اظهار کرد: باید به پژوهش ها و مطالعات 
بیشتر اهمیت داده شود و هر آنچه که با نگاه توسعه 
است مبتنی بر نگاه توسعه پایدار و مطالعات ارزیابی 

زیست محیطی باشد.

مدیرکل محیط زیست بوشهر:

آلودگی های نفتی مهم ترین چالش خلیج فارس است 

مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها //
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
بوشهر از اجرای مرحله دوم طرح آموزش 
رایگان هنر ویــژه مناطق محروم، کمتر 
توســعه یافته و مرزی در این استان خبر 

داد. 
   به گزارش خبرنگار دریا ، عبدالرحیم افروغ 
با اعالم این خبر، گفت: بعد از اجرای مرحله 
اول طرح آموزش رایــگان هنر در بهمن ماه 
سال ۱۴۰۰، مرحله دوم این طرح با برگزاری 
پنج رشــته "طراحی مد و لباس، عکاســی 
دیجیتال، مربیگری نقاشــی کودک، هنرهای 

دســتی در خانه و بازیگری تئاتر" در سطح 
استان اجرا خواهد شد. 

   وی اظهار کرد: در همین راستا روز یکشنبه  
۱۱ اردیبهشت سال جاری رشته های طراحی 
مد و لباس و عکاســی دیجیتال با همکاری 
پاییز  موسســه فرهنگی هنری آفتاب زرین 
بوشهر و انجمن ســینمای جوانان ایران دفتر 

بوشهر در بوشهر برگزار می شود. 
  افــروغ افــزود: در مرحلــه اول این طرح 
رشــته های هنری گرافیک تبلیغاتی در شهر 
بوشــهر، عکاســی دیجیتال در شهرســتان 
گناوه و تدوین فیلم در شهرســتان دشتستان 

 بــا همــکاری انجمن ســینمای جــوان و
 کانــون فرهنگی هنری مســاجد با موفقیت 

اجرا شد.  
  الزم به توضیح است طرح آموزش رایگان 
رشــته های مختلف هنری در مناطق محروم، 
کمتر توســعه یافته و مرزی در راستای شعار 
تحــول و عدالت محوری دولت ســیزدهم و 
برنامــه های وزیر محترم فرهنگ و ارشــاد 
 اسالمی و دســتیابی به هدف توسعه اقتصاد 
هنر و کســب و کارهای فرهنگی و هنری و 
صیانــت از هنرهای ملی، بومی و محلی اجرا 

می شود. 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی بوشهر خبر داد 

اجرای مرحله دوم طرح آموزش رایگان هنر با پنج رشته در بوشهر 

 آرزو توکلی ســرویس اســتان ها // نماینده مردم کرمان در 
مجلس شورای اسالمی انتقاد کرد: متاسفانه برخی از دستگاه ها 
با بودجه دولتی از نیروهای اتباع خارجی استفاده می کنند و باید 

به این موضوع رسیدگی جدی شود.
    بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ محمدمهــدی زاهدی در آئین تجلیل 
از منتخبین سی و ســومین جشنواره امتنان از نخبگان و برترین های 
جامعه کار و تولید استان کرمان ۱۴۰۰ گفت: به بهانه افزایش حقوق 
۵7 درصدی بــه جامعه کارگری اجناس را گران کردند و دولت باید 
 جلوی این فراینــد را بگیرد همچنین جلوی تعدیــل نیروها گرفته 

شود. 
  وی پیشنهاد کرد: برای سیستم تولیدی و کارگاهی مشوق های برای 
کارفرماها در نظر گرفته شود. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس 
شورای اسالمی بیان کرد: واحدهای تولیدی با یکدیگر فرق دارند و 
باید عدالت محوری در پرداخت حقوق ها داشــته باشیم. محمدرضا 

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی نیز در 
این آئین گفت: افزایش ظرفیت تولید مطالبه ما در استان است. وی با 
اشاره به ظرفیت های تولیدی استان اظهار کرد: مدیرانی که کار نکردند 

باید ماخذه شوند. 
  رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی بیان کرد: ۱7 
میلیارد تن ذخیره برآوردی مس کشور است. وی عنوان کرد: افزایش 
ظرفیت در حوزه های که می تواند اشــتغال داشته باشیم. زغال سنگ 

ظرفیت بسیار باارزشی در استان است. 
   وی درباره افزایش پایه حقوق کارگری و نگرانی برای تعدیل نیرو 
وجود دارد، گفت: به دنبال افزایش پرداختی به کارگران هســتیم اما 
نباید تصمیمات به ضرر جامعه کارگری شــود. نماینده مردم کرمان 
و راور در مجلس شورای اســالمی تاکید کرد: وقتی جلوی خیانت 
مدیران در یکی از شرکت ها گرفته شــد، شاهد افزایش سود در آن 

مجموعه هستیم.

  

آرزو توکلی ســرویس اســتان ها // 
استاندار کرمان با تاکید برآنکه باید از 
اعتبار شرکت های بزرگ در بخش های 
کرد:  تصریح  کرد،  اســتفاده  مختلف 
واحدهای بزرگ می توانند پیشــران 
بانک ها  پول هایشان در  نباید  و  باشند 
سپرده باشــند و این شرکت ها نقش 
وجهی  چند  توسعه  در  خود  پیشرانی 
استان ایفا نکردند. حتی این شرکت ها 
در تامیــن نیازمندی های خودشــان 
یک  این  و  نکرده اند  ســرمایه گذاری 

تراژدی است.
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ علی زینی وند 
در آئین تجلیل از منتخبین سی و سومین 
امتنان از نخبگان و برترین های  جشنواره 
جامعه کار و تولید اســتان کرمان ۱۴۰۰ 

گفت: تاکیــد هدفمند و اقــدام موثر در 
راستای تحقق شعار سال در همه بخش ها 

داشته باشید. 
   وی بیان کرد: جمعیت جوان فرصتی بود 
که دارد از دست می رود و پنجره جمعیتی 
را از دســت می دهیم. اســتاندار کرمان 
 بــا بیان این مطلب که مــی توانیم هزاران 
 شــغل با دانــش ایجــاد کنیــم، افزود: 
 فرایند زیرســاخت تولید را باید افزایش 

می دادیم.
    وی بــا تاکیــد برآنکه مدیــران باید 
 فهم همــه جانبه مبتنی بر دانش داشــته 
باشند، عنوان کرد: توســعه همه جانبه به 
اشتغال خرد و واحدهای متوسط و کوچک 

است.
    اســتاندار کرمان خطاب به واحدهای 

تولیدی گفت: واحد تحقیق و پژوهش خود 
را تقویت کنید.

   وی بیان کرد: موضوع اتباع خارجی یک 
موضوع پیچیده و چند الیه اســت و نوع 
رویکرد دولت به گونه ای اســت که اتباع 

خارجی ساماندهی خواهند شد.

استاندار کرمان :

شرکت های بزرگ نقش پیشرانی خود را در کرمان ایفا نکردند

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی خواستار رسیدگی شد

عدم استفاده از نیروهای اتباع خارجی در دستگاه های با بودجه دولتی

اداره کل ورزش وجوانان استان هرمزگان
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فرهنگ  و هنر

مصوبات برگزاری نماز عید فطر ابالغ شد
  سرویس فرهنگی //  معاون برنامه ریزی نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز از 
ابالغ مصوبات برگزاری نماز عید فطر خبر داد و گفت: برگزاری نماز در مصالها 
و فضاهای باز با رعایت شــیوه نامه های بهداشتی ابالغی وزارت بهداشت و 
استفاده از ماسک و وسایل اقامه نماز شخصی بالمانع است.  سید علی مهدیان با 
اشاره به برگزاری جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص 
برگزاری نماز عید سعید فطر، مصوبات این جلسه را تشریح کرد و گفت: اقامه 
نماز عید فطر در مساجد شهری با رعایت شیوه نامه های بهداشتی ابالغی وزارت 
بهداشت با تهویه مناسب بالمانع است و در این بخش الزم است متولیان امر نسبت 
به مدیریت زمان اقدام نموده و از طوالنی شدن برنامه پرهیز شود.معاون برنامه 
ریزی نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز اضافه کرد: در مناطقی که به لحاظ جوی 
امکان برگزاری در فضاهای باز میسر نمی باشد، برگزاری در فضاهای مسقف 
مصالها و مساجد با رعایت موازین بهداشتی بالمانع است. به گزارش ایرنا ؛ احمد 
وحیدی وزیر کشور پس از نشست قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا در 
جمع خبرنگاران درباره برگزاری نماز عید ســعید فطر با رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی گفت: برگزاری نماز عید فطر در اماکن و فضای آزاد در اولویت است اما 
اگر جایی در مسجد نماز اقامه می شود، حتما شیوه نامه ها باید مراعات شود.وی 
درباره وضعیت کرونا در کشور اظهار داشت: بر اساس گزارش وزارت بهداشت، 
مدیریت بیماری کرونا در کشــور در وضعیت مطلوبی قرار دارد و کاهش تعداد 
موارد بستری و فوتی های ناشــی از آن، نشان از روند رو به جلوی مهار این 
بیماری در کشور دارد. وحیدی در عین حال بر اقدامات کنترلی و مراقبت های 
بهداشتی به ویژه درباره سویه های جدید ویروس کرونا تاکید کرد و یادآور شد: 
اگرچه در این زمینه نگرانی وجود ندارد، اما رصد و پایش سویه های جدید به 

طور جدی در دستور کار دستگاه های مرتبط قرار دارد.

انگلیسی ها چرک نویس »هری پاتر« را حراج کردند
  سرویس فرهنگی // تنها چرک نویس باقی مانده از نخستین قسمت از سری 
کتاب های »هری پاتر«، در انگلیس به حراج گذاشته می شود. نسخه پیش از 
چاپ اولین کتاب از مجموعه کتابهای هری پاتر اثر جی کی رولینگ این هفته در 
حراج خانه چیزویک به مزایده گذاشته می شود.ارزش تخمینی این چرک نویس 
چیزی در حدود ۳۰  هزار پوند برآورد شده است.چرک نویس ۱۰۹ صفحه ای 
هری پاتر و سنگ جادو تنها نسخه باقیمانده در نوع خود است که آن زمان از 
طرف رزاموند واکر، مدیر بازاریابی کتابهای کودک انتشارات بلومزبری، برای 
فیونا واترز، منتقد کتاب کودک، فرستاده شده بود.  واترز در واکنش به این کتاب 
نوشته بود: عاشق کتاب شدم، چیزی درباره هری پاتر وجود دارد که مرا به یاد 
چارلی باکت در داستان چارلی و کارخانه شکالت سازی می اندازد.این نقل قول 

در پشت جلد نسخه های چاپ اول هری پاتر و سنگ جادو چاپ شد.
*  این چرک نویس ۱۰۹ صفحه ای تنها نسخه باقیمانده در نوع خود است

در ایــن حراجی همچنین یک جلد از چاپ اول کتاب هری پاتر و ســنگ 
جادو با امضای رولینگ با ارزش تخمینی ۲۸ هزار دالر به حراج گذاشــته 
خواهد شــد.مجموعه ای از چاپ اول همه کتاب های مجموعه هری پاتر که 
همگی امضای رولینگ دارند و نو هســتند، نیز به حراج گذاشته خواهند شد 
که پیش بینی می شود تا ۲۸ هزار پوند چکش بخورند.هری پاتر تنها سوژه این 
حراجی هیجان انگیز نیست. مجموعه ای از چاپ اول رمان های جیمز باند نوشته 
ایان فلمینگ نیز در چیزویک به فروش گذاشته می شود. ارزش تخمینی این 

مجموعه چیزی در حدود ۶۰ هزار دالر برآورد شده است.  

خبر

سرویس فرهنگی // شاید اغلب مان نامش را   
نخستین بار در دوران تحصیل شنیده باشیم؛ 
مردی که در آثار خود بارها از دلواپسی هایش 

برای ایران نوشته بود.
    محمدعلی اســالمی ندوشن پیش از آن که در 
۹7ســالگی از دنیا برود از شایعه ها و اشتباه های 
رسانه ای در امان نمانده و موجی از خبرهای اشتباه 
درباره درگذشتش به راه افتاده بود.  »گرچه جان 
عزیز اســت و مرگ، نادلخواه، با این حال چیزی 
فراتر از مرگ و زندگی هست، یعنی جست وجوی 
نوعی »معنــا« در زندگی، و آن این اســت که 
»شرف« آلوده نشود. از میان مواهبی که به انسان 
بخشیده شده »نام« باالترین است و نام عبارت از 
آن است که شخص آنچه را که »جوهر زندگی« 
می شناســد در حفظ آن تا پای جان بایســتد.
)محمدعلی اسالمی  ندوشــن، »ایران و جهان از 

نگاه شاهنامه«(
*  از آغــاز زندگی تا دفــاع از »پیروزی 

آینده دموکراسی«
  به گزارش ایسنا، محمدعلی اسالمی ندوشن که 
باور داشت »ُکنه و ذاِت زندگی نارسیدنی است و 
انتها ندارد؛ زیرا دریافِت ذاِت یک چیز، مســتلزم 
تسّلط بر آن است، و بشر هرگز بر زندگی تسّلط 
یافت.«)»روزها«، جلد ســوم( زندگی  نخواهد 
خود را در ســوم مهر ۱۳۰۴ در دهستان ندوشن 
در اســتان یزد آغاز کرد.  پدرش، مهدی از اعیان 
ده بود و مادرش، خاور نام داشــت. جد پدری و 
مادری او هر دو روحانی بودند که اولی ملقب به 
»شیخ االسالم« و دومی به »امام جمعه« معروف 
بود.)اسالمی، گفته ها، ۱۶۶، همو، روزها، ج۱، ۴۸(

اســالمی ندوشــن دوره ابتدایی را در ۱۳۱۱، از 
دبستان ناصر خسرو در ندوشن آغاز کرد و ۱۳۱7 
ش در دبســتان هدایت، در یزد به اتمام رساند و 
دوره متوســطه را در دبیرســتان های دینیاری و 
ایرانشهر در یزد، و البرز تهران در ۱۳۲۵ به پایان 
رساند. )اسالمی ندوشن، روزها، ۱۰۶/۱، ۳۰/۲، 
۱7/۳، ۳۴-۳۵، ( بالفاصلــه پس از پایان دوره 
متوسطه)۱۳۲۵( به قصد تحصیل در رشته حقوق، 
وارد دانشگاه حقوق دانشگاه تهران شد)اسالمی 
ندوشن، روزها، ۱۰۶/۱، ۳۰/۲، ۱7/۳، ۳۵-۳۴، 
۴۹؛وزیری ۵7۴(.  در سال ۱۳۲۸ دوره لیسانس 
حقوق حقوق قضایی خود را به پایان برد و رساله 
خود را تحت عنوان »پیروزی آینده دموکراسی« 
دفاع کرد و در ســال بعــد)۱۳۲۹( به پایمردی 
مرتضی کیوان آن را به چاپ رســاند.  هرچند که 
ندوشن سال ها بعد در »گفته ها و ناگفته ها« چنین 
نوشت: »امروز در امِر تحصیل دانشگاهی، کّمیّت 
خیلی بر کیفیّــت فزونی گرفته و این عدِم تعادل، 
به زودی گرفتاریهای بزرگ برای کشــور فراهم 

خواهد کرد.«
*  نگارش مقاالتــی که به مذاق حکومت 

وقت خوش نمی آمد
  دهه ۱۳۲۰ اوج دوران تب و تاب های سیاســی 

و رونق احزاب بود. اســالمی ندوشن هرچند به 
گروه های سیاسی وابستگی پیدا نکرد، اما به محافل 
و مجامــع گوناگونی آمد و شــد می کرد)همان، 
۴۱، ۱۰۱(. در ســال های ۱۳۲۵ تــا ۱۳۲۸  به 
همراه حسین منتظم، مرتضی کیوان، محمدجعفر 
محجــوب، ناصر نظمی، ناصر مجــد، نعمت اهلل 
ناظــری و اکبر بهروز یک حلقه ادبی تشــکیل 
دادند)همان، ۸۴_۸۵(.  اما او در فروردین ۱۳۲۹ 
به استخدام وزارت دادگستری درآمد و بی درنگ 
به درخواست خود به شــیراز فرستاده شد تا به 
کار قضاوت بپردازد)همان، ۱۲۸( اما در اســفند 
همان ســال برای ادامه تحصیل در رشته دکترای 
حقوق، راهی فرانسه شــد )روزها، ج ۳، ۱۴۱(. 
او برای تکمیل رســاله دکترای خود که مرتبط با 
هند بود، به اقامتی یک ساله در انگلستان مبادرت 
ورزید تا از کتابخانه های آنجا بهره ور گردد )همان، 
۲۵۰-۲۵۳، همو، نوشته ها، ۲۰-۲۱۵(. در سال 
۱۳۳۴ توانســت با ارائه پایان نامه خود با عنوان 
»جمهوری هند و کامنولث« از دانشــکده حقوق 
دانشگاه فرانسه، دکترای حقوق بین الملل را اخذ 
کند. )روزها، ۲۶7/۳، ۲۶۸(.  اســالمی ندوشن 
بر این باور بود که »قائمه  بر ســِر پا نگه داشتِن 
یک مّلت، مرجع قضایی اســت، یعنی آنجا که بر 
وفق موازین قانون میان مردم حکم می شود.« و 
می گفت »اگر کاِر دادگستری ساخته شود، آنگاه 
دیگر مانعی بر سر راهِ تجاوز نمی ماند.« در سال 
۱۳۳۴ به کشور بازگشت. همکاری جدید اسالمی 
ندوشن با مجله »یغما«، از سال ۱۳۳7 آغاز شد و 
نزدیک به ۲۰ سال و تا پایان عمر مجله یعنی سال 
۱۳۵7 ادامه یافت)همان، ۲۰۲، نوشته ها، ۲۰۶-
۱۹۵(. نــگارش مقاالت اجتماعی و فرهنگی در 
یغما که رنگ و بوی سیاسی هم داشت و به مذاق 
حکومت وقت، خوش نمی آمد، با دردســرهای 
سیاســی برای وی و حبیب یغمایی)مدیر مجله( 
همراه بود)اســالمی ندوشــن، باران، ۴۸-۴7( و 
باعث انفصال خدمت)که معمــوال برای عناصر 
نامطلوب از نظر دولت بود(. او از دادگســتری در 
دی مــاه ۱۳۴۳ کناره گرفت و تا آذر ۱۳۴7 ادامه 
داشــت. )همان ۴7، ۶۶، شمس الدینی، ۲۸۳(. او 
در این مدت به تدریس حقوق و ادبیات در مراکز 
آموزش عالی اشــتغال داشت: از جمله دانشکده 
حقوق و دانشــکده ادبیات دانشگاه ملی، مدرسه 
عالی ادبیات، مدرسه عالی بازرگانی، مدرسه عالی 
علوم بانکی، دانشکده هنرهای دراماتیک، موسسه 
علوم حسابداری)اسالمی ندوشن، باران، ۶۵-۲۲، 

مسرت، یزد، ۱۸۲(
*  حضور در حلقه های ادبی، ســفرها و 

تشکیل انجمن »دفاع از فرهنگ«
  مابین ســال های ۱۳۲۳ تــا ۱۳۴۰ در چندین 
حلقــه ادبی و فرهنگی کــه در دفتر مجله یغما، 
حبیب یغمایــی و نیز دفتر مجله های جهان نو، و 
یغما که با حضور برخی چهره های سرشناس مانند: 
ســیدمحمد فرزان، عبدالحسین زرین کوب، ایرج 

افشار، غالمحسین یوسفی، عباس زریاب خویی، 
احمد آرام، محمدتقی دانش پژوه، مجتبی مینوی و 
دیگران تشکیل می شد، حضور می یافت. )افشار، 
۳۰۵، 7۹۵، اسالمی، نوشته ها، ۲۰۰-۱۹۸، ۲۲۱، 
همو، گفته هــا، ۲۰۰، همو، روزها، ج۳، ۶۳-۶۲، 
۵۹-۵۸( این همچنین در حالی است که اسالمی 
ندوشــن در توصیف ادبیات می گفت: »آنچه از 
جوهره  ادبیات ایران اســتنباط می شود، در درجه  
اّول درس آزادگی اســت: رهایــی از تعّصب، از 
خرافه، زبونی، بنده  درم بودن، تزویر و تلبیس.«)»از 
رودکی تا بهار«( محمدعلی اســالمی ندوشن در 
»گفتــن  نتوانیم نگفتن  نتوانیم« نیــز با یادآوری 
این که  زبان فارسی، زبان شعر بوده است، آورده: 
»مردم به عّلت وضع نابسامان زندگی به شکایت 
و درِد دل احتیاج داشته اند. این شعرها باید به نقد 
درست گذاشته شوند. شعر فارسی بیشتر از تاریخ 
بازگوکننده  وضع اجتماعــی و روانِی مردم ایران 
است و ما برای شناخت زندگِی کشوِر خود از آن 
بهره  زیادی می توانیم بگیریم. کسانی که با زبان تلخ، 
بی آنکه سواد خواندِن این آثار را داشته باشند، از 

آن انتقاد می کنند، عذرشان خواسته است.«
  سفرهای علمی و فرهنگی او از تابستان ۱۳۴۶ با 
سفر به آمریکا آغاز شد)جهان بخش، ۶۸۲-۶۸۶، 
اسالمی ندوشــن، باران، ۲۶7-۲7۱(. او حدود 
سال ۱۳۴۸ به علت تمرد از رفتن به دادگستری 
مازندران، تا آستانه انفصال رفت)باران، ۶7( او در 

تیر ۱۳۴۸ به پایمردی پروفســور فضل اهلل رضا، 
رئیس وقت دانشگاه تهران، ابتدا به عنوان مشاور 
حقوقی و فرهنگی دانشــگاه و سپس براساس 
تالیفاتی که در حوزه ادبیات منتشــر کرده بود، به  
همراه ۱۱ تن دیگر بدون تشــریفات رســمی به 
عضویت هیئت علمی آن دانشگاه درآمد )باران، 
۶7-۶۸(. اسالمی ندوشــن در داشکده ادبیات 
دانشگاه تهران به تدریس نقد ادبی و سخن سنجی، 
ادبیات تطبیقی، فردوسی و شاهنامه، و شاهکارهای 
ادبیات جهان و در دانشکده های حقوق و اقتصاد به 
تدریس تاریخ تمدن و فرهنگ ایران و در دانشکده 
پزشــکی به درس نگارش فارســی پرداخت.

)اسالمی، باران، ۶۶، مسرت، یزد، ۱۸۳(. 
 در آبان ۱۳۵7 با توجه به شــرایط نابه ســامان 
فرهنگی کشور، بیانیه »انجمن دفاع از فرهنگ« را 
در مجله یغما چاپ کرد و در شهریور ۱۳۵۸ آن 

انجمن را تشکیل داد.)عابدی، اندیشه، ۵7۸(
  دغدغه فرهنگ ایران همیشه برای اسالمی ندوشن 
مسئله ای جدی بوده است، تا جایی که سال ها پس 
از تشکیل این انجمن در »راه و بی راه« نوشته است: 
»با فروتنی می توانم بگویم که طّی این پنجاه سال 
کسی بوده ام که این دو کلمه )ایران و فرهنگ( را 
بیش از هر کس بر قلم آورده است. دلیلش روشن 
است، زیرا بی ایران و بی فرهنگ ما نمی توانستیم 
شــخصیّت مّلی داشته باشیم. ایران برای ما شبیه 
به هواســت که انسان بی آنکه به آن آگاهی داشته 

باشــد یا از آن قدردان باشد، آن را تنّفس می کند 
و خود را زنده نگاه می دارد. بنابراین حرف بر سِر 
وطن خواهِی خام نیست، بر سِر آشیانه و بود و نبوِد 
مّلی است. فرهنگ نیز با ایران وابسته است، زیرا در 
طریق زندگی راه برنده است. تصّور این را بکنید که 
صبح از خانه بیرون بیایید و ندانید که به کدام سو 
باید بروید. بر سر یک سه راهی سرگردان بمانید. 
در زندگی این فرهنگ است که به شما می گوید 
راه شما کدام است. ولی هر فرهنگ، مناسِب هر 
دوران نیست. فرهنگ پیوسته در معرِض ُگزیده 
شدن است. بنا به اقتضای دوران، خود را محتاج 
به آرایِش تازه می بیند.« این چهره فقید حتی در 
»باران نه رگبــار« باز هم درباره اهمیت فرهنگ 
آورده: »اگر بر مســئله فرهنگ تکیه داشــته ام 
مقداری از جهِت عکس العمل بوده اســت، زیرا 
می دیدم که بی توّجهی نسبت به فرهنگ و غفلتی 
که در این زمینه وجود دارد، چه در دوران گذشته 
و چه بعد از آن، کار را به جاهای باریک خواهد 
کشاند. گویا نقِش فرهنگ درست درک نشده بود 
که تنها کتاب و دفتر نیست، بلکه وزنه  تعادل بخش 
است برای زندگی. موضوع دیگر اعتقادی است 
که به تأثیر فرهنگ در زندگی داشته ام، مخصوصًا 
ایران که قبل از هر چیز یک کشور فرهنگی بوده 
است. البتّه نمی گویم که حرِف فرهنگ زده نمی شده 
و دســتگاه هایی با نام فرهنگ وجود نداشته اند، 
ولی میان اسم و اصْل فاصله  بسیار است. مشکِل 
فرهنگ یک نشانه اش همین می شود که به همان 

اسم و حرف اکتفا شود.«
*  آغاز دوران بازنشستگی 

  او در مهر ۱۳۵۹)ســال ۱۳۶۰، وزیری، ۵7۴( 
به تقاضای خود پیش از موعد از دانشگاه تهران 
بازنشسته شد)اسالمی ندوشــن، مصاحبه( و در 
اســفند ۱۳7۰، موسسه ایران ســرای فردوسی 
را تشــکیل داد و هیئــت امنــای آن را از میان 
کسانی مانند: احمد آرام، غالمحسین امیرخانی، 
عبدالحسین زرین کوب، محمدرضا شفیعی کدکنی 
و فریدون مشــیری برگزید و فصل نامه هستی را 
نشریه رسمی آن قرار داد.)هست نامه، 7( اسالمی 
ندوشن تقریبا در تمامی زمینه های فکری، فرهنگی، 
اجتماعی و انواع ادبی، قلم  زده اســت. در حوزه 
شعر، از او شعر آزاد، چهارپاره و رباعی دیده شده 
اســت و در حوزه نثر هم دارای سفرنامه، داستان 
کوتاه و بلند، نمایشنامه، متون ادبی و فرهنگی و 
اجتماعی است و هم دارای مقاالتی در زمینه های 
گوناگون ادب، سیاست، اجتماع، فرهنگ، آموزش، 
جامعه، تاریــخ و هنر اســت و ترجمه های او، 
موضوعاتی چون: شــعر، داســتان، نمایشنامه و 
متون سیاســی و اجتماعی را شامل شود. مرور 
آثار به جامانده از او گویای این است که اسالمی 
ندوشــن همواره دلواپســی هایی را درخصوص 
کشورش داشته است، برای مثال در »بازتاب ها« 
چنین آورده است: »وجدان کشور اگر می خواهد 
قدمی بردارد باید به این موضوِع زنده بپردازد که 

آینده  این ســرزمین را با مشکل روبه رو می دارد. 
سؤال این است: نوجوانان و جوانانی که چند سال 
دیگر شهرونداِن مسئوِل ایران خواهند بود، با چه 
اعتقاد و اندیشــه ای به آن نگاه خواهند کرد؟ آیا 
آنچه را ارزنده خواهند شمرد، ارزشمندهاست یا 

بی ارزشی ها؟
  همه  کتابخانه ها و همایش ها و مدرسه ها بی اثر 
خواهند بود اگر نیروی تمیِز درســت از نادرست 
در معرض اختالل قرار گیرد. وقتی از ایران حرف 
زده می شود منظور آن نیست که آن را بستایند و 
کمبودهای تاریخی اَش را بپوشــانند. از نداشته ها 
حرف زدن بــه همان اندازه اهّمیّــت دارد که از 
داشــته ها. اگر مّلتی آموخت که پای بند انصاف و 
جوینده  حقیقت اســت، قابل احترام خواهد بود، 
وگرنه میراِث گذشته چیزی بر او نمی افزاید.وطن 
نیز از آنجا مفهوم پیدا می کند که کانوِن »یادگارها« 
اســت، وگرنه خاکی بیش نیست، و یادگارها هم 
حاصِل کوشِش انسانی اَند. ایران یعنی دستاوردهای 

انسانی اَش از گذشته های دور.«
او معتقد بود که »مردم ایران آنقدر درگیر مسائِل 
روزمــّره بوده اند که فرصت نداشــته اند به تاریخ 
بیندیشند. آنها که می بایســت تاریخ بخوانند و 
نخواندند، هیأت حاکمه بودند؛ و در نتیجه خیلی کم 
از گذشته عبرت گرفته شد. از این گذشته، فرهنِگ 
عمومی بیشــتر فرهنِگ تذکیر و شعر بوده است، 
و این دو بیشــتر در جهِت نفی و تَرک، رهنمونی 

کرده اند تا اثبات.«)»گفته ها و ناگفته ها«(
اسالمی ندوشــن در »فرهنگ و شبه فرهنگ« 
نیز یادآوری می کنــد که »اگر جّو فرهنگِی ما به 
همین صورت بماند، نسِل جواِن کنونی، از گذشته 
منقطع خواهد شد و به آینده نیز نخواهد پیوست؛ 
نــه ایرانی خواهد ماند )زیرا از فرهنِگ آن بیگانه 
شده( و نه فرنگی خواهد شد )زیرا فرهنِگ آن را 
نیاموخته(؛ و مردِم بی فرهنگ یا کم فرهنگ، زباِن 
یکدیگر را نخواهند فهمید و چون زباِن همدیگر 
را نفهمند باهم دشمن می شوند و می توان حدس 
زد که زندگی در چنین محیطی چه مقدار ارزِش 
زیستن خواهد داشت.« مردی که نوشته بود: »ما 
تنها زمانی می توانیم مســئله  زندگی را حل شده 
بینگاریم که با مرگ، رایگان بشویم و این زمانی 
میّسر است که خوِد حّل مشکِل مرگ را در همین 
زندگی بجوییم و نه پس از آن؛ و این بازمی گردد 
به کیفیّت زندگی.« پس از آن که موج های رسانه ای 
بارها پیشــاپیش او را به کام مرگ کشانده بودند، 

در پنجم اردیبهشت ۱۴۰۱ در کانادا از دنیا رفت.
»بدین گونه اســت که بعضی زندگی ها مانند یک 
برق، یک درخشــش است که لحظه ای آسمان را 
روشن می کند، ولی همان یک لحظه، دامنه  بی انتها 
دارد.« )محمدعلی اسالمی ندوشن، »روزها«، جلد 
دوم( پ.ن: محتوای این نوشتار با استفاده از صفحه 
»سرو سخنگو )دکتر اسالمی نُدوشن(« و همچنین 
کتاب »دیباچه ها« نوشــته حســین مسرت)در 

بخش های زندگی نامه( گردآوری شده است.

 ســرویس فرهنگی // محقق و پژوهشگر 
حوزه فرهنگ و هنر هرمزگان گفت: مردم 
کرانه های خلیج فارس با کالم، لهجه، ترانه ها 
و الالیی های خود حافظ زبان و فرهنگ این 
پهنه آبی هستند شاعران نیز با قلم و کالم 

خود حافظ این واژه های گرانبها باشند. 
   علی رضایی در مراسم شب شعر »خلیج فارس؛ 
تا ابد آبی«؛ گرامیداشت شهدا و دریانوردان هشت 
ســال مقاومت در ابتدای سخنان خود به نقش 
فردوسی در پاسداشت و مانایی زبان فارسی اشاره 
کرد و بیان داشت: فردوسی شاعر نامدار ایرانی با 
 اثر فاخر خود شــاهنامه درحفظ و پاسداشت 
زبان فارسی و هویت ملی و فرهنگی ایرانی کوشید.
وی در این رابطه به دشمنی ها و لشکرکشی های 
متعدد اعراب و اروپاییان در خلیج فارس اشاره 
کرد و گفت: این درحالی است که به زبان و لهجه 
مردم قشــم و هرمزی خللی وارد نشد و هنور 
کهن ترین واژه ها و اشاره های زبان فارسی در این 
 جزیره پابرجاســت.وی ادامه داد: هرزمان که از 
خلیج فارس ســخن به میان می آید یک علقه، 
وابستگی و گره عجیب اسطوره ای بین مردم ایران 
با این پهنه آبی در جنوب کشور ایجاد می شود.

این استاد زبان فارسی خطاب به شاعران و ترانه 
سرایان حاضر در این شب شــعر افزود: مردم 

کرانه های خلیج فارس بــا کالم، لهجه، ترانه ها 
و الالیی های خود حافظ زبان و فرهنگ خود 
هستند شــما نیز با قلم و کالم خود حافظ این 
واژه های گرانبها باشید.رضایی با بیان این جمله 
که دریانوردان بزرگی که ســینه به آب دادند و 
فرهنگ مــردم این منطقه را به اقصی نقاط دنیا 
بردند، بیان کرد: هرمزگان امروز همان سرزمین 
دیروزی است که روزگاری مردم جزیره الفت 
۲۰۰ کارگاه صنایع دســتی داشــتند و کاالی 
دست بافت مردم این منطقه را به چین می بردند، 
 ولی امروز برعکس شــده است.وی تاکید کرد: 
خلیج فارس جدا از بحث هــای جغرافیایی و 

سیاســی باید در دل و رگ مردم جای بگیرد و 
در کنار شــعر به شرف، شعور و ارزش های این 
مردمی که پاسدار خلیج فارس هستند همواره 
احترام قائلیم و امیدواریــم کالم و قلم جوانان 
امروزمان میراثی ماندگار برای آیندگان مان بماند.

*  تاریخ و تمدن استان هرمزگان را به 
دنیا معرفی کنیم

  رئیــس حوزه هنری هرمــزگان نیز با بیان 
اینکــه روز ملــی خلیج فارس پاسداشــت 
یکی از رگ های تمدنی اســت، گفت: خلیج 
فــارس این پهنه تا ابد آبــی افتخار پایمردی 
چندین نســل ، مقاومت هــا و ایثارگری های 

مردمــان ایران زمین بــوده و آنچه هویت ما 
 در نوار جنوبی ایران اســالمی شکل می دهد، 
خلیج فارس اســت. سعید عبدلی زاده، گفت: 
آثار تولیدی روز ملــی خلیج فارس و هفته 
هرمزگان که به لحاظ هنری به هویت و زیست 
بوم ما پرداخته شود، قطعا موجب قوام تمدن، 
فرهنگ و پیشرفت های مادی و اقتصادی این 
مرزو بوم خواهد بود. وی از جمع آوری اشعار 
شاعران هرمزگانی با محوریت خلیج فارس 
و فرهنگ مقاومــت در قالب یک اثر هنری 
فاخر و مکتــوب در آینده ای نزدیک خبر داد 
و تاکید کرد: شاعران و هنرمندان امروز نیز با 
شعر خود نقش مهمی در معرفی تاریخ و تمدن 
استان هرمزگان به تمام دنیا دارند. به گزارش 
ایرنا ؛ شــب شعر »خلیج فارس؛ تا ابد آبی«؛ 
گرامیداشت شــهدا و دریانوردان هشت سال 
مقاومت با مشــارکت حوزه هنــری و  اداره 
کل کتابخانه های هرمزگان در آســتانه روز 
ملی خلیج فارس با شعرخوانی اطهر قوامی، 
عبدالحمید انصاری نسب، زینب احمدی نیا، 
مریم ســید افقهی، اعظم پشت مشهدی، زهرا 
اسپید، فرزانه فرخی نژاد، عبدالحسین انصاری، 
ایرج انصاری فرد، مهرنوش ایزدپرست و مجید 

ذاکری همراه بود.  

یک محقق و پژوهشگر حوزه فرهنگ هرمزگان :

شاعران حافظ ترانه های مردم کرانه های خلیج فارس باشند

طرح : بیتا هوشنگی

ســرویس فرهنگی // ســریال هایی درباره شهیدان 
قاسم سلیمانی، محمد بروجردی علی صیاد شیرازی و 

محمدعلی رجایی در راه آنتن اند .
 این روزها تعدادی از ســینماگران ماننــد حمید زرگرنژاد، 
محمدحســین لطیفی و حبیب  والی نژاد ســراغ روایت قصه 
زندگی شهدا رفته اند و مشــغول تهیه و ساخت سریال هایی 
درباره شهید ســردار قاسم سلیمانی، شهید محمد بروجردی 
و شــهید علی صیاد شیرازی هستند. پیش از این آثار نیز دو 
مجموعه »راز ناتمام« ساخته علی و امین امانی و »عاشورا« 
اثر هادی حجازی فر درباره شــهید محمدجواد باهنر و شهید 

مهدی باکری جلوی دوربین رفته بود.
*  سریال »ترور« درباره نقش حاج قاسم در منطقه

  پس از شهادت ســردار حاج قاسم سلیمانی صحبت هایی 
درباره لزوم ساخت سریال با محوریت این شهید مطرح شد. 
شهریور ۹۹ شایعه ســپردن این سریال به ابراهیم حاتمی کیا 
پیچید، اما طولی نکشید که این شایعه توسط روابط عمومی 
ســازمان اوج تکذیب شد. در نهایت دی  ۱۴۰۰ خبر رسمی 
ســاخت مجموعه ای درباره این شــهید با همکاری حمید 
زرگرنژاد و حامد عنقا به عنوان کارگردان و تهیه کننده منتشر 

شد. این سریال که »ترور« نام دارد به اهمیت شهید سلیمانی در 
تامین امنیت منطقه می پردازد. فعال خبر جدیدی از این پروژه 

منتشر نشده است.
*  2 سریال برای شهید بروجردی

  محمدحسین لطیفی پس از تولید سریال تاریخی و پرزحمت 
»سنجرخان«، سراغ روایت زندگی شهید محمد بروجردی رفت. 
او مجموعه »غربت« را بر اساس کتاب زندگی نامه شهید با نام 
»محمد؛ مسیح کردســتان« جلوی دوربین خواهد برد. دی ماه 
۱۴۰۰ خبر رســید که این پروژه آخرین مراحل پیش تولید را 
سپری می کند و گروه مشــغول انتخاب بازیگران بودند. طبق 
گفته لطیفی قرار اســت در این مجموعه از چهره های جدید و 
کمتردیده شده استفاده شود. جالب آن که تلویزیون یک سریال 
دیگر را نیز درباره شهید بروجردی می سازد؛ سریالی که هنوز 

در مرحله فیلم نامه است و کارگردان آن معرفی نشده است.
*  پروژه تلویزیونی شــهید صیاد شــیرازی به 

جریان می افتد؟
  یکی از شهدایی که تلویزیون از مدت ها قبل تصمیم داشت 
اثری را درباره زندگی او تولید کند شهید علی صیاد شیرازی 
است. قرار بود محمدرضا شفیعی سریالی با محوریت شهید 

صیاد شیرازی جلوی دوربین ببرد، اما طبق گفته شفیعی سریال 
به گروه دیگری سپرده شد و او از ساخت این مجموعه انصراف 
داد. خیلی قبل تر یعنی سال ۹۳ نیز خبر ساخت سریال »صیاد 
دل ها« منتشر و از مجید مظفری به عنوان کارگردان احتمالی 
این مجموعه نام برده شد، اما به تولید نرسید. باالخره فروردین 
۱۴۰۰ با انتخاب حبیــب والی نژاد به عنوان تهیه کننده پروژه 
و برگزاری جلسات نویسندگان سریال با ستاد کل نیروهای 
مسلح و ارتش، مقدمات ساخت این مجموعه رسما آغاز شد. 

هنوز خبری از انتخاب کارگردان این اثر منتشر نشده است.
*  ادای دین »عاشورا« به شهید باکری

  مجموعه »عاشورا« به کارگردانی هادی حجازی فر یکی از 
مهم ترین پروژه هایی ا ست که با محوریت زندگی شهدا ساخته 
شده است. طبق آن چه در نسخه سینمایی این مجموعه دیدیم، 
حجازی فر موفق شــده رشادت ها و تالش های شهید مهدی 
باکری را در دوران دفاع مقدس به تصویر بکشد و همزمان به 
زندگی خانوادگی و جایگاه او به عنوان فرمانده جنگ بپردازد. 
هادی حجازی فر نقش مهدی باکری، وحید حجازی فر نقش 
حمید باکری و ژیال شاهی نقش همسر مهدی باکری را در این 
مجموعه ایفا کرده اند. طبق گفته هادی حجازی فر احتماال این 
سریال اسفند ۱۴۰۱ همزمان با سالروز شهادت مهدی باکری 

پخش خواهد شد.
*  اولین رئیس جمهور شهید در قاب سریال

   به گزارش خراسان؛یکی دیگر از تولیدات تلویزیون درباره 
شهدا مجموعه »راز ناتمام« ساخته مشترک علی و امین امانی 
اســت، با این تفاوت که تصویربرداری »راز ناتمام« به پایان 
رسیده و این مجموعه آماده پخش است. قصه این مجموعه 
که به اتفاقات پس از جنگ تحمیلی و ترور شهیدان رجایی 
و باهنر می پردازد ، روی زندگی شــهید باهنر تمرکز دارد، اما 
به تناسب قصه در سریال شاهد حضور شهید بهشتی و شهید 
رجایی نیز خواهیم بود. فرهاد جم نقش شهید باهنر را برعهده 
داشته، سیدجواد هاشمی نقش شهید رجایی و رامین راستاد 
نقش آیت ا... هاشمی رفسنجانی را بازی کرده اند. قرار است 

این مجموعه نیمه اول امسال به آنتن برسد.

روایت تلویزیون از قهرمانی  های شهدا

 سرویس فرهنگی // یکی از شانس های 
مهم گیشــه در اکران عید فطر فیلم 
»انفرادی« به کارگردانی مسعود اطیابی  

است که نمایش آن آغاز شده است.
   طبیعتــا رضا عطاران ســتاره محبوب 
این فیلم تماشاگران زیادی را به سینماها 
می کشــاند و پیش بینی می شــود فروش 
خوبی نصیب »انفرادی« شــود. با اکران 
این فیلم که شانس باالیی برای پرفروش 
شدن دارد، کمدی »سگ  بند« و همچنین 
»شــادروان« با یک رقیب بزرگ مواجه 

می شوند.
* شروع خوب »انفرادی«

  اکران »انفرادی«  آغاز شــده و این فیلم 
با فروش حدود ۱۹۰ میلیونی، شروع قابل 
قبولی داشته که می تواند در تعطیالت بیشتر 
شود. رضا عطاران پس از دو سال غیبت 
در سینما با فیلم اطیابی بار دیگر روی پرده 
سینماها دیده خواهد شد. او در این فیلم 
با احمد مهرانفر و مهدی هاشمی همبازی 
اســت و این ســه چهره بازیگران اصلی 

»انفرادی« هســتند. استقبال مخاطبان از 
فیلم های کمدی و محبوبیت ویژه عطاران 
نزد تماشاگران فروش فیلم را تا حد زیادی 
می کند.  تضمیــن 
ارجمند،  برزو 
شقایق دهقان، 
شکیب شجره 
ســیروس  و 
از  همتــی 
یگر  د

بازیگران این فیلم هستند.
*  رقیب َقَدر »سگ بند«

  اکنون تنها کمدی پرفروش گیشه »سگ 
بند« ساخته مهران احمدی است. این فیلم 
حدود ۲۵ میلیارد فروش داشته و از دیگر 
گرفته  سبقت  فیلم ها 

از اســت.  پــس  حــاال 
ماه  یک  گذشت 
اکران  از 
 ، فیلم

ضا  ر

عطاران با »انفرادی« از راه رســیده تا با 
بهرام افشاری ستاره »سگ بند« در گیشه 
رقابت کند. کمدی »شادروان« هم با تقریبا 
هشــت میلیارد فروش توانسته جایگاه 
مناسبی در گیشه داشته باشد، اما با توجه 
به فروش بیشتر »سگ بند« و محبوبیت 
بهرام افشــاری، رقابــت اصلی میان این 
فیلم و »انفرادی« است. با توجه به شروع 
خوب فیلم اطیابی احتماال اکران این فیلم 
فروش خوب »سگ بند« را در روزهای 
آینده تحت تاثیر قرار خواهد داد و کار آن 
را برای فروش بیشتر سخت خواهد کرد. 
باید تا گذشت مدت زمانی از نمایش فیلم 
اطیابی صبر کرد و دید طبق انتظارات، رضا 
عطاران از بهرام افشاری پیشی می گیرد و 
با فــروش عجیب و غریــب »انفرادی« 
بــار دیگر نام خود را بــه عنوان یکی از 
ستاره های پول ســاز سینما ثبت خواهد 
کرد؟ رضا عطاران فیلم »شیشلیک« را هم 
آماده اکران دارد. این فیلم مانند »انفرادی« 
جزو شــانس های قطعی گیشه است. در 
صورتی که مشــکالت ممیزی فیلم رفع 
شود و روی پرده برود، باید منتظر موفقیت 
تازه عطاران و پژمان جمشیدی در گیشه 

سینماها باشیم.

کمدی های عطاران و افشاری در رقابت جدی اکران
نمایش »انفرادی« به صدرنشین کنونی »سگ بند« در گیشه پایان خواهد داد؟

مردی 
دلواپِس  ایران
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حوادث

ســرویس حوادث // کارگر عصبانی که پسته دار 
رفسنجانی را کشــته بود، در کمتر از چهار ساعت 
دستگیر شد. ،دادستان عمومی و انقالب شهرستان 
خاتم در این باره گفت: پــس از گزارش یک مرگ 
مشکوک در شهرستان خاتم،رسیدگی به موضوع  در 
دستور این دادستانی  قرار گرفت. قاضی سید جمال 
الدین طباطبایی افزود: با بررسی های فنی  بازپرس 
قتل  در صحنه جرم و شــواهد و مستندات موجود، 
وقوع قتل  محرز و تالش برای شناسایی و دستگیری 

قاتل آغاز شد. 
وی ادامه داد:  قاتل، جوانی ۲۰  ســاله  و کارگر ملک بوده 
که  پس از نزاع و درگیری با صاحب ملک، اقدام به قتل او 

کرده  است. وی ضمن تقدیر از تالش های بازپرس پرونده 
و نیروهای  انتظامی گفت:  قاتل در کمتر از چهار ســاعت 
دستگیر شــد و به  جرم  خود  اعتراف کرد و پرونده برای 
بررسی همه ابعاد موضوع در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار 
دارد.بنابراین گزارش ، نزاع کارگر با کارفرما  از دالیل اصلی 
قتل بوده که با باال گرفتن نزاع و توهین کارگر و ناتوانی در 
کنترل خشم و عصبانیت،  او کارفرمای7۵ ساله  خود را در 
استراحتگاه باغ کشاورزی با شیء نوک تیز به قتل می رساند 
و بالفاصله از محل جنایت می گریزد اما با تالش نیروهای 

پلیس هنگام خروج از شهرستان خاتم دستگیر می شود.
 مقتول »ع-و« از کشــاورزان نمونه و برجسته شهرستان 
رفسنجان و اولین سازنده خطوط مکانیزه ضبط پسته ایران 

بود که عالوه برعضویت درهیئت مدیره شرکت تعاونی پسته 
رفسنجان، سابقه عضویت در انجمن پسته ایران وعضویت 
در خانه کشاورز رفسنجان را در کارنامه کاری خود داشت.

گوشت ماهي و ميگو ، حاوی چربي اهی مفيد رپوتئين مرغوب و ويتامين اهی  گوانگون است
روابط عمومي
شيالت رهمزگان

جهان

سرگذشت دختری با پوشش مردانه! 
به خوبی می دانم که همسرم هیچ گاه از بودن 
در کنار من لذت نمی برد و حتی از نوع گفتار 
و رفتار من نیز راضی نیســت اما من با این 
وضعیت خو گرفتــه ام و نمی توانم رفتارهای 

مردانه ام را کنار بگذارم چرا که...
این ها بخشی از اظهارات زن ۲۱ ساله ای است 
که با چشمانی گریان به دایره مددکاری اجتماعی 
کالنتری ســجاد مشــهد آمده بود تا راهی برای 
حفظ زندگی مشــترکش بیابد. ایــن زن جوان 
درباره ماجرای عجیب اش به مشــاور و مددکار 
اجتماعی کالنتری گفت: پدرم یکی از تعمیرکاران 
حرفه ای خودرو است که مهارت خاصی در این 
حرفه دارد و به همین دلیل مشــتریان زیادی به 
تعمیرگاهش مراجعه می کردند. در این میان برادر 
بزرگ ترم نیز درس و مدرســه را رها کرد و در 
کنار پدرم به تعمیر خودروها مشــغول شد. اکبر 
نیز مدتی بعد ماننــد پدرم این حرفه را به خوبی 
آموخت و کمک خرج خانواده شــد اما از حدود 
سه سال قبل پدرم که دچار بیماری های کهولت 
سن شده بود، کمتر به تعمیرگاه می رفت و برادرم 
دیگر خودش به تنهایی کار می کرد، به همین دلیل 
همه توجه خانواده ام به اکبر معطوف شده بود و 
بــرای او احترام ویژه ای قائل بودند. در این میان 
من احساس می کردم مورد بی مهری قرار گرفته ام 
و خانواده ام مرا نادیده می گیرند اگر چه من نیز 
به خاطر فداکاری های اکبر او را خیلی دوســت 
داشــتم و به برادرم افتخار می کردم که به تنهایی 
مســئولیت خانواده ام را به عهده گرفته است اما 
نمی توانستم بی مهری های خانواده ام را تحمل 
کنم به همین دلیل تصمیم گرفتم مانند اکبر زندگی 
کنم و مهارت هایم را به رخ خانواده ام بکشم تا 
نیم نگاهی نیز به من داشته باشند. این بود که بیشتر 
اوقات به تعمیرگاه می رفتم و در تعمیر خودروها 
به برادرم کمک می کــردم اگرچه اکبر مدام مرا 
سرزنش می کرد که به آن جا نروم و تنها درسم را 
بخوانم ولی گوش من بدهکار این حرف ها نبود. 

از سوی دیگر برادرم شاگردی نداشت و از این که 
من می توانســتم نقص فنی بسیاری از خودروها 
را برطــرف کنم و او فقط هزینه تعمیر را دریافت 
کند خوشحال به نظر می رســید. با وجود این، 
باز هم بهانه می گرفت کــه از وجود یک دختر 
در تعمیرگاهش خجالت می کشد و مورد تحقیر 
دیگران قرار می گیرد به همین دلیل تصمیم گرفتم 
تا در محل کار با پوشــش کارگری و لباس های 
مخصوص تعمیرگاه حاضر شوم. حاال دیگر کاله 
کشــی بزرگی بر سرم می گذاشتم تا هم حجاب 
شرعی را رعایت کنم و هم کسی متوجه نشود که 
من دختر هستم. مدتی بعد من هم به یک تعمیرکار 
حرفه ای تبدیل شدم و خیلی سریع خودروهای 
مشتریان را تعمیر می کردم. پدر و مادرم نیز اگرچه 
از ظاهر مردانه من نگران بودند و با این وضعیت 
مخالفت می کردند ولی به خاطر این که در تعمیر 
خودروها کمک حال برادرم بودم پوششم را نادیده 
می گرفتند. باالخره کار به جایی رسید که رفتار و 
گفتار و حتی معاشرت هایم با دیگران مردانه شد 
به حدی که خودم را در قالب یک مرد می دیدم. 
حاال دیگــر خود واقعی ام را فراموش کرده بودم 
و مشتریان نیز هیچ گاه نمی فهمیدند که من یک 
دختر هستم. چنان در این شیوه زندگی فرو رفته 
بودم که نمی توانســتم رفتار و گفتار مردانه ام را 
اصالح کنم اما این مشکل زمانی حادتر شد که سه 
سال قبل رامین به خواستگاری ام آمد. او اوضاع 
مالی خیلی خوبی داشــت و به همین دلیل پدر و 
مادرم بی درنگ مقدمات جشن عقدکنان را فراهم 
کردند. هنوز به خودم نیامده بودم که پای ســفره 
عقد نشســتم. اگرچه آن روز توانستم نقش یک 
دختر را بازی کنــم اما امروز در زندگی واقعی ام 
نمی توانم رفتار و گفتار مردانه را کنار بگذارم و 
همه تالش هایم در این باره بیهوده است. از سوی 
دیگر به خوبی می دانم همسرم از زندگی مشترک 
با مــن لذت نمی برد. حاال به کالنتری آمده ام تا 

مرا یاری کنید

در امتداد تاریکی

مرکز    رئیــس  حوادث//  ســرویس 
جرایم  از  پیشــگیری  و  تشــخیص 
ســایبری پلیس فتا نسبت به احتمال 
بخصوص  و  از شهروندان  کالهبرداری 
معلمان، دانش آموزان و خانواده هایشان 
معلم  روز  تبریــک  یا  بهانه خرید  به 

هشدار داد.
ســرهنگ علی محمد رجبی با اشــاره به 
نزدیک شدن روز معلم گفت: کالهبرداران 
سایبری از هر فرصتی برای سوءاستفاده و 
رسیدن به مقاصد شوم خود و کالهبرداری 

و اخاذی از شــهروندان اقدام می کنند، در 
حال حاضر نیز با نزدیک شدن به روز معلم 
ممکن است این افراد بخواهند به روش های 
مختلف اقدام به کالهبرداری یا سوءاستفاده 
از اطالعات کاربران فضای مجازی کنند که  
این مورد بیشتر شامل معلمان، دانش آموزان 

و خانواده دانش آموزان می شود.
وی ادامــه داد:  در مــورد دانش آموزان یا 

ممکن اســت این افراد با خانواده هایشان 
تبلیغات خریــد اینترنتی هدیه روز معلم و 
نظایر آن مواجه شــوند، در این خصوص 
الزم است که دقت داشته باشند، در صورت 
خرید اینترنتی به اصالت فروشگاه اینترنتی 
و نماد اعتماد الکترونیــک آن توجه و از 
اعتماد به دیگر فروشگاه ها خودداری کنند، 
چرا که ممکن است این فروشگاه ها آنان را 

به صفحات جعلی و فیشینگ هدایت کرده 
و نســبت به خالی کردن حساب آنان اقدام 
کننــد. یا حتی پس از خرید هیچ محصولی 
برایشان ارسال نشده یا محصول ارسال شده 
با آنچه که سفارش داده بودند مغایرت داشته 

باشد.
همچنین برای انجام خریدهای اینترنتی الزم 
است کاربران آدرس فروشگاه اینترنتی مورد 

نظر را تایپ کرده و از رفتن به لینک هایی که 
در شبکه های اجتماعی یا سایت های دیگر 
ارائه شده اســت، خودداری کنند، چرا که 
ممکن است افراد سودجو سایت های مشابه 

را برای کالهبرداری ایجاد کرده  باشند.
رجبی به معلمان نیز هشدار داد و گفت:  در 
این ایام ممکن است با سیل پیام های تبریک 
مواجه شوند، توصیه پلیس فتا این است که 

از بازکردن لینک های ناشــناس که ممکن 
اســت در زیر پیام های تبریک آمده باشد 

خودداری کنند.
همچنیــن فریب برخی تبلیغــات در مورد 
بســته اینترنت و هدیه و... به مناسبت روز 
معلم در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها 
را نخــورده و چنین مــواردی را حتمًا از 
ســایت های اصلی آن پیگیری کنند. ممکن 
اســت این لینک ها آلوده به بدافزار بوده و 
بــا ورود به آن تلفن همراه یا رایانه معلمان 

دچار اخالل و مشکل شود.
۱۱کشته در مراسم حمل مجسمه هندوها

 برخورد ارابه حامل مجســمه خدای هندو با ســیم برق در هند منجر به 
مرگ ۱۱ نفر از جمله دو کودک شد. این حادثه در ناحیه تانجاوور در ایالت 
تامیل نادو در جنوب هند در حالی رخ داد که در مراسم راهپیمایی هندوها 
که ســاالنه برگزار می شــود و هزاران نفر از هندو های منطقه در این مراسم 
شرکت می کنند ناگهان مجسمه روی ارابه یک معبد هندو با یک کابل انتقال 
برق برخورد کرد و بر اثر اتصالی برق یازده نفر جان باختند و پانزده نفر دیگر 
نیز زخمی شــدند.پلیس اعالم کرد در بین جانباختگان دو کودک به چشم 

می خورد. زخمی ها به بیمارستان انتقال داده شده اند.
کشف جسد افشاگر روابط دونالد ترامپ و دویچه بانک

 در کالیفرنیا 
 منابع خبری از پیدا شدن جسد فردی خبر دادند که روابط دونالد ترامپ 
و دویچه بانک را افشــا کرده بود. جســد »والنتین بروکسمیت« ۴۵ ساله، 
فردی که با اف بی آی )اداره تحقیقات فدرال آمریکا( درباره روابط »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور سابق آمریکا و دویچه بانک آلمان همکاری می کرد، 
در کالیفرنیا پیدا شــد.به گزارش نیوزویک، شبکه سی بی اس اعالم کرد که 
جسد والنتین بروکســمیت را خدمه نظافت در محوطه دبیرستان »وودرو 
ویلســون« در شهر لس آنجلس از ایالت کالیفرنیا، پیدا کردند.دفتر پزشکی 
قانونی لس آنجلس، نیز تأیید کرد که جسد این افشاگر ۴۵ ساله، روز دوشنبه 
به وقت محلی در محوطه دبیرستان وودرو ویلسون، در بلوک ۴۵۰۰ یافت 
شد.سی بی اس گزارش داد که تأیید مرگ او ساعت 7 صبح دوشنبه به وقت 
محلی اعالم شــده است.سال گذشته اعالم شده بود که والنتین بروکسمیت 
گم شده اســت و اداره پلیس لس آنجلس گفت که او آخرین بار در تاریخ 
۶ آوریــل ۲۰۲۱ حدود ســاعت ۴ بعد از ظهر در پــارک »گریفیث« در 
»ریورســاید درایو« لس آنجلس در حال رانندگی یک »مینی کوپر« قرمز 
رنگ محصول سال ۲۰۲۰ دیده شــده است.البته علی رغم گزارش ناپدید 
شدن، حساب توییتر بروکســمیت همچنان فعال بود و آخرین بار او در ۵ 
آوریل سال جاری عکسی از خود را در توییتر آپلود کرد.»اسکات استدمن« 
روزنامه نگار نشریه فورنسیک، نیز در توییتی مرگ بروکسمیت را تأیید کرد و 
نوشت: »بروکسمیت اسناد دویچه بانک را به من و دیگر روزنامه نگاران ارائه 
کرد که ارتباطات عمیق این بانک با روسیه را برجسته می کرد. خیلی ناراحت 
کننده است، من تصور وارد آمدن خشونت بر او نیز دارم، اسکات با مصرف 
مواد مخــدر نیز درگیر بود. من از ماه ژانویه و حتی قبل تر از آن با والنتین 
صحبت نکرده بودم و ای کاش صحبت می کردم.«در سال ۲۰۱۹، گزارش شد 
که بروکسمیت صد ها سند را برای بررسی روابط بین دویچه بانک و دونالد 
ترامپ و همچنین سایر اتهامات مربوط به فعالیت غیرقانونی این بانک، به 
اف بی آی تحویل داده است.این اسناد را بیل، پدر والنتین بروکسمیت، یکی 
از مدیران ارشــد موسسه مالی آلمان، به او داده بود.نیویورک تایمز در سال 
۲۰۱۹ بروکسمیت را به عنوان مردی با سابقه سوء مصرف مواد توصیف کرد 
که آرزوی تبدیل شدن به یک افشــاگر معروف مانند »ادوارد اسنودن« یا 

»چلسی منینگ« را دارد.

کارگر عصبانی، پسته دار رفسنجانی را کشت 

زورگیــــری از نوجوانان برای عقده گشایی

ســرویس حوادث//   مرد شرور که 
از نوجوانان در بوســتان های شــهر 
زورگیری و ســرقت می کــرد پس از 
دستگیری مدعی شد چون در کودکی 
مورد زورگیری قرار گرفته برای انتقام 

دست به این سرقت ها می زده است.
چند روز قبل پســر نوجوانی به نام امیر با 
پلیس تماس گرفت و گفــت: در پارک با 
دوستانم در حال بازی بودم که مرد جوانی به 
من نزدیک شد و به بهانه ای مرا به گوشه ای 

کشاند. او فیلمی را در تلفن همراهش نشان 
داد که یک دختر و پسر در حال حرف زدن 
بودند اما مرد ناشــناس به من گفت که این 
پسر تو هستی و مزاحم دختر برادرم شده ای. 
هر چــه توضیح دادم که اشــتباه می کند و 
این فرد من نیســتم و اصاًل برادرزاده او را 
نمی شناسم او اصرار داشت که من هستم و 
بعد هم شروع به کتک زدن من و ناسزاگویی 
کرد. در حالی که ســعی داشتم خودم را از 
دســتش نجات دهم او ناگهان گوشی تلفن 

همراهم را با زور از من گرفت و فرار کرد.
با شــکایت پســر نوجوان تحقیقات برای 
سارق گوشــی تلفن همراه آغاز شد و در 
ادامه مأموران با شکایت های مشابه دیگری 
مواجه شــدند. طبق اظهارات شاکی ها که 
تمامی آنها پسران نوجوان بودند، زمانی که 
آنها در پارک بوده اند مردی ناشناس راه را 
بر آنان سد کرده و با نشان دادن یک فیلم و 
ترفند اینکه برای دختری از بستگانش ایجاد 
مزاحمت کرده اند، اقدام به ســرقت گوشی 

تلفن همراه و پول های همراه آنها کرده بود.
بررسی ها برای دستگیری سارق جوان ادامه 
داشت تا اینکه امیر، پسر نوجوانی که چند 
روز قبل مورد خفتگیری قرار گرفته بود با 
پلیس تماس گرفت و گفت: همان مردی که 
مدتی قبل گوشــی تلفن همراهم را سرقت 
کرده بود، امروز در پــارک بود و دوباره با 
همان شیوه می خواست از من سرقت کند که 
شروع به سر و صدا کردم. با سر و صدای من 
افــرادی که در پارک بودند به کمکم آمده و 
مانع فرار مرد جوان شدند.به دنبال این تماس، 
مأموران راهی پارک مورد نظر شده و متهم 

را دستگیر کردند. در تحقیقات و بازجویی 
از متهم، وی گفت: زمانی که پسر کوچکی 
بودم، در یکی از پارک های شهر مردی مرا 
با زور به گوشه ای از پارک کشاند و کتک 
زد بعد هم هر چه پول به همراه داشــتم و 
دوچرخه ام را سرقت کرد، او مرا خیلی اذیت 
کرد. بعد از رهایی از دست مرد جوان، ماجرا 
را به خانواده ام گفتم اما آنها حرف های مرا 
باور نکردند. او ادامه داد: در تمام این مدت 
به دنبال مردی بودم کــه مرا اذیت کرد. به 
خاطر آســیبی که او به من رســاند، دچار 
افسردگی و مشــکالت روحی شدم حتی 
ترک تحصیل کردم و بعد هم دوستی با افراد 
ناباب مرا به کارهای خالف کشاند. در این 
مدت انواع و اقسام سرقت ها را انجام دادم 
و مدتی است تصمیم گرفتم به همان شیوه ای 
که از من سرقت شــد از نوجوانان سرقت 
کنم. نمی دانم شــاید با این کار می خواستم 
انتقام بگیرم و عقده کودکی ام را با این روش 

فراموش کنم.
با اظهــارات متهم، تحقیقــات دررابطه با 

شناسایی سایر شاکی ها ادامه دارد.
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رئیس شورای حل اختالف دشتی پارسیان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهوری اسالمی اریان

ســرویس حوادث // پسر جوان که به 
مشکوک  عالقه اش  مورد  دختر  رفتار 
شده بود به ماشین او ردیاب نصب کرد 
و دختر جوان را در خانه مرد پولداری 
کشــت. او به زودی در دادگاه کیفری 

محاکمه خواهد شد.
رسیدگی به این پرونده از خرداد سال گذشته 
و با گزارش قتل دختر جوانی در غرب تهران 

در دستور تیم جنایی پایتخت قرار گرفت.
ماموران با حضور در محل درگیری متوجه 
شدند، گلناز پس از درگیری با پسر جوانی 
زخمی شده و با انتقال به بیمارستان در آنجا 

جان خود را از دست داده است.
ماموران برای رازگشــایی از این جنایت به 

تحقیق از مرد صاحبخانه پرداختند که وی 
عنوان کرد: » من و گلناز به هم عالقه داشتیم 
و برای او ماشینی خریده بودم. یک ماه قبل 
اسم مرا به اشتباه صدا زد که به او شک کرده 
و وقتی در این باره از او پرسیدم، مدعی شد 
احسان نام خواستگار قبلی او بوده است. به 
دلیل این که گذشته او به من مربوط نمی شد، 
پیگیر ماجرا نشــدم. امروز گلناز به خانه ام 
آمد. ســاعتی بعد هم متوجه شــدم فردی 
محکم بــه در ورودی خانه ضربه می زند. 
گلناز با دیدن چهره آن مرد، خیلی ترســید 
و او را شناخت. خواستگار سابق گلناز به 
مقابل خانه آمده بــود و در را می کوبید. از 
گلناز خواستم مخفی شود و در را باز کردم. 

احسان چند ضربه به من زد و وارد خانه شد. 
بعد هم گلناز را پیدا کرد و با او درگیر شد. 
آنجا بــود که فهمیدم آنها همچنان با هم در 
ارتباط هستند. احسان از روی اپن آشپزخانه 
چاقویی برداشت و چند ضربه به گلناز زد 
و بعد فرار کرد. من هــم دختر جوان را به 

بیمارستان انتقال دادم.
تحقیقات برای دستگیری احسان ادامه داشت 
که از بیمارستانی در مرکز تهران خبر رسید، 
متهم به آنجا رفته و خود را تســلیم کرده 
است. ماموران راهی بیمارستان شده و متهم 
را تحویل گرفتــه و به پلیس آگاهی انتقال 

دادند.
احسان وقتی مقابل افسر تحقیق نشست به 

قتل اعتراف کرد و گفت: یک ماه قبل به رفتار 
و تماس های گلناز مشکوک شده و احتمال 
دادم به من خیانــت می کند. به همین دلیل 
ردیابی خریدم و به خودروی او چســباندم 
و رفت و آمدهایش را زیر نظر داشتم. روز 
حادثه به خانه مرد پولداری رفت و من هم 
عصبانی دنبالــش رفتم. وقتی او را با چاقو 
زدم، تازه فهمیدم چه کار کرده ام و پشــیمان 
شدم اما فایده ای نداشت. من خواستگار او 

بودم اما گلناز به من خیانت کرد.
پس از تکمیل تحقیقات در دادسرای جنایی 
تهران برای احســان به اتهــام قتل عمد، 
کیفرخواست صادر و پرونده برای محاکمه 
به شعبه۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران 
ارسال شد. احســان به زودی باید در برابر 

قضات دادگاه کیفری از خود دفاع کند.

معمای قتل مرموز استاد دانشگاهخواستگار شکاک به اتهام قتل محاکمه می شود 
ســرویس حوادث//  همزمان با کشف 
جسد یک استاد دانشگاه در زمین های 
کشاورزی روســتایی در گلستان، تیم 
جنایی اســتان تحقیقات خود را برای 

شناسایی قاتل آغاز کرد.
 صبح چهارشنبه زن جوانی با مراجعه به پلیس 
از ناپدید شدن همســر ۴۱ ساله اش خبر داد 
و گفت: شوهرم اســتاد و عضو هیأت علمی 
دانشگاه استان گلستان است. او سه شنبه شب 
با خــودرواش از خانه خارج شــد اما دیگر 
رئیس  مروتی،  مجتبی  ســرهنگ  برنگشت. 
پلیس آگاهی گلســتان در تشریح این خبر 
گفت: پــس از این شــکایت تحقیقات برای 
یافتن مرد جوان آغاز شــد اما حدود ساعت 

۱۱ صبح بود که خبر رسید جسدی داخل یک 
خودرو در زمین های کشاورزی روستای کاله 
جان قاجار گرگان پیدا شده است. با اعالم این 
خبر بالفاصله تیم جنایی راهی محل شده و در 
نخستین تحقیقات مشخص شد جسد متعلق به 
همان استاد دانشگاه است که با ضربه های چاقو 
داخل خودرواش به قتل رسیده است. رئیس 
پلیس آگاهی گلستان با بیان اینکه مقتول اهل 
یزد بوده اما به عنوان هیأت علمی دانشــگاه 
علوم پزشکی گلستان، در شهر گرگان زندگی 
و مشــغول کار بوده افزود: این فرد با سالح 
ســرد به قتل رسیده که پس از انتقال جسد به 
پزشکی قانونی تالش برای شناسایی عامالن 

این جنایت و انگیزه آنها ادامه دارد.
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شهرستان

فرمانده ناحیه بندر خمیر :
فلسطین مربوط به امت اسالم است

 امین درساره سرویس شهرستان // فرمانده سپاه بندر خمیر 
با بیان اینکه مقاومت در برابر اشــغالگران دارای ریشه قرآنی 
است گفت: مسئله فلسطین خاســتگاه اسالمی و دینی دارد و 
مربوط به جامعه و امت اسالم می باشد.به گزارش خبرنگار دریا 
؛ سرهنگ پاسدار حمید کمالی مسئولیت دفاع از مستضعفان را 
از وظایف مهم بر دوش مســلمانان دانست و تصریح کرد:ده ها 
سال است که رژیم منحوس صهیونیستی قبله اول مسلمانان را 
اشــغال کرده و این اتفاق بیش از اینکه به منطقه یا قوم خاصی 
مرتبط باشد به امت اســالم برمی گردد و جنبه شرعی و دینی 
داشــته و دفاع از خود جزئی از حقوق بشر محسوب می شود.
وی با اشاره به اینکه قرآن و سنت رسول اکرم به ما می آموزد 
نصــرت و یاری برادر مســلمان که مورد ظلم واقع شــده در 
شریعت یک ضرورت است اظهار داشت:از بدو پیروزی انقالب 
جمهوری اســالمی ایران اصول و مبانی قرآن را پایه و اساس 
مواجهه اقدامات خود قرار داده و در در همین راستا به حمایت 
از آرمان های فلســطین و دفاع از مستضعفان پرداخته است.
فرمانده سپاه بندر خمیر اذعان کرد: نزدیک 42سال از میراث 
ماندگار ســردمدار مبارزه با یهودی سازی جهان در نامگذاری 
یوم اهلل روز جهانی قدس می گذرد و هنوز انزجار نسبت به ظلم 
و ستم رژیم کودک کش در رأس اندیشه های اسالمی، بزرگان 
دینی و دولت های آزادی خواه جهان مورد توجه قرار می گیرد.
سرهنگ پاسدار کمالی پیروزی ملت فلسطین را در سایه اتحاد 
و همبستگی کشــورهای اسالمی در حمایت از حقوق قانونی 
مردم مسلمان فلســطین دانست و گفت: استکبار می خواهد با 
کمرنگ کردن و به حاشیه کشیدن موضوع فلسطین مانند طرح 
معامله قرن و عادی ســازی، با خیانت برخی از حکام عرب 
مسئله فلســطین را با انحراف افکار عمومی از ذهنیت جوامع 
مسلمان به فراموشی سپرده و هدف شوم خود برای سلطه دائمی 

بیش از پیش تضمین کند.
مجید زرهی زاده هفتمین شهردار بندر سیریک شد

 زارعی-ســیریک // با حضور محمد رضا پاکروان فرماندار 
شهرستان سیریک، حجت االســالم و المسلمین ساالری امام 
جمعه شهرستان، مهندس صادقی پور مدیرکل دفتر امور شهری و 
شوراهای استانداری هرمزگان، شیخ افراز امام جمعه اهل سنت 
شهر بندر سیریک ،مدیران ادارات و نهادها ، بخشداران، شهرداران 
، شوراهای اسالمی شهرها و روستاها، دهیاران، علما و روحانیون 
، معتمدین و جمعی کثیری از مردم آئین معارفه شــهردار بندر 
سیریک در محل سالن غدیر شهر بندر سیریک برگزار شد.در این 
مراسم مهندس مجید زرهی زاده با حکم مهندس دوستی استاندار 
هرمزگان بعنوان شــهردار جدید و هفتمین شــهردار شهر بندر 
سیریک معرفی و از زحمات مهندس صالح سلیمانی سرپرست 

شهرداری تجلیل شد.

خبری

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان // 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان، 
از ســندرک به عنوان مشــکل دارترین  
بخش میناب در منابع آبی علیرغم پرآبی 
این شهرستان یاد کرد و از پیش بینی های 

این  نیازهــای آبی مردم  برای رفع  الزم 
بخش خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ عبدالحمید حمزه پور 
در جمع شوراهای بخش سندرک که با حضور 
حسین رئیسی نماینده مردم شرق هرمزگان در 
مجلس شورای اسالمی و سلحشور فرماندار 
میناب برگزار شــد، تنها راه حل مشکل آب 
سندرک  را انتقال آب از تلنگ و کریان دانست 
و افزود: با پیش بینی صورت گرفته یک حلقه 
چاه در پائین دســت سد کریان و ۱۰ کیلومتر 
خط انتقال احداث شــده اســت که با تکمیل 
پروژه مذکور، مشکل ســندرک حل خواهیم 

خواهد شد.
وی همچنین از انجام مطالعات برای تامین آب 
دهستان درپهن از خط جگین خبر داد و افزود: 
با عملیاتی شدن این طرح مشکل آب درپهن 

برای همیشه مرتفع خواهد شد.
مدیرعامل آبفا در پایان، از امسال به عنوان یک 
سال بی نظیر یاد کرد که شاهد تحقق طرح های 

متعدد آبرسانی خواهیم بود.
 مردم سندرک در حوزه آب به آرامش 

خاطر خواهند رسید
 حسین رئیســی نماینده مردم شرق هرمزگان 

در مجلس شــورای اســالمی با قدردانی از 
تالش های مدیرعامل آبفا در زمان مسئولیت 
وی در شهرســتان مینــاب و آینده نگری در 
حوزه آب افزود: انتقال آب از گرو به سندرک 
نیز در این مقطع انجام شد که اگر چنین نمی شد 
در زمان کنونی مشکل چند ده برابری در حوزه 

آب سندرک شاهد بودیم.
وی پیش بینی کرد، با طرح های پیش بینی شده 
آبفا، مردم این بخش به آرامش خاطر خواهند 

رسید.
  امیــدواری فرماندار میناب برای رفع 

مشکل آب سندرک
 مجید سلحشــور فرماندار میناب نیز در این 
مراسم با اشاره به وضعیت آب بخش سندرک 
با قدردانــی از اقدامات جهــادی مدیرعامل 
آبفای هرمزگان ابراز امیدواری کرد، با تکمیل 
پروژه های پیش بینی شــده آبفا شاهد بهبود 

وضعیت آب بخش سندرک باشیم.
وی با اشــاره به یکی از پــروژه های مهم و 
تاثیرگذار آبفــا در این بخش گفت: با تکمیل 
پروژه آبرسانی گرو به سندرک و اصالح شبکه 
های روستایی، بخش زیادی از مشکالت آب 

این منطقه مرتفع شود.

 سندرک با اقدامات آبفا از تنش آبی گذر کرد
 علی شهمرادی بخشــدار سندرک نیز در این 
جلسه با بیان اینکه با اقدامات هفته های اخیر 
آب و فاضالب هرمزگان، خوشبختانه در حال 
حاضر شــاهد تنش آبی در بخش ســندرک 
نیســتیم، افزود: پیش از این سندرک وضعیت 
مناسبی نداشت و مردم مشقت زیادی در تامین 
آب مورد نیازشان متحمل شدند که با اقدامات 
آبفا این مشکل مرتفع شد.وی تصریح کرد، در 
حال حاضر ۲۱ روستای سندرک با مشکل آب 
مواجه هستند که با برنامه ریزی آبفا امیدواری 

برای رفع آن بیشتر شده است.
بخشدار سندرک، اقدامات جهادی مدیرعامل 
آبفا را ســتود و گفت: انتصــاب حمزه پور به 
عنوان مدیرعامل آبفا امید برای رفع مشکل آب 

را در دل مردم زنده کرد.

 با مشاهده کمترین دود یا آتش سوزی حتما آن را خاموش و یا بالفاصله
 به ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی با شماره تلفن ویژه 1504 اطالع دهیم

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان در همایش شوراهای بخش سندرک میناب عنوان کرد

سندرک مشکل دارترین بخش میناب در حوزه منابع آبی

سرویس شهرستان //  رییس کل دادگستری هرمزگان با 
اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در جهت ترویج فرهنگ 
صلح و ســازش در جامعه ، گفت: در همین راستا نیز با 
تالش های انجام شــده، طرفین پرونده 7۴ جلدی میناب 

مال مصالحه کرده و توافق میان آنها حاصل شد. 
مجتبی قهرمانی در نشست تشــریح جزئیات این پرونده 
اظهار داشت: پرونده موســوم به میناب مال که در نتیجه 
اختالف میان خریداران و فروشندگان واحدهای تجاری 
این پروژه از آبان ماه ســال ۱۴۰۰ در شــعبه دوم دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان میناب تشکیل شده بود، از همان 
بدو امر در دستورکار دستگاه قضایی استان هرمزگان قرار 
گرفت و قاضی رسیدگی کننده با توجه به تکلیف مندرج 
در ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرســی مدنی، تمام ســعی و 
تالش خود را جهت ایجاد صلح و سازش و توافق طرفین 
پرونده به کار گرفت. وی ادامه داد: با برنامه ریزی مناسب 
و استفاده از ظرفیت های صلح و سازش در این پرونده  7۴ 
جلدی که با 77 نفر خواهان موجب تردد تعداد کثیری از 

ارباب رجوع به دادگستری شهرستان میناب شده بود، به 
نحو مطلــوب اقدامات الزم صورت گرفت و در نهایت با 
پیگیری مسئوالن قضایی مربوطه پس از برگزاری جلسات 
متعدد با حضور طرفین پرونده و وکالیشان، همزمان با ایام 

ماه مبارک رمضان منجر به توافق و سازش شد.
 به گزارش ایرنا ؛رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح 
کرد: با توجه به سیاســت های قوه قضاییه در خصوص 
لزوم تعیین تکلیف پرونده های کثیر الشــاکی، به تمامی 
رؤسا و دادستان های حوزه های قضایی استان تأکید شده 
که با اتخاذ تدابیر پیشــگیرانه جهت جلوگیری از تشکیل 
این نوع پرونده ها، چنانچه موضوعاتی در این خصوص 
در هر یک از حوزه های قضایی مطرح شــد، به سرعت 
ضمن برگزاری جلسات میانجیگری با استفاده از تمامی 
ظرفیت های قانونی برای رفع موانع موجود در مسیر توافق 
طرفین اقدام نمایند و چنانچه این اقدامات منتج به سازش 
نشد پس از ارجاع پرونده و نظارت مستمر بر آن، تسریع 

در روند رسیدگی به عمل آید.

سرویس  نژاد  دبیری  ســعیده 
شهرستان // رییس اداره منابع 
طبیعی  و آبخیزداری شهرستان 
مینــاب از جلوگیری از تصرف 
۴۱2۰ متر مربــع از اراضی ملی 

این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار دریا  ؛ خسرو 
بهرامی نژاد گفت: به اســتناد ماده 
۵۵ قانــون حفاظت و بهره برداری 
از جنگلها و مراتع هر کس به قصد 
تصــرف به منابع ملــي مذکور در 
ماده ۱ قانون ملي شدن جنگلهاي 

کشور تجاوز کند به یک سال تا سه 
سال حبس تأدیبي محکوم خواهد 
شــد. در همین راستا و به موجب 
تبصره ذیــل مــاده ۵۵ زمینی به 
مساحت ۴۱۲۰ مترمربع از اراضی 
ملی پس از تشــخیص و شناسایی 
بوسیله اکیپ گشت و مراقبت یگان 
حفاظــت اداره منابع طبیعی میناب 
رفع تصــرف و از چنگ متصرفین 

خارج گردید.
افــزود: مشــارکت و اطالع  وی 

به  امکان حضور  مردمی  رســانی 
موقــع نیروهای یگان حفاظت این 
اداره را فراهــم می  کند و به همین 
منظور ســامانه تلفنــی ۱۵۰۴ به 
عنوان پل ارتباطی به صورت شبانه 
روزی آماده دریافت گزارش های 
مردمی است و در صورت مشاهده 
هر گونــه تخریب، تصرف و آتش 
ســوزی در اراضی ملی ســریعا 
گزارش تا اقدامــات الزم انجام و 

مورد بررسی قرار گیرد.

رفع تصرف  ۴ هزار مترمربع از اراضی ملی میناب

رییس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

ختم اختالف میان خریداران و فروشندگان میناب مال
  

کاه باقیمانده ۴- اصلی   آگهی ماده ۱۰ آئین انهم اقنون الحاق موادی هب اقنون ساماندهی بی
امالک ذیل در اجرای تبصره ۱ ماده ۴ و تبصره ۴ ماده ۸ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و همچنین عدم شمول مورد تقاضا در تبصره ماده ۵ آئین 
نامه مزبور گردیده است، لذا به استناد ماده ۱0 قانون اخیرالذکر یک نوبت آگهی تا چنانچه شخصی نسبت به امالک مندرج در این آگهی الصاقی اعتراض 
داشته باشد اعتراض خود را ظرف مدت ۲0 روز از تاریخ به صورت مکتوب به اداره ثبت اسناد و امالک رودان تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض خود به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذی صالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالک 
رودان تسلیم نماید در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و با تحویل گواهی عدم تقدیم دادخواست به اداره مزبور عملیات ثبتی با رعایت 

مقررات تعقیب خواهد شد. مضافا صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
 ۱(آقای صفدر صالحی فرزند حیدر به ش ش ۵۴۵. تحت عنوان ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲0۷.۱۹ مترمربع قطعه اول تفکیکی واقع در بیکاه رودان با حدود اربعه شماالً 
بطول ۱۳.۶۱ متر دیواریست به کوچه شرقاً در سه قسمت به طولهای ۱.۴۳متر و ۱۲.۴۸ متر و ۳۶ سانتی متر دیواریست به کوچه جنوباً بطول ۱۲.۵۹متر به دیوار باقیمانده پالک۴-اصلی 
وغربا در پنج قسمت بطولهای ۱۲.0۷متر و ۴۲ سانتی متر دیواریست به باقیمانده پالک ۴-اصلی وبطولهای ۴۵ سانتی متر و ۲.۹۹ متر و ۴0 سانتی متر درب و دیواریست به باقیمانده 

پالک۴-اصلی، حقوق ارتفاقی ندارد.
۲( خانم محفوظه کشوری فرزند غالم به ش ش ۹۲۷. تحت عنوان ششدانگ یک باب چهار دیواری به مساحت ۵0متر مربع قطعه دوم تفکیکی واقع در بیکاه رودان با حدود اربعه:شماالً 
بطول ۷.۷0متر دیواریست اشتراکی به شماره پالک ۴/۲۳۱۲ شرقاً بطول ۶.۶۱متر دیواریست به ملک ثبتی به شماره پالک ۴/۲۱۸۱ جنوباً بطول ۷.۷۲متر دیواریست به باقیمانده غربًا 

بطول ۶.۳۶متر دیواریست به حریم خیابان حقوق ارتفاقی ندارد.
۳( خانم محفوظه کشوری فرزند غالم به ش ش ۹۲۷. تحت عنوان ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ۵۸.۶۷متر مربع قطعه سوم تفکیکی واقع در بیکاه رودان باحدود اربعه:شماالً 
بطول ۷.۶۸متر دیواریست به ملک ثبتی به شماره پالک ۴/۲۱۸۱ شرقا بطول ۷.۶۲متر دیواریست به ملک ثبتی به شماره پالک ۴/۲۱۸۱ جنوبا بطول ۷.۷0متر دیواریست اشتراکی به پالک 

۴/۲۳۱۱ غربا بطول ۷.۶۴متر درب و دیواریست به خیابان حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار :۱۴0۱/0۲/۱0

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رودان- یحیی شیروانی

ســرویس شهرســتان//  یکی از ظرفیت های 
قابل توســعه هرمزگان که در گرو فعال سازی 
دیپلماسی اقتصادی و تنظیم دقیق بازار می تواند 
عواید بســیاری را برای کشــور داشته باشد 
بخش کشاورزی و توســعه گلخانه ها است که 
اضافه کردن ۵هزار هکتار گلخانه جزو چشم انداز 

استان است. 
اســتان هرمزگان با آب و هوایی که دارد و بر خالف 
برداشت عامه مردم کشور از اینکه این استان یک مکان 
لم یزرع است اما محل مناسبی برای توسعه کشاورزی 
اســت و بخش عمده ای از این اســتان از قدیم االیام 
تاکنون به همین پیشه مشغول بوده اند و در کنار صید و 
صیادی، کشاورزی مخصوصا کشاورزی خارج فصل 
رواج داشته است. امروز بر همگان اهمیت کشاورزی 
خارج از فصل مخصوصــا برای تامین امنیت غذایی 
کشور مشهود است چرا که در بخشی از سال که هیچ 
محصولی در بخش عمده و سبز کشور کشت نمی شود 
محصوالت کشاورزی هرمزگان و استان های جنوبی 
نبض بازار را تنظیم می کنند و جلوی مشکالت عدیده 
برای مردم را می گیریم، مسئله ای که امسال در حوزه 
گوجه فرنگی شاهد بودیم و کمتر شدن کشت محصول 
در هرمزگان و در کنارش به بار ننشستن محصوالت 
سایر استان ها به دلیل سرمای بهاری و البته مشکالت 
دیگر چه تاثیری بر روی قیمت گوجه فرنگی گذاشت.
با توجه به  شــرایط اقلیمی اســتان هرمزگان یکی از 
ضرورت هایی که در حوزه کشاورزی آن وجود دارد 
رفتن به سمت کشت های نوین است و گلخانه ای کردن 
سطوح زیر کشت دارای اهمیت فراوان است چرا که این 
نوع کشت در مقایسه با کشت در هوای آزاد بهره وری 
باالتری دارد، به عنوان مثال در کشت گلخانه ای تولید 
در واحد سطح نسبت به کشت در هوای آزاد افزایش 
چشمگیری پیدا می کند مثال در محصول خیار اگر ما در 
هوای آزاد در یک متر مربع زمین دو کیلوگرم محصول 

برداشت کنیم میزان برداشــت در همان سطح به ۲۰ 
کیلوگرم افزایش پیدا می کند. گلخانه ها این قابلیت را 
دارند که در آن ها یک محصول بیش از یک بار در سال 
کشت شــود به عنوان مثال محصول خیار در گلخانه 
۳ بار در ســال و گوجه فرنگی ۲ بار در ســال قابل 
کشت است. بنابراین با همین دو مزیتی که بیان کردیم 
بهره وری محصول در گلخانه ها بسیار باال تر از کشت 
در هــوای آزاد و در حوزه مدیریت مصرف آب هم با 
توجه به اینکه آبیاری در آن ها به روش های نوین انجام 
می شود و با توجه به مسقف بودن حجم تبخیر در آن ها 

پایین تر است از این حیث هم صرفه بیشتری دارد.
در اســتان هرمزگان  با توجه به هدف  گذاری  هایی 
که در عرصه کشــاورزی انجام شــده است یکی از 
برنامه های مهم  توســعه گلخانه ها بوده است که  طبق 
آمار رسمی سازمان جهاد کشاورزی سطح زیرکشت 
محصوالت گلخانه ای در هرمزگان طی ۶ ســال اخیر 
۳ برابر شــده است و از حدود ۲۵۰ هکتار گلخانه به 
7۶۰ هکتار رسیده است. در این حوزه چشم اندازی 
که برای اســتان هرمزگان ترســیم شده است تبدیل 
فضاهای باز کشاورزی مخصوصا در محیط های کشت 
سبزیجات و صیفی جات است بنا بر این است که طی 
یک چشم انداز بلند مدت ۵هزار هکتار گلخانه جدید 
در استان هرمزگان احداث شود. قطعا دست یابی به این 
چشــم انداز ممکن است اما نیاز به یک کار جمعی در 
جهت اقناع کشاورزان، حمایت دولت و پای کار آمدن 
جدی دولت دارد.از دیگر مزایای کشت گلخانه ای در 
کنار افزایش تولید در سطح کشت، افزایش کارایی آب 
تا ۱۰ برابر، کاهش ضایعات محصوالت کشــاورزی 
تا ۵۰ درصــد، افزایش کارایی نهــاده  های تولید از 
قبیل بذر، کود و ســموم، کاهش هزینه  های کارگری 
نســبت به فضای آزاد، مدیریت و پیش  بینی و کنترل 
بهتر عوامل خسارت زا چون بیماری  ها و علف  های 

هرز در فضای گلخانه اســت. عباس مویدی رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در این باره گفت: 
یکی از چشم اندازهای مهم  برای توسعه کشاورزی در 
هرمزگان بــا توجه به مزایای باال و افزایش بهره وری 
محصول هدایت کشاورزی به سوی کشت گلخانه ای 
اســت از این رو طبق هدف گذاری ای که برای توسعه 
گلخانه ها انجام داده ایم برنامه ریــزی کرده ایم با پای 
کارآمــدن و همراهی شــبکه بانکی و کشــاورزان 
۱۰۲۰هکتار گلخانه را ظرف یک سال پیش رو احداث 
کنیم. وی با بیان اینکه  استان هرمزگان  در طرح انتقال 
فضای باز ســبزی و صیفی به محیط گلخانه رتبه اول 
کشــور را در اختیار دارد گفت: جهاد کشاورزی برای 
توسعه کشاورزی در هرمزگان یک چشم اندازی دارد 
که به  صورت  ۱۰ ســاله اما علی رغم تمام تالش هایی 
که برای  تحقق آن انجام شده است هنوز با چشم انداز 
۱۰ ســاله فاصله داریم و  با این حال گام  های بلندی 
در جهت رفع موانع و توسعه کشت گلخانه  ای برداشته 
شــده اســت . مویدی بیان کرد: حدودا در سال های 
اخیر کار توســعه گلخانه ها در استان با کندی روبرو 
بوده است و علت آن عدم تأمین تسهیالت مناسب و 
ارزان قیمت و نیاز به تأمین اعتبار و یارانه  های دولتی، 
فرآیند استعالم  ها و تأمین منابع انرژی و آب بوده است 
اما با این وجود گام های اساســی را برای توسعه این 
حوزه برداشته ایم و بنا است یک کنسرسیوم صادراتی 
برای محصوالت کشــاورزی در هرمزگان ایجاد شود 

تا صادرات این محصوالت در هرمزگان تسهیل شود.
به گزارش تسنیم ؛ رئیس سازمان کشاورزی هرمزگان 
تاکید کرد: خوشــبختانه عزم خوبی برای رســاندن 
امکانات زیرســاختی، مانند آب، برق، جاده و گاز در 
دولت وجود دارد و این امور با تشــکیل یک تشکل 
منسجم فرابخشــی پیگیری خواهد شد تا با سرعت 

بیشتری مشکالت برطرف شود.

احداث ۵ هزار هکتار گلخانه جدید در هرمزگان 

 

 

دادانهم 
پرونده کالسه 140140920000111284 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390000221344.  

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

اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 
گردشکار: بتاریخ  چهارم اردیبهشت  ماه یکهزارو چهارصد پرونده کالسه 140140920000111284 تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده ذیل 
تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 181/21859/ن- مورخه 1400/01/29 
گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به 

جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نماید.
» قرارسرپرستی «

 در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان میناب ،محله شنبه چاالکی، جنب زمین 8 هکتاری ستاد قطعه 129 به مساحت 264 متر مربع که حسب پاسخ شماره 1401/39 مورخ 
1401/01/21 کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با عنایت 
جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ، الزم است یک مرجع قانونی 
با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع آن شود 
دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد بر اساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف 
قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به این دادگاه ارائه نماید . مقرراست دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 

)ره( نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون صدر البیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .
مختارصادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

دادانهم
پرونده کالسه 140140920000111307 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390000221445.  

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

اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 
گردشکار: بتاریخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزارو چهارصد پرونده کالسه 140140920000111307 تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده ذیل 
تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره(در استان مکاتبه ای به شماره 181/21848/ن- مورخه 1401/01/29 
گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به 

جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نماید.
» قرارسرپرستی «

 در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان میناب ،محله شنبه چاالکی، جنب زمین 8 هکتاری ستاد قطعه 130 به مساحت 264 متر مربع که حسب پاسخ شماره 1401/40 مورخ 
1401/01/21 کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با عنایت 
جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ، الزم است یک مرجع قانونی 
با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع آن شود 
دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد بر اساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف 
قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به این دادگاه ارائه نماید . مقرراست دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 

)ره( نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون صدر البیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .

مختارصادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

دادانهم
پرونده کالسه 140140920000111329 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390000221535.  

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

اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 
گردشکار: بتاریخ  چهارم اردیبهشت  ماه یکهزارو چهارصد پرونده کالسه 140140920000111329 تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده ذیل 
تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره(در استان مکاتبه ای به شماره 181/21814/ن- مورخه 1401/01/29 
گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به 

جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نماید.
» قرارسرپرستی «

 در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان میناب ،محله شنبه چاالکی، جنب زمین 8 هکتاری ستاد قطعه 131 به مساحت 286/26 متر مربع که حسب پاسخ شماره 1401/41 مورخ 
1401/01/21 کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با عنایت 
جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ، الزم است یک مرجع قانونی 
با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع آن شود 
دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد بر اساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف 
قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به این دادگاه ارائه نماید . مقرراست دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 

)ره( نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون صدر البیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .
مختارصادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان



  طالع بینی  

شنبه 10 اردیبهشت 1401

28 رمضان  1443

 سال  بیست و یکم شماره 3869

فروردین :  
با وجود اینکه ممکن اســت در آغاز روز خوشحال 
و شــادمان باشــید اما بعد از ظهر احساس استرس 
عجیبی سرتاسر وجود شما را در بر می گیرد. در واقع 
امروز احساسات شما کمی پیچیده است و شما را وسوسه می کند که از 
روبرو شدن با مشکالت طفره بروید. تنبلی نکنید. رفتار و حالت مثبت 
داشــتن یک چیز است اما فاصله گرفتن از حقیقت هیچ کمکی به حل 

پیچیدگی های روحی شما نخواهد کرد.
    اردیبهشت :  

ممکن است بخواهید کمی تملق و چاپلوسی را چاشنی 
رابطه عشــقی تان کنید اما ادامــه دادن این روش برای 
ایجاد یک رابطه با دوام و پایدار به صالح تان نیســت. 
شــما دوست دارید در نظر همسرتان خوب جلوه کنید و امروز به طرز 
شگفت انگیزی می توانید اینگونه باشید. اما این شانس را از دست ندهید. 
کوتاهترین و بهترین راه برای داشتن یک رابطه صمیمی و نزدیک صادق 

بودن است.
     خرداد : 

امروز یکی از دوستان و یا همکاران تان می تواند نقش 
یک  کاتالیزور شــگفت انگیز را برای شما بازی کند و 
بگوید که  شــما تقریبا هیچ کاری نمی توانید برای سرو 
ســامان دادن به افکارتان انجام دهید. اما ممکن است  که  تالش کنید 
تا به سالمت از یک فرصت شغلی مناسب به نفع خودتان استفاده کنید، 
فکر می کنید که باید بسرعت قدم در راهی متفاوت بگذارید بنابراین باید 
از حرف و حدیث دیگران چشم بپوشید. شما بهتر از همه از نقاط قوت 
و ضعف خود آگاه هستید پس نیازی نیست که تصمیمات خود را برای 

دیگران توجیه کنید.
      تیر :

ممکن است امروز بیشــتر از همیشه از نظر احساسی 
کنجکاو باشید اما اگر بخواهید بدون فکر کردن به عاقبت 
کاری آن را انجــام دهید نتیجه مطلوبی در پی نخواهد 
داشــت. معموال شما اول کار هیجان دارید و از این تجربه سر مست و 
شادمان هستید. اما بعدا مجبورید که دوباره برگردید و خوب فکر کنید. 
به جای انکار احساسات تان به ناشناخته ها اعتماد کنید و از آن به عنوان 

عاملی برای تغییر استفاده کنید.
     مرداد :

امروزممکن است انرژی بازیگوشانه و سربه هوای شما 
کمی جدی تر از همیشه شود اما تغییرات خلقی دلیلی بر 
این نیســت که از کسی که دوستش دارید کناره بگیرید. 
البته موضوعات دیگری هم هســتند و باعث می شــوند که دیگر آرام 
بگیرید- مخصوصا اگر شــما قبال کمی جلوتر از برنامه بوده اید. اجازه 
ندهید ترس های تان زندگی را از شما بگیرند. اگر بتوانید امروز هوشیار 
و آگاه از احساســات تان باقی بمانید  خبرهای خوبی در آســتانه در 

انتظار شما را می کشند.
     شهریور : 

ممکن است امروز همچنانکه تالش می کنید انرژی تان 
را محــدود کنید تا بفهمید چه اتفاقی دارد بین شــما و 
همکارتــان می افتد ارتباطات شــخصی تان نیز دچار 
مشکل  شود. اما در حقیقت به نظر می رسد زندگی تان کمی یکنواخت 
و ساکن شده است. هرجا که می روید از آنجا خاطره دارید. عقب نشینی 
کردن برای دور بودن از اضطراب و آشوب راه خوبی است. انرژی خود 

را احیا کرده و نظمی دوباره به افکارتان ببخشید.
     مهر : 

ممکن اســت امروز بسیار ســرزنده و بانشاط باشید 
مخصوصا اگر کاری را که دارید انجام می دهید از روی 
میل و رغبت باشد. واقعا نیاز نیست که وانمود کنید اوقات 
خوشی دارید به خاطر اینکه کامال مشخص است که همه چیز به میل 
شماست. اما الزم است که بیشتر از همیشه تالش کنید و از همین االن 
شروع بکار کنید. بنابراین اگر در میان راه به مانعی برخورد کردید ناامید 
نشوید. پایداری و مقاومت تنها راهی است که می تواند عالی ترین تاثیر 

را بر زندگی تان داشته باشد.
      آبان : 

ممکن است این روزها پنجره خالقیت شما بسته باشد 
پس امروز را به بطالــت نگذرانید. به کارهایی که قبال 
انجام داده اید نگاهی کنید و لیست کوتاهی از کارهایی 
که باید انجام دهید تهیه کرده و تمام تالش تان را برای تمام کردن یک 
برنامــه قدیمی ناتمام صرف کنید یا اینکه همیــن االن کار جدیدی را 
شروع کنید. صبر نکنید تا زمان بهتری پیش بیاید. از لحظه حال بهترین 

استفاده را ببرید.
     آذر :  

اگر کسی امروز از شما پرسید که چگونه کارهایتان را به 
این خوبی انجام می دهید شما همه چیز را برای او توضیح 
می دهید. شما معموال انسان صادقی هستید اما زمانیکه 
الزم اســت موضوعی به عنوان یک راز باقی بماند آن را برای خودتان 
نگاه می دارید. متاسفانه نیروهای تبعیض آمیز شما اکنون به خوبی  در 
حال فعالیت هستند حتی زمانیکه فکر می کنید به خوبی حدو مرزهایتان 
را مشخص کرده اید. به یاد داشته باشید احساسات شما امروز در تعادل 

همیشگی خود قرار ندارند. بنابراین به قضاوت خودتان اعتماد نکنید.
      دی : 

شــما امروز بسادگی می توانید همه کارهایتان را خیلی 
راحت بگیرید. ممکن اســت مقدار زمان و پولی که در 
طول یک پروژه طوالنی مدت هزینه می شوند را دست 
کم بگیرید. با این وجود باید تمام این دالیلی که شما را از اتمام کارتان 
برحذر می دارند کنار بگذارید. اما الزم نیست برای وقت کمی که دارید 
هیجان زده و نگران شوید؛ این هیاهو را فراموش کرده؛ در کار خود غرق 

شوید و ذهن خود را از همه این مشغولیت ها پاک کنید.
  بهمن : 

شــما بهتر از همه دوســتان تان می توانید درباره آینده 
فکر کنید و تصمیم بگیرید. این موضوع مثل این است 
که تمام موانع موجود کنار رفته اند و فضای بیشتری به 
شــما می دهند تا ذهن خود را بسط دهید. اما این حالت می تواند حس 
اشــتباهی از استقالل را به شــما القا کند. مراقب باشید به خاطر اینکه 
این کار بیشــتر از آنکه فکر می کنید شــما را درگیر خواهد کرد و اگر 
همساالن تان شما را حمایت نکنند انجام این کار به سختی امکان پذیر 

می شود. بنابراین اجازه ندهید شک و تردید در افکارتان رخنه کند.
اسفند : 

امروز یکی از همکاران شما ممکن است شایستگی شما را  
زیر سئوال ببرد و ذهن شما را در رابطه با شغلی که دارید 
خراب کند و بدین ترتیب شــما نسبت به آینده شغلی تان 
بیمناک شــوید. در آغاز کار شما درک کافی برای این دارید که مسیر 
خودتان را به خوبی تشــخصی دهید. با این وجود ممکن اســت فکر 
شــما از زیرکانه ترین برنامه تان منحرف شود به خاطر اینکه بیشتر و 
بیشتر رویاپردازی کند. تا زمانیکه این افکار بهم ریخته باقی بمانند انجام 
کارهایتان امــکان پذیر نخواهد بود. باید یک مرز دقیق بین واقعیت و 

خیال برای خودتان مشخص کنید.

یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 
04:46:33 اذان صبح

06:08:13
12:42:19
19:16:49
19:34:09

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب
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05:04:0۷ اذان صبح
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7 اقتصادی

سرویس اقتصادی// مدیرعامل بانک مسکن 
گفت: سقف تسهیالت ساخت مسکن برای 
سازندگان حرفه ای در تهران و ۱۱ شهر دیگر 

به ۶۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. 
محمود شایان با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی 
سقف تسهیالت ساخت مسکن جزئیات مهم ترین 
اقدام بانکی در شــروع سال جاری برای ایجاد 
رونق در بخش مســکن و ساختمان را تشریح 
کرد.به گفته وی بانک مسکن برای سال جدید 
یک بســته اعتباری جهت اعطای تســهیالت 
ساخت مسکن در ۱2 سقف متفاوت با در نظر 
گرفتن شهر محل سکونت، استفاده از فناوری های 

نوین و شرایط فنی سازنده تدوین کرده است.
مدیرعامــل بانــک گفــت: در چارچــوب 
سیاســت های اعتباری ســال جاری در بخش 
مسکن و ساختمان، ســازندگان، انبوه سازان و 

شرکت های ســاختمانی می توانند از تسهیالت 
در ســقف های مختلف برای ســاخت مسکن 
استفاده کنند.شایان ادامه داد: سقف این تسهیالت 
برحسب طبقه بندی جمعیتی شهرها به سه گروه 
تقسیم می شــود که در هر گروه، بسته به اینکه 
سازنده متقاضی تســهیالت ساخت، از فناوری 
نوین ساختمانی در ساخت وساز استفاده کند یا 
خیر و همچنین برحسب اینکه سازنده حرفه ای 
باشد یا معمولی )غیرحرفه ای(، سقف تسهیالت 

نیز متفاوت تعیین شده است.
وی بیان کرد: در بسته اعتباری سال جاری رونق 
تولید مســکن، برای ۱2 شهر »تهران، اصفهان، 
شیراز، مشــهد، تبریز، کرج، اهواز، بندرعباس، 
بوشهر، قم، ســاری و رشت« سقف تسهیالت 
ســاخت مسکن برای ســازندگان حرفه ای که 

از فناوری نوین هم اســتفاده کنند، ۶۰۰ میلیون 
تومان به ازای هر واحد اســت.مدیرعامل بانک 
مسکن افزود: همچنین به سازندگان غیرحرفه ای 
که از فناوری نوین ساخت در پروژه خود بهره 
بگیرند، ۵۵۰ میلیون تومان تســهیالت به ازای 

احداث هر واحد مسکونی پرداخت می شود.
وی اظهــار داشــت: در شــهرهای مذکور به 
سازندگان حرفه ای که از فناوری نوین ساختمانی 
اســتفاده نکنند، ۵۰۰ میلیون تومان و به سایر 
سازنده ها نیز 4۵۰ میلیون تومان تسهیالت بدون 

سپرده ساخت پرداخت می شود.
شــایان تصریح کرد: در سایر مراکز استان ها و 
شــهرهای باالی 2۰۰ هزار نفر جمعیت، سقف 
تســهیالت به ترتیبی که برای سازندگان گروه 
اول اعالم شد، با مبالغ ۵۰۰ میلیون تومان، 4۵۰ 

میلیون تومان، 4۰۰ میلیون تومان و ۳۵۰ میلیون 
تومان به ازای هر واحد مسکونی قابل پرداخت 
است.وی افزود: همچنین در شهرهای با جمعیت 
کمتر از 2۰۰ هزار نفر جمعیت، سقف تسهیالت 
در چهار حالت ذکرشده به ترتیب 4۵۰ میلیون، 
4۰۰ میلیون، ۳۵۰ میلیون و ۳۰۰ میلیون تومان 
است.شایان با اشــاره به اینکه سقف تسهیالت 
بدون سپرده ساخت مسکن در سال جاری بیش 
از ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته 
است، گفت: پیش بینی می شود بر اساس سیاست 
جدید تأمین مالی ساخت و تولید مسکن، بخش 
قابل توجهی از هزینه های احداث واحد مسکونی، 
با تســهیالت جدید بانک مسکن پوشش داده 
شــود.وی افزود: این بسته کمک خواهد کرد تا 
تولید مسکن عالوه بر سهمیه ساخت یک میلیون 
واحد مسکونی در سال، در شهرهای کشور رونق 
مضاعف پیدا کند و درنهایت، مشــکل خانه دار 

شدن اقشار هدف در کشور برطرف شود.

وام مسکن ۶۰۰ میلیون تومان شد

سرویس اقتصادی // در حالی که مدیرعامل 
یکی از شــرکت های بزرگ خودروسازی 
دلیل افزایش قیمت خودرو را مسائل کالن 
مسئوالن  کرد،  عنوان  کشــور  اقتصادی 
وزارت صمت و دست اندرکاران بازار خودرو 
مهمترین دلیل برای افزایش قیمت خودرو 
را عدم تناسب تقاضا و عرضه خودرو عنوان 

می کنند. 
 در حالــی که قیمت خــودرو در بازار در 
اسفندماه سال گذشــته تا حدودی کاهش 
یافته بود، اما قیمت خودرو بعد از تعطیالت 
نوروز با افزایش قابل توجهی مواجه شد، 
بــه گونه ای که قیمت انــواع خودرو بیش 
از ۱۵ میلیون تومــان و در مواردی تا 4۰ 
میلیون تومان نیز افزایش یافته است. طی 
ســال های گذشــته و به ویژه از سال 97 
به بعد به دالیل مختلــف از جمله خروج 
خودروســازان خارجی از ایران، افزایش 
قیمــت ارز، ممنوعیــت واردات خودرو، 
کاهش تولید خودرو توسط خودروسازان 
داخلــی قیمت خودرو به طــور مداوم در 
حال افزایش بوده اســت و بازار خودرو با 
توجه به اینکه هیچ گاه توقف رشــد قیمت 
نداشته، یکی از ملتهب  ترین بازارها به شمار 
می رود، البته هیچ یک از وعده های کنترل 
قیمت خودرو در بازار طی این چند ســال 

محقق نشده است. 
 وزیر صمت: قیمت تمام شده خودرو 

باید کاهش یابد
ســیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در بهمن ماه ســال گذشــته در 
برنامه ثریا اعالم کــرد که باید قیمت تمام 
شده خودرو کاهش یابد. قیمت  خودروها 
واقعی نیست و تا پایان سال ۱4۰۱ باید ۱۵ 
درصد قیمت تمام شده خودرو کاهش یابد، 
اما با وجود این ادعای وزیر اثری از کاهش 
قیمت ها تاکنون وجود ندارد، به طوری که 
طی چند روز اخیر یکی از خودروســازان 
بزرگ کشــور قیمت 2۳ محصول تولیدی 
خود را در فروردین اعالم کرد که بررســی 
قیمــت کارخانــه ای  ایــن خودروها در 
فروردین ۱4۰۱ نســبت به اسفند ۱4۰۰ 
حاکی از افزایش تا یــک میلیون تومانی 
قیمت اغلب خودروهای این خودروسازی 
اســت. قیمت خودرو در بــازار نیز روند 
صعودی خود را حفظ کرده اســت و هیچ 
کنترلی بر این بــازار وجود ندارد و اغلب 
دست اندرکاران این بازار عرضه کم نسبت 
به تقاضــا را مهمترین عامل خودرو عنوان 
می کنند. منوچهر منطقی معاون صنایع حمل 
و نقل وزات صمــت در این باره می گوید: 
وقتی در برابر تقاضا عرضه کم اســت، به 

طــور طبیعی قیمت باال مــی رود و قیمت 
عرضه خودرو در کارخانه تا بازار، فاصله 

معناداری پیدا می کند.
 معاون وزیر: افزایش تقاضا و عرضه 

کم عاملی برای افزایش قیمت خودرو
بازار  از دســت اندرکاران  بســیاری  البته 
خودرو  معتقدند که مباحث مربوط به ادامه 
ممنوعیت واردات خــودرو نیز بر افزایش 

قیمت ها تاثیرگذاشته است. 
داران  نمایشــگاه  اتحادیــه  رئیس   
خــودرو : کاهــش 35 درصدی عرضه 

عامل گرانی خودرو
سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
و فروشــندگان خودرو تهران با اشاره به 
تفاوت 9۰ درصدی قیمــت خودرو بازار 
نسبت به کارخانه اظهار داشت: کاهش ۳۵ 
درصدی عرضه خودرو از سال 97 به بعد 
باعث شده خودرو در بازار بسیار گرا ن تر 
از کارخانه باشــد. وی با بیان اینکه قیمت 
خودرو در بازار نســبت به اسفند ۱4۰۰ 
حدود ۱۰ تا ۱۳ درصد افزایش یافته است، 
گفت: یکی از دالیل آن عدم واردات خودرو 
است. در اواخر سال گذشته بحث واردات 

مجدد خودرو مطرح شــد به همین دلیل تا 
حــدودی قیمت خــودرو در بازار کاهش 
یافت، اما با آغاز سال جدید و مباحثی که 
در مورد ادامــه ممنوعیت واردات خودرو 
مطرح شــد، باز هم قیمت خودرو افزایش 
یافــت. مؤتمنی در مورد قیمت خودرو نیز 
بیان داشــت: قیمت پرایــد ۱۱۱ در بازار 
در حال حاضر حدود 2۰۰ میلیون تومان 
اســت، در حالی که قیمت این خودرو در 
اسفند ماه ۱82 میلیون تومان بود، همچنین 
قیمت خودرو پژو 2۰۶ تیپ دو مدل ۱4۰۰ 
هم اکنون در بازار 288 میلیون تومان است، 
در حالی که قیمت این خودرو در اسفند ماه 
سال گذشته حدود 2۶۳ میلیون تومان بود.

 کارشــناس خودرو: یکــی از دالیل 
افزایش قیمت خودرو ممنوعیت واردات 

است
ســپهر زنگنه کارشــناس بازار و صنعت 
خودرو نیــز در رابطه بــا دالیل افزایش 
قیمت خــودرو در روزهــای اخیر معتقد 
است که قطعا یکی از دالیل افزایش قیمت 
خودرو در روزهای اخیر مساله ممنوعیت 
واردات خودرو است. به گفته وی با توجه 
به نوســانات بازار بورس، راکد بودن بازار 

مســکن، دارندگان پول های راکد، اضافه 
و سرگردان ســرمایه های خود را به بازار 
خودرو وارد می کننــد و با توجه به اینکه 
قیمت خودرو در کشــور دائما افزایشــی 
بوده و هیچ گاه کاهش نبوده است، بنابراین 

سرمایه ها به این سمت سرازیر می شود. 
 مدیرعامل ایران خودرو: سفته بازی 

در بازار خودرو را گران کرده است
مهدی خطیبی مدیرعامل ایران خودرو نیز 
در دفاع از خود در پاســخ به سؤال فارس 
مبنی بر اینکه گفته می شود، با کاهش عرضه 
خودرو پس از تعطیالت نوروز نســبت به 
اسفند ماه، قیمت خودرو در بازار افزایش 
یافته است، گفت: متغیرهای کالن اقتصادی 
بــر روی برخی فعل و انفعاالت در بازار و 

تقاضای ســفته بازاری خودرو از مسائلی 
است که می تواند بر قیمت خودرو در بازار 
تاثیرگذار باشد، اما افزایش قیمت خودرو 
در بازار به علت کاهــش عرضه خودرو 

توسط ایران خودرو را تکذیب می کنم. 
به گزارش فارس، بررســی مسائل مطرح 
شده از سوی کارشناسان و دست اندرکاران 
صنعت خودرو حاکی از آن است که یکی 
از مهمترین عوامل موثر بر افزایش قیمت 
خودرو عدم تناســب بین عرضه و تقاضا 
اســت، بنابراین در صورتی که وعده وزیر 
صمت برای تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
خودرو در سال جاری محقق شود، می توان 
امیــدوار بود که قیمت خــودرو تا حدی 

کاهش یابد و یا کنترل شود. 

چرا خودرو در بازار گران شد؟ 

ســرویس اقتصادی // با توجه به اینکه بانک 
از آغاز پرداخــت وام فرزندآوری در  مرکزی 
برخی بانک ها خبر داده است، کلیه متقاضیان 
این تســهیالت که واجد شرایط دستورالعمل 
مربوطه باشند، ابتدا باید از طریق سامانه ثبت نام 

کرده و فرم مربوطه را تکمیل کنند. 
بــه تازگی بانک مرکزی اعالم کــرد که از ۳۱ 
فروردین سال جاری تاکنون ۱9۰ هزار نفر در 
سامانه  بانک مرکزی ثبت نام کردند که حدوداً ۱9 
هزار نفرشــان از استان تهران هستند و حتی در 
استان های کردستان، لرستان، آذربایجان غربی 
و مرکزی، تعدادی از   تســهیالت قرض الحسنه 
به متقاضیان  بانک ها  فرزندآوری هم توســط 

پرداخت شد.
این وام که دستورالعمل آن در اواخر فروردین ماه 
به شبکه بانکی ابالغ شد، برای فرزندانی است 
که از ســال ۱4۰۰ به بعد به دنیا آمده اند و مبلغ 
تسهیالت به ازای فرزند اول 2۰ میلیون تومان و 
به ازای فرزند دوم 4۰ میلیون تومان و به ازای 
فرزند ســوم ۶۰ میلیون تومان و به ازای فرزند 
چهارم 8۰ میلیون تومان و به ازای فرزند پنج به 

بعد ۱۰۰ میلیون تومان است.
دوره بازپرداخت هر یک از این تســهیالت نیز 
به ترتیب ۳۶، 48، ۶۰، 72 و 84 ماهه است.  

همچنین، کارمزد تسهیالت فرزندآوری حداکثر 

4 درصد به صورت ساالنه است و  پرداخت آن 
مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، با اخذ سفته از 

متقاضی و یا یک ضامن معتبر است.
البته، متقاضیــان این وام باید به این نکته توجه 
کنند که تســهیالت تولد فرزند به افرادی تعلق 
می گیرد که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه 

پدر یا فرزند، باالی 2.۵ نباشد.
بنابراین، در شــرایطی که اعالم بانک مرکزی 
بیانگــر آغاز پرداخت وام فرزندآوری اســت، 
متقاضیان این تســهیالت  ابتــدا باید از طریق 
ســامانه ثبت نام کرده و فرم مربوطه را تکمیل 
کنند.در صورت موفقیت آمیز بودن مراحل ثبت 
نام، کد رهگیــری ۱۰ رقمی که کاماًل محرمانه 
بوده و مربوط به متقاضی اســت به شماره تلفن 
همراه ثبت شده در فرم ثبت نام از طریق پیامک 

برایشان ارسال می شود.
عالوه براین، آن ها برای اطالع از وضعیت ثبت 
نام خود و همچنین مشخصات شعبه تعیین شده 
از ســوی بانک عامل و پیگیری روند دریافت 
تســهیالت مذکور، با کد ملــی و کد رهگیری 
خود به قســمت »مشاهده وضعیت« در سامانه 
فرزند مراجعه کنند. در صورتیکه شــعبه بانک 
عامل اعطــای وام برای متقاضی تعیین شــده 
باشد، موضوع از طریق پیامک به ایشان اعالم 
شده و متقاضی باید با در دست داشتن مدارک 

مورد نیاز، ظرف حداکثر ۱2 روزکاری، به شعبه 
مربوطه مراجعه کرده و نسبت به تشکیل پرونده 
اقدام کننــد.الزم به ذکر اســت که در صورت 
مراجعه نکردن متقاضیان در زمان تعیین شــده، 
ثبت نام آنها کان لم یکن تلقی و از سامانه حذف 

شده و باید مجددا ثبت نام کنند.
 در ادامه، پس از تعیین شــعبه از ســوی بانک 
و مراجعه متقاضی به شعبه تعیین شده، پذیرش 
متقاضــی از ســوی بانک انجام می شــود که 
متقاضیان 4۵ روزکاری مهلت دارند تا نســبت 
به تکمیل مدارک و ارائه ضمانت مورد پذیرش 

بانک اقدام کنند.
در صورت گذشت زمان مذکور و تکمیل نشدن 
مدارک از ســوی متقاضیان، متقاضی از سامانه 
حذف شده و باید در مهلت مقرر شده در قانون 
نســبت به ثبت نام مجدد در سامانه اقدام کنند. 
البته، متقاضیان می توانند تا قبل از تعیین شعبه 
نســبت به ویرایش اطالعات خود در سامانه از 
طریق گزینه »ویرایش ثبت نام قبلی« اقدام کنند.

عالوه بر این، می توانند تا قبل از تعیین شــعبه 
نســبت به تغییر بانک عامل اقــدام کنند. بدین 
صورت که با استفاده از گزینه »حذف ثبت نام« 
ثبت نام قبلی خود را حذف کرده و با اســتفاده 
از گزینه »ثبت نام جدید« و تکمیل مراحل ثبت 

نام اقدام به تغییر و انتخاب بانک دیگری کنند.

چگونه برای وام فرزندآوری ثبت نام کنیم؟ 

سرویس اقتصادی // آمار داده های آبی 
کشور نشان می دهد، تا ۶ اردیبهشت 
سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ میزان کل حجم 
حدود  کشور  سدهای  مخازن  در  آب 
۲۶.۴۳ میلیارد متر مکعب اســت که 
نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد کاهش 

یافته است.
فیروز قاسم زاده مدیرکل دفتر اطالعات 
و داده های آب کشور اظهار کرد: بررسی 
وضعیت ورودی ســدهای کشور نشان 
می دهد که ورودی به مخازن در ســال 
آبی جــاری 2۱.9۵ میلیارد مترمکعب 
رسیده است که کاهشی معادل 2 درصد 
نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 

دارد. وی افزود: میزان پرشدگی سدهای 
استان تهران، ســد زاینده رود در استان 
اصفهان، سدهای اســتان خوزستان و 
ســدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه 
در شــرایط فعلی به ترتیب حدود 27 
درصــد، 29 درصــد، ۵7 درصد و 7۳ 

درصد است.
مدیرکل دفتر اطالعات و داده های آب 
کشــور در پایان، با اشــاره به شرایط 
اقلیمی کشــور و وضعیت ذخایر منابع 
آبی، رعایت الگــوی بهینه مصرف در 
بخش های مختلف مصرف را ضروری 

عنوان کرد.

آمارهای آبی کشور نشان می دهد؛
کاهش ذخیره مخازن سدهای کشور 

نسبت به سال گذشته 

طرح :بیتا هوشنگی

ســرویس اقتصادی // مدیرکل دفتر مقررات صادرات و 
واردات وزارت صمت طی نامه ای ویرایش ثبت سفارش، بعد 

از ترخیص کاال را ممنوع اعالم کرد.
سعید عباسپور طی نامه ای به معاون ارزی بانک مرکزی و 
معاون فنی گمرک بــه مواد ۳ و 8 قانون مقررات صادرات 
و واردات اشاره کرده و گفته با توجه به اینکه ورود کاال به 
صورت تجاری منوط به اخذ ثبت ســفارش بوده و بانک 
مرکزی و گمرک موظفند مطابق ثبت ســفارش صادره از 
ســوی وزارت صمت اقدام به صدور کد ساتا و اظهار کاال 
کنند و در صورت مشاهده هر گونه مغایرت، قبل از صدور 

کد ساتا و اظهار، متقاضی را نسبت به اصالح ثبت سفارش 
ملزم کننــد، بنابراین هرگونه ویرایش بعد از ترخیص کامل 
کاال، به دلیل مغایرت اطالعاتی ثبت سفارش با منشأ ارز و 

اظهار، از سوی این دفتر قابل پذیرش و اقدام نیست .
مدیرکل دفتر مقررات صــادرات و واردات وزارت صمت 
همچنین تاکید کرده که تمامی مســئولیت ناشی از این امر 
با بانک مرکزی و گمرک اســت و از این دو مقام مســئول 
خواســته که مراتب یاد شده به بانک های عامل و گمرکات 
اجرایی ابالغ شــود تا از انجام هر گونه مکاتبه مشــابه و 

ارجاع متقاضیان به این دفتر جلوگیری شود.

وزارت صمت اعالم کرد؛

ممنوعیت ویرایش ثبت سفارش
 بعد از ترخیص کاال 

ســرویس اقتصادی // سودهای ســنواتی سهامداران 
سرانجام درحال تعیین تکلیف است و سودهای رسوب 
شده سهامدارانی که در سامانه سجام ثبت نام کرده اند از 

۱۴ اردیبهشت ماه پرداخت خواهد شد. 
پرداخت سودها سهامداران همواره یکی از چالش های بازار 
سرمایه محسوب می شــد، چراکه با وجود راه اندازی سامانه 
سجام و یکپارچه سازی اطالعات همچنان برخی شرکت ها 
ســود را از طریق این ســامانه پرداخــت نمیکردند و بعضا 
سهامداران مجبور بودند برای دریافت سودهای ناچیز به بانک 
مراجعه کرده و یا اطالعات خود را به شــرکت مذکور فکس 
کنند! همین موضوع باعث شــد بسیاری از سهامداران عطای 
سود را به لقایش ببخشند و این سودها طی سالیان متمادی در 

شرکت ها رسوب شد.
هرچند رقم دقیقی از سودهای رسوب شده در دست نیست اما 
یک بررسی درمورد ۱۳ عرضه اولیه در سال ۱4۰۰ نشان داد 
که این شرکت ها حدود 88۰ میلیارد تومان سود خود را خارج 

از ســجام و از راه های دیگر مانند معرفی بانک یا دریافت 
اطالعات فکسی از ســهامدار پرداخت کرده اند درحالی که 

حدود ۵۳ میلیون نفر در این عرضه ها شرکت کرده بودند! 
در هر حال این چالش به پایان خود نزدیک شــده اســت و 
محسن انصاری مهیاری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس 
در نامه ای اعالم کرده است که امکان پرداخت مطالبات سنوات 
قبل ســهامداران از طریق  شرکت سپرده گذاری مرکزی و با 
استفاده از اطالعات سجامی سهامداران از ۱4 اردیبهشت سال 
جاری قابل بهره برداری خواهد بود. بر این اساس ناشرانی که 
ســود سنوات گذشته را به دالیلی از جمله عدم اعالم شماره 
حساب از سوی آن ها، عدم مراجعه سهامداران، سجامی نبودن 
آن ها و... پرداخت نکرده اند، از تاریخ مذکور باید نســبت به 
پرداخت این ســود اقدام کرده و نتیجه اقدامات انجام شده را 

روی سامانه کدال منتشر کنند.
از طرف دیگر سهامداران نیز برای دریافت این سود باید حتما 
در سامانه سجام )WWW.SEJAM.IR( ثبت نام کنند.

اگر می خواهید سود خود را بگیرید، سجامی شوید

ن سند مالکیت   آگهی فقدا
نظر به اینکه خانم حدیث توکلی فرزند محمد به استناد دو فقره استشهادیه محلی بوارده شماره 
۱۴0۱0۲۱۵۵۷۳۸0000۱۵ مورخ ۱۴0۱/0۱/۱۵ مدعیســت که ســند مالکیت سه دانگ مشاع 
از ششــدانگ یکدستگاه آپارتمان به مســاحت ۶۲/۳۹ مترمربع تحت پالک ثبتی ۲۹ فرعی 
از ۳۷۲۴- اصلــی، مفروز و مجزا شــده از ۲۶ فرعی از اصلی مذکور، واقع در ســه راه هتل 
هما دالوران ۵ ســاختمان بندر بخش 0۱ ناحیه یک بندرعباس بشماره چاپی 000۹۶۴ سری 
الف ســال ۹۹ شماره دفتر امالک الکترونیکی بشــماره ۱۴00۲0۳۲۳۱۳۶00۲۴۲۱ بنام خانم 

حدیث توکلی فرزند محمد شــماره شناسنامه ۳۳۸۱۱۶۳۶۸۱ صادره از بندرعباس ثبت که به علت جابجایی مفقود گردیده 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده؛ که برابر سند رهنی شماره ۸۸۲0۳ مورخ ۱۴00/0۴/0۲ دفترخانه اسناد رسمی شماره 
۲ شهر بندرعباس در رهن بانک مسکن شعبه پاسداران بندرعباس در قبال مبلغ ۳.۶۳۵.۷۴0.۱۲۸ ریال به مدت ۱۴۴ ماه قرار 
دارد. لذا استناد ماده ۱۲0 آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود هر کس مدعی انجام معامله نسبت به پالک 
مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ۱0 روز اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل ســند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید در غیر این صورت وفق مقررات اقدام می گردد. ۱۴0۱/۳۹/م 

الف تاریخ انتشار: ۱۴0۱/0۲/۱0
ابوالحسن دستوری
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گــروه گزارش// جمعــی از اعضــای هیئت مدیره 
انجمن های صنفی رسانه های هرمزگان ) انجمن صنفی 
روزنامه نگاران و انجمن صنفی کارفرمایان مطبوعات 
و رسانه های استان (با نماینده ولی فقیه در استان و 
امام جمعه بندرعباس دیدار کرده و دغدغه های فعاالن 
این عرصه را مطرح نمودند . در این دیدار بر آســیب 
دیدن تعامل رسانه ها با دولت ، ناپختگی در برخورد 
با خبرنگاران ، عدم توجه به حقوق ، بیمه و معیشت 
اصحاب رسانه ، نبود نقشــه راه توسعه رسانه های 
استان ، فاصله متولیان فرهنگ با رسانه ها ، رهاشدگی 
فضای مجازی و لزوم مدیریت آن و مسائل و مشکالت 

دیگر این حوزه  تاکید شد .
به گزارش خبرنگار دریا ، حجت االسالم والمسلمین  دکتر 
محمد عبادی زاده نماینده ولی فقیه در اســتان هرمزگان، با 
اشاره نقش رسانه ها در کمک به توسعه استان در گام دوم 
انقالب اسالمی گفت: نظر و دیدگاه رسانه چراغ راه است.
همه می دانیم نقش آنها در جامعه ، کمک به توسعه استان در 
گام دوم انقالب اسالمی بی بدیل است .اگر این مجموعه در 
میدان نباشد ، هیچ بخش دیگری نمی تواند جای رسانه ها 
را پرکند . نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با تایید برخی 
ناپختگی ها در ارتباط بارســانه ها افزود : متاسفانه با کم 
تحملی برخی مدیران مواجهیم که ناشی از ناپختگی است 
و درحق رســانه ها اجحاف می شود . دفاع و حمایت از 
رســانه ها و ائمه جمعه که مطالبه گــران جامعه را راهبری 

می کنند  وظیفه خود می دانم .
 رســانه ای که حرف مردم را نزند از چشم جامعه 

خواهد افتاد 
حجت االسالم والمســلمین  دکتر عبادی زاده تریبون نماز 
جمعه را چند وجهی دانست و تاکید کرد : تریبون نماز جمعه 
متعلق به مردم ، نظام و همه دولتهاست لذا باید خواستهای 
مردم از این تریبونها مطرح شود .رسانه ها هم همینطور باید 
انتقال دهنده خواسته های بحق مردم باشند . رسانه ای که 
حرف مردم را نزند از چشــم جامعه خواهد افتاد . اگر در 
مواردی خطایی هم از ســوی رسانه  ای  رخ  دهد  با سعه 
صدر برخورد صورت گیرد، امــا نباید وارد فاز قضایی و 
مجرمانه شود .اهالی رسانه با کمترین توقع تالش می کنند 

لذا نباید امنیت آنان خدشه دار شود . 
 مدیران  فرهنگ و ارشاد اسالمی باید امور رسانه ها 

را پیگیری کنند 
وی، ضمن تاکید بر لزوم اعمال مدیریت در فضای مجازی، 
خاطرنشان کرد: عدم مدیریت صحیح فضای مجازی باعث 
بروز مشکالتی برای رسانه های شناسنامه دار شده است که 
هر چه ســریع تر باید تدبیری در این زمینه اندیشیده شود. 
معتقدم فضای مجازی بدلیل عدم مدیریت آسیب زا شده و 
اگر فکری نشود سرنوشت رسانه های دارای مجوز تاریک 
اســت نماینده ولی فقیه در اســتان هرمزگان، تاکید کرد: 
رسانه ها از ارکان اصلی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
هستند لذا این  اداره کل ارشاد ملزم به پیگیری امور رسانه ها 
و مطبوعات است و در این راه باید جلسات مستمر با فعالین 

این حوزه برگزار شود.
 بی توجهی به رسانه ها را درک نمی کنم

حجت االسالم والمســلمین عبادی زاده، با اشاره به برخی 

بی توجهی های حمایتی و معیشــتی به حوزه رسانه، مطرح 
کرد: باید شرایط به گونه ای رقم خورد  که قشر رسانه مورد 
حمایت قرار گیرد و در این راه باید از ظرفیت های مختلف 
اســتفاده کرد؛ بی توجهی به رسانه ها را درک نمی کنم . از 
حوزه مسئولیت های اجتماعی به همه بخش ها توجه شده 
اما کمترین توجه به حوزه رسانه نشده است . وی، با اشاره 
به تدوین سند توســعه رسانه استان هرمزگان، عنوان کرد: 
من از روزهای آغازین فعالیت خود، تدوین سند فرهنگی 
و اجتماعی را در ذهن داشتم و این سند مهندسی فرهنگی 
)برش اســتانی ( در شورای عالی انقالب فرهنگی مصوب 
شد. رئیس شورای فرهنگ عمومی استان با تاکید بر استمرار 
ارتباط رســانه ها با این شورا تصریح کرد : دستورکارهای 
شورای فرهنگ عمومی استان هرمزگان، در حوزه رسانه و 
مطبوعات توسط فعالین این حوزه تهیه شود تا توسط اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اســالمی در این شورا مطرح و مورد 
بحث و تبادل نظر قرار گیرد تا در صورت امکان تصویب و 

مورد پیگیری قرار گیرد.
 وی در پایان به فعاالن رسانه استان توصیه کرد : اختالفات 
را کنار بگذارید و انســجام خود راحفظ نمایید . اختالف 
سلیقه طبیعی اســت اما نباید این اختالفات انرژی شما را 
بگیرد . شــما یک خانواده هستید و اختالفات را در درون 
خانواده حل کنید . قدردان تالش فعاالن این حوزه هســتم 
و برای رفع مشکالت و توسعه رسانه ها را همراهی خواهم 

کرد . 
 کسانی که سعه صدر ندارند مدیر نشوند

محمد نعمتی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی 
مطبوعات و رسانه های هرمزگان  در این نشست با اشاره 
به مشکالت حوزه رسانه گفت : بحق رسانه ها رکن چهارم 

دموکراسی هستند .

در واقع رســانه ها صدای مردم  هستند و خبرنگاران پیام 
رسان آحاد جامعه محسوب می شوند . خبرنگاران بدلیل 
واقــع گرایی همواره در ارائه اطالعات و اخبار واقع گرایی 
را مد نظر قرار می دهند . حق اینســت که شأن و کرامت 
آنان حفظ شود .رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی 
مطبوعات و رسانه های هرمزگان  افزود : متاسفانه مدیران 
انتقاد پذیر نیستند و با کوچکترین نقدی واکنش نشان می 
دهند درحالیکه سعه صدر یکی از ویژگیهایی مدیران است 
کســانی که سعه صدر ندارند مدیر نشــوند . وی در ادامه 
خواستار همکاری ادارات و نهادها با رسانه ، مطبوعات و 
خبرگزاریها در انتقال اطالعات شفاف به آنان شد . و از نهاد 
روحانیت خواست با رسانه ها تعامل بیشتری داشته باشند .
 متولیان فرهنگ نقشه راهی برای توسعه رسانه ها 

ندارند 
غالمعباس شــمس الدینی رئیس هیئــت مدیره  انجمن 
صنفی روزنامه نگاران هرمزگان با قدردانی از حسن توجه 
نماینده ولی فقیه به حوزه رســانه گفت : کیست که اهمیت 
رسانه را در جامعه نداند ؟کرونا وحوادث غیرمترقبه نقش 
رسانه ها در آگاهی بخشی عمومی و جلوگیری از شایعات  
راعیان کرد. شــوربختانه  پس از گذشت ۴دهه از انقالب 
اســالمی، خبرنگاران و فعاالن این عرصه از نظر حقوقی 
و بیمه ای تکلیفشــان را نمی دانند .هنوز نظام و دولت در 
اعطای حق و حقــوق خبرنگاران وفعاالن این حوزه اقدام 
جدی بعمل نیاورده است رئیس هیئت مدیره  انجمن صنفی 
روزنامه نــگاران هرمزگان افــزود : در حوزه قوانین هم با 
تضادهایی روبرو هســتیم قانون مطبوعات فصل الخطاب 
است اما هر از چندگاه دستور العملها و مقررات دست پاگیر 
و فیلتر کننده اطالعات، خبرنگاران را در منگنه قرار می دهد.  

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی معاونت فرهنگی و رسانه 
دارد ، اما برای حوزه آموزش ، توانمند ســازی ،کمک به 
معیشت و رفاه خبرنگاران برنامه مدونی ندارد .۴دهه گذشته 
اما در هرمزگان متولیان فرهنگ و رســانه ســند جامع و 
نقشه راهی برای توســعه و تقویت رسانه ها ندارند . وی  
تصریح کرد سال گذشته در هفته خبرنگار وعده کردیم طرح 
توانمندسازی رسانه های هرمزگان را نهایی کنیم . کلیات 
این طرح آماده شده و در سه حوزه آموزش و فرهنگسازی، 
اقتصاد رســانه و تربیت نیروی متخصص پیشنهادات ارائه 
گردیده که امید است در شــورای فرهنگ عمومی استان 

مصوب گردد  . یک نسخه از این طرح تقدیم می گردد .
 فضای مجازی بحران سازی می کند ومتولیان به 

نظاره نشسته اند
حسین روحی دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران هرمزگان 
با اشاره به ضرورت ساماندهی فضای مجازی گفت : فضای 
مجازی بــدون هیچ محدودیتی در جامعه بحران ســازی 
می کنــد و متولیان همچنان نظاره می کنند . چرا فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و سایر متولیان در این زمینه سکوت کرده اند 
؟ وی در ادامه با گالیه از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان تصریح کرد : قریب ۴ماه از انتصاب مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان می گذرد اما علیرغم درخواستهای 
مکرر تاکنون یک جلسه یا نشســت هم اندیشی با اهالی 
رسانه و تشــکالت صنفی این حوزه برگزار نشده است . 
زمانی که نیاز به پوشــش رســانه ای و انعکاس  عملکرد 
مجموعه خود را دارند به یــاد خبرنگاران می افتند و بعد 
دوباره فراموش می شوند .این رویه ناصواب است .خبرنگار 
بی توقع چشمداشــت در خدمت مردم و جامعه است .اما 
 قرار نیســت جاده رسانه ها و مســئوالن یکطرفه باشد.

 رسانه های مجوز دار مظلوم واقع شده اند/مدیران 
از باج نیوزها می ترسند 

یعقوب دبیری نژاد نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی 
کارفرمایی مطبوعات و رسانه های هرمزگان  در این نشست 
گفت: مقام معظم رهبری به زیبایی فرمودند » فضای مجازی 
رهاســت » نتیجه این وضعیت تقویت باج نیوزهاست که 
به راحتی  فضای جامعه را آلوده می کنند و رســانه های 
مجوز دار مظلوم واقع می شوند . نایب رئیس هیئت مدیره 
انجمن صنفی کارفرمایی مطبوعات و رسانه های هرمزگان 
افزود : برخی مدیران از باج نیوز ها می ترسند  . به عنوان 
نمونه در ابتدای فعالیت شورای ششم همگی بر سالم سازی 
و مقابله با فساد تاکید داشتیم ، اما وقتی موضوع سواستفاده 
7۰۰میلیون تومانی یک کارمند شهرداری مطرح شد همین 
باج نیوز ها با فشــار بر اعضای شــورا کاری کردند که از 
هدف خود که مبارزه با فســاد بود عقب نشینی کنند.وی 
تصریح کرد » استدعا دارم توصیه بفرمایید از تریبون نماز 
جمعه جهت سالم سازی این فضای غبارآلود و مشوش  و 
تاکید بر مدیریت فضای مجازی وایستادگی مدیران در مقابل 

زیاده خواهی باج نیوزها  بهره گرفته شود.
 مدیران در تعامل با اهالی رسانه مدبرانه برخورد کنند

عبدالعلی پور اشرف نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی 
روزنامه نگاران اســتان هرمزگان گفت »  برخی مدیران ، 
مدیریت زمان را فراموش کرده و دچار روزمرگی شده اند ، 
همین امر موجب فاصله زیاد بین مدیران و حوزه رسانه شده 
است.نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران 
استان هرمزگان افزود :مدیریت حوزه رسانه نیازمند تدبیر 
است ، هرمزگان بهشت فعالیت های فرهنگی است. فقط باید 
با برنامه ریزی و درایت از فرصت ها نهایت استفاده گردد 
تا از قافله توسعه عقب نمانیم . تقویت و توسعه رسانه ها به 
نفع مردم و مسئولین تمام می شود چرا که  رهاورد آن ایجاد 
امید ، نشــاط ،آگاهی و اطالع رسانی ثمر بخش به جامعه 
می باشد. وی اظهار کرد : مدیران و متولیان باید  عملکرد ها و 
اقدامات را منعکس کنند  ، پس در تعامل با رسانه ها نهایت 

دقت را داشته باشند.
 سازمانها و دستگاههای اجرایی در قبال خبرنگاران 

احساس مسئولیت نمی کنند 
شــهین صادقی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه 
نگاران گفت:  ۴ دهه از انقالب اســالمی میگذرد اما هیچ 
کدام  از دســتگاه های دولتی کمترین خدمات را به فعالین 
رسانه ای و خبرنگاران ارائه نکرده اند در واقع هیچ سازمانی 

در قبال خبرنگاران احساس مسئولیت نمیکند .
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامــه نگاران افزود: 
مشــکل دیگری که در حوزه رسانه وجود دارد پراکندگی 
ســرمایه های انســانی است. منابع ارزشــمند انسانی که 
می توانند نقش بســیار مهمی در توسعه استان ایفا نمایند،  
به دلیــل عدم حمایت و توجه ، عطــای کار را به لقایش 
بخشیده، و به کار در مشــاغل دیگر یا در روابط عمومی 
برخی دستگاهها مشغولند . کنار رفتن این سرمایه ها به زیان 
جامعه است و باید تدبیری اندیشیده شود. وی خاطرنشان 
کرد: اگر خواهان تقویت رســانه ها هســتیم ،  برای حفظ 
سرمایه های انسانی رسانه ها و تربیت نیروی متخصص باید 

تمهیداتی اندیشیده شود.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان در دیدار با اعضای هیئت مدیره انجمن های صنفی رسانه ای :

دیدگاه رسانه ها چراغ راه است

گروه خبر //  در دیدار با حجت االســالم عبادی زاده 
نماینده ولی فقیه در اســتان هرمــزگان و امام جمعه 
شهرســتان بندرعباس و مدیر کل بیمه سالمت دکتر 
علیزاده مشکالت ساکنان مناطق کم برخوردار و سایر 

بیمه شدگان مورد بررسی وپیگیری قرار گرفت .
   به گــزارش خبرنگار دریا ؛ دکتر علیــزاده مدیرکل بیمه 
سالمت استان هرمزگان با حجت االسالم عبادی زاده نماینده 
ولی فقیه درهرمزگان و امام جمعه بندرعباس دیدار نمودند.

حجت السالم عبادی زاده نماینده ولی فقیه در هرمزگان در 
این دیدار بیان کردند: با هوشمند سازی و تعامل وهم افزایی 
دستگاهها ، هزینه های درمانی وپزشکی را می توان مدیریت 
کرد.امام جمعه بندرعباس اظهار نمود که پیگیری و مساعدت 
های الزم جهت شناسایی و رفع مشکالت ساکنان مناطق کم 

برخوردار داشته باشند.
   همچنین درخصوص طرح فرزند آوری و افزایش جمعیت 
که یکی از دغدغــه های اصلی مقام معظم رهبری اســت 
حمایت هــای الزم جهت اجرای این طرح را خواهند نمود. 
دکتر علیزاده مدیرکل بیمه سالمت پیش از سخنان نماینده ولی 
فقیه در هرمزگان گزارشی از اقدامات این سازمان دراستان را 
ارائه نمود و به بیان چالش ها و مشکالت شناسایی ساکنان 
مناطق کم برخودار برای خدمات رسانی پرداخت. همچنین 
دکتر علیزاده افزود:خدمات ناباروری از سوی سازمان بیمه 
سالمت به منظور حمایت مالی وافزایش نرخ باروری تحت 

پوشش قرار گرفته است.

مدیر کل بیمه سالمت در دیدار با نماینده ولی فقیه در هرمزگان:

خدمات ناباروری تحت پوشش بیمه سالمت قرار گرفت

 گروه خبر // در راســتای اجرایی نمودن 
منویات و فرمایشــات مقام معظم رهبری 
مبنی بر هــم افزایی منابع ســازمان ها 
به  مهارت آموزی  تسهیل  و  تسریع  جهت 
متقاضیان و کارجویان تفاهمنامه همکاری 
بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و سپاه 
امام سجاد )ع( استان هرمزگان منعقد شد. 
   بــه گزارش خبرنگار دریــا ؛ ، رضا علیزاده 
سرپرســت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان در مراســم امضای این تفاهمنامه گفت: 
به منظور برخورداري از دانش پیشرفته، توانایی 
درتولید علم و فناوري متکي برسهم برتر منابع 
انساني، سرمایه اجتماعي در تولید ملي و ایجاد 
اشتغال این تفاهمنامه منعقد شد. سرپرست اداره 
کل آموزش فني و حرفه اي استان اظهار کرد: 
گســترش فرهنگ مهارت آمــوزی و ارتقاي 
توانمندي ســرمایه هاي انســاني به ویژه در 
روســتاها و مناطق محروم و مرزي از طریق 

آموزش و بکارگیــري مهارت در بخش هاي 
صنعت، خدمات، کشاورزي و فرهنگ و هنر، 
اســتفاده از توان بالقوه بسیج در زمینه توسعه 
مهارت آموزي در شــهرها و روستاها، کمک 
به جلوگیري از مهاجرت روستائیان به شهرها 

به واســطه ایجاد و ارتقاي مهارت های شغلي، 
توسعه خالقیت و نوآوري بسیجیان هرمزگان 
در زمینه تبدیل ایده به طرح در راستاي ایجاد 
شرکت هاي دانش بنیان با رویکرد اشتغالزائي را 

از اهداف این تفاهم نامه دانست.  

    وي افــزود: ارائــه آمــوزش هــاي فني و
حرفه اي به بسیجیان هرمزگان در مراکز آموزش 
دولتي براساس نیازسنجی بعمل آمده و اعطاي 
گواهینامه مهارت به مهندسان بسیجي از تعهدات 
 اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان است.  
فرشــید باوقار معاون تربیت و آموزش سپاه 
امام ســجاد )ع( اســتان هرمــزگان نیز در 
ســخنانی بکارگیري کمک آحاد مردم بویژه 
بسیجیان واجد شــرایط مورد نیاز طرح هاي 
 آموزشــي در نیاز سنجی و ترغیب جوانان به 
مهــارت آموزی را مهــم دانســت و افزود: 
اجراي برنامــه هاي فرهنگي، تبلیغي و اطالع 
 رساني به منظور تشــویق جوانان به فراگیري 
مهــارت ها وآموزش هاي فنــي وحرفه اي ، 
همکاري درطرح هــای کاربردی با توجه به 
ظرفیت های استان و آموزش های مورد نیاز با 
توجه به ظرفیت دریا و صنایعی که در هرمزگان 

وجود دارد؛ ضروری است. 

انعقاد تفاهم نامه همکاری اداره کل آموزش فنی وحرفه ای با سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان 


