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گزارش اختصاصی // معاون ارزیابی کیفیت ســازمان ملی اســتاندارد گفت:هرمزگان در 
اســتاندارد سازی کاالهای دانش بنیان و نوظهور هم که شعار سال و مورد تاکید مقام  معظم 

رهبری نیز می باشد ،ظرفیت های دانشگاهی و علمی دارد. 
     احســان ســاده در حاشــیه بازدید از گمرک قشــم در گفتگو با خبرنگار دریا افزود: بنظر 
می رسد بحث زیرساخت های آزمایشگاهی ادارات کل استاندارد و ایجاد یک شبکه آزمایشگاهی 
 متصل  برای ادارت کل مان باید تقویت کنیم تا از ظرفیت شــبکه آزمایشگاهی سایر دستگاه ها و 

دانشگاه ها مرکز تحقیقات هم استفاده کنیم.
     ســاده اظهارداشــت: دسترســی اســتان ها به تجهیزات آزمایشــگاهی وزیرســاخت های 
 آزمونــی، تضمین کننــده رای آنها بر انطباق یا عدم انطباق کیفی اقالم ورودی یا تولیدی کشــور

 است.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد افزود:می توانیم این موضوع را در چند استان کشور 
بصورت پایلوت اجرا کنیم. 

  وی خاطرنشان کرد :در بحث بهبود در شیوه نامه و روش اجرایی ارزیابی انطباق کاالهای وارداتی، 
 پیشــنهاداتی که همکاران ارائه می کنند، قابل اســتماع اســت. رویه ها در بسیاری از زمان ها به 
موقعیت کنونی ربط دارد،برخی رویه های سال های گذشته ،شاید برای امسال قابل استفاده نباشد.
بازنگری روش اجرایی انطباق کاالهای وارداتی بطور جدی مدنظر اســت که در دستور کار قرار 

می گیرد. 
   وی گفت: هرمزگان در استاندارد سازی کاالهای دانش بنیان و نوظهور هم که شعار سال و مورد 
تاکید مقام معظم رهبری نیز می باشد ،ظرفیت های دانشگاهی و علمی نیز دارد و بنظرم سازمان ملی  

استاندارد می تواند نقش فعالتری در این حوزه داشته باشد.
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روز رعهف و عید سعید قربان مبارک

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد تاکید کرد

هرمزگان ظرفیت استاندارد سازی 
کاالهای دانش بنیان و نوظهور را دارد

این موضوع، شعار سال و مورد تاکید مقام  معظم رهبری نیز می باشد 

ادامه از تیتر یک //
   معــاون ارزیابــی کیفیت ســازمان ملی 
اســتاندارد گفت: نگاه کالن  سازمان ملی 

اســتاندارد  به عنوان  سازمان  فرادستگاهی، 
نظارت بر حســن اجرای استانداردهاست.

 وی گفت: بایدنقشــی داشــته باشــیم که 
فعالیت های اســتاندارد ســازی در کشور 
تسریع و تسهیل شود و با کیفیت بهتری انجام 

 شود. ساده در بحث همکاری با مناطق آزاد  
اظهارداشت : مناطق آزاد همکاری و همراهی 
دارند  ،ولی باید موضوع تعارض در منافع در 
این همکاری رفع شود که در این حوزه نیاز 
به مطالعه حقوقی وقانونی و زیرســاختی و 

تعاملی دارد که در دســتور کار است. وی 
در پاسخ به این موضوع که بیشترین درآمد 
اســتاندارد از درآمدهای استانی هرمزگان 
اســت و بارها نماینده ولی فقیه در استان 
در دیدارهایی که مسئوالن  ارشد استاندارد 
هرمزگان  با ایشــان  در گذشــته داشتند، 
ایشان تاکید داشــتند که استان هم  بایستی 
ســهمی از این درآمد داشته باشد و کارکنان 
استاندارد هرمزگان نیز این مطالبه را دارند؛ 
 گفت : تالش می شــود  به نوعی در قالب 
حمایت های رفاهی و   ...نیز حمایت هایی از 

کارکنان استاندارد داشته باشیم . 
  رضایت گمرک از عملکرد استاندارد 

   معــاون ارزیابــی کیفیت ســازمان ملی 
اســتاندارد گفت:بر  تســریع در ترخیص 
کاالهــای اساســی، نهاده هــای دامی و 

موادغذایی تاکید داریم. 
  احسان ساده در جلسه با مدیرکل گمرک 
قشــم با قدردانی از مدیرکل گمرک قشم  
اظهار داشــت : در حال حاضــر در دنیا و 
کشور بحث بحران غذایی و نهاده های دامی 

است و کشورهای توســعه یافته به همین 
دلیل با تورم 30تــا 40درصدی مواجهند. 
وی خاطرنشــان کرد: اما در دولت مردمی 

سیزدهم این موضوع مدیریت شد. 
  معــاون ارزیابــی کیفیت ســازمان ملی 

اســتاندارد گفت: برای تسریع در ترخیص 
کاالهای اساسی، نمونه برداری و آزمون قبل 
از اظهار و روی کشتی و... را در دستور کار 

قرار دادیم. 
   معــاون ارزیابــی کیفیت ســازمان ملی 
استاندارد گفت: کارکنان استاندارد در تمام 

ایام هفته وحتی ایام تعطیل به ارائه خدمت 
می پردازند. 

   گفتنی اســت در این سفر معاون ارزیابی 
کیفیت سازمان ملی استاندارد از ساختمان 
در حال احداث آزمایشــگاه های اداره کل 

استاندارد هرمزگان نیز بازدید کرد .

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد تاکید کرد

هرمزگان ظرفیت استاندارد سازی کاالهای دانش بنیان و نوظهور را دارد

ادامه در همین صفحه

         علی زارعی/ دریا
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اجرای طرح » نشاط معنوی«
 در۲۰ بقعه متبرکه هرمزگان



مسئول بسیج سازندگی کشور:
 آماده همکاری در ساخت منازل زلزله زدگان 

غرب هرمزگان هستیم
  گروه خبر //  مســئول بسیج سازندگی کشور با اشاره 
به نقش آفرینی ویژه جهادگران هرمزگانی در آواربرداری 
منازل زلزله زدگان گفت: بســیج سازندگی کشور همواره 
آماده همکاری در ساخت منازل زلزله زدگان است.محمد 
زهرایــی با حضــور میدانی در مناطق زلزلــه زده غرب 
هرمزگان با تسلیت به خانواده های داغ دیده ناشی از زمین 
لرزه افزود: همواره بسیج و ســپاه در حوادث غیرمترقبه 
همچون زلزله و سیل؛ قرارگاه جهادی به منظور شناسایی 
دقیق نیازمنــدان و نیازها، توزیع دقیــق کاال و خدمات 
متناسب با نیازها، نبود موازی کاری با نهادها، هم پوشانی با 
یکدیگر برای یک کار هدفمند، مستمر و اثربخش تشکیل 
می دهد.وی با اشــاره به راه اندازی قرارگاه جهادی شهید 
خلیل تختی نژاد در ســاعت اولیه بعد از وقوع زمین لرزه 
در غرب هرمزگان بیان داشــت: قرارگاه محلی با حضور 
جهادگران بومی هرمزگانی راه اندازی شــد و ۱00 گروه 
از نقاط مختلف استان از جمله شهرستان های بندرلنگه، 
بندرخمیر، بندرعباس و غیره حضور یافتند.مسئول بسیج 
سازندگی کشــور اظهارداشت: مرحله مهم امداد و نجات 
مردم و برداشــتن وسایل و لوازم مردم از زیرآور به خوبی 
صورت گرفته و تمامی وسایل مردم به صورت صد در صد 
از زیرآوار بیرون کشیده شده و به کمک هالل احمر و سایر 
ارگان ها اســکان موقت صورت گرفته است.وی تصریح 
کرد: سردار سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران بدون هیچ 
گونه هیاهویی 400 دســتگاه کانکس برای اسکان موقت 
زلزلــه زدگان غرب هرمزگان وارد منطقه کرده اســت که 
تاکنون بیش از ۱00 دســتگاه نصب شده و مابقی نیز در 
روزهای آینده نصب و در اختیار مردم قرار می گیرد.سردار 
زهرایی افزود: اگر بنیاد مسکن و شهرسازی بعد از ارزیابی 
از منازل آسیب دیده به این نتیجه رسید که نیازمند همکاری 
برای ساخت منازل هستند ما آمادگی همکاری هستیم ولی 
متولی ساخت مسکن نیستیم.وی ادامه داد: اعالم آمادگی 
می کنیم مثل جاهای دیگر مانند زلزله سی سخت، سر پل 
ذهاب و غیره که با همکاری و تفاهم با بنیاد مسکن منازل 
را ساخته ایم، همکاری داشته باشیم.مسئول بسیج سازندگی 
کشور تصریح کرد: یک سری نیازهایی وجود دارد که باید 
در بسیج سازندگی پیگیری کنیم مانند کانکس هایی که آمده 
نیازمند کولر، موکت و پتو است؛ همچنین یخچال مردم زیر 
آوار مانده نیازمند تامین مواد غذایی هستیم.به گزارش  مهر، 
وی مطرح کرد: بر آورد اولیه صورت گرفته و به سپاه های 
اســتانی نیز ابالغ شده که هر کس در توانش همکاری کند 
و هرچه اســتان ها نتوانستند تامین کنند از طریق مرکز و 
نهادهای بنیاد برکت، بنیاد علوی و قرارگاه محرومیت زدایی 
سپاه تامین می شود تا مقداری از آالم مردم را کاهش دهیم 

زیرا مردم شایسته بهترین خدمات هستند.
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خبری
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سرمقاله

  در ادوار مختلف، مســئوالن اســتانی تالش کرده اند 
تا هرمزگان را به مســئوالن ارشــد کشــوری گل وبلبل 
نشان دهند که هیچ مشــکلی در این استان وجود ندارد و 
نتیجه اش را می بینیم که هرمزگان همچنان در محرومیت 
رکــوردار اســت. درحالیکه مســئوالن بایســتی از این 
 فرصت حداکثر اســتفاده را داشته باشند و محرومیت ها و
چالش های اســتان را بگونه ای بیان کنند تا این ســفرها 
مصوباتی را به همراه داشــته باشــد که گره گشــا باشد. 
متاســفانه در ادوار گذشته سفرهای مسئوالن ارشد کشور 
و رئیس جمهور چندان در رفع مشــکالت استان اثرگذار 
نبوده و همواره مســئوالن اســتان تالش مــی کردند تا 
مشکالت اســتان در حوزه های مختلف پوشیده بماند و 
نتیجه اش این شــده اســت که هرمزگان که از یک طرف 
عنوان قطب و شاهرگ اقتصاد کشــور را یدک می کشد، 
امــا از آن طرف در محرومیت و فقر بســر می برد و مقام 
نخست را در فقر، بیکاری، فالکت، گرانی و.... دارد. بایستی 
 برای برون رفت از این مشــکالت و چالش های اســتان 
چاره اندیشــی و مصوبات گره گشــا وجود داشته باشد. 
مشــکالت اســتان در حوزه هــای مختلــف از جمله 
 بهداشت ودرمان، اشتغال، مســکن، محالت حاشیه ای و 
بافت های فرسوده و.... بایستی در این سفرها مورد تجزیه 
و تحلیل قرار گیرد و مشکالتی که مردم در مناطق شهری 
و روســتایی که در حــوزه های مختلف بــا آن درگیرند 
 نیز بایســتی اعالم و عنوان شــود تا اینکه این ســفرها 
گره گشا باشــد.در گذشته مسئوالن اســتان عادت کرده 
بودند که به قول معروف شــرایط استان را گل وبلبل نشان 
 دهند و به همین دلیل هم کمتر از مشــکالت  اســتان در 
حوزه های مختلف پرده برداری می شد و مسئوالن کشوری، 
هرمزگان را به عنوان اســتانی اقتصادی و گردشگری برای 
خود انتخاب می کردند و می آمدند و می رفتند و این رفت 
و آمد شان هم فقط هزینه ای بر بیت المال تحمیل می کرد و 
خروجی چندانی هم برای استان نداشت. به همین دلیل هم 
مشکالت مناطق شهری و روستایی استان در این سال ها 
کمتر که نشــد، روزبه روز بیشتر هم شد. مردم انتظار دارند 
در این ســفرها از کمبود تخت های بیمارستانی، پزشک و 
پرســتار، تجهیزات درمانی و... که باعث شده است مردم 
اســتان برای درمان به یزد، شیراز و تهران و... بروند، گفته 
شود تا برای رفع این مشکالت اعتبارات ویژه ای اختصاص 
یابد. موضوع دیگر بحث مسکن و گرانی مسکن در استان 
و بخصوص بندرعباس اســت که حتــی در اجرای طرح 
جهش تولید مسکن در بندرعباس تبعیض را شاهد بودیم 
و در مرحله نخســت اجرای طــرح، زمینی جهت اجرای 
این طرح در شــهر بندرعباس اختصاص نیافت. در بحث 
اشــتغال نیز نیاز اســت هم به آموزش مهارت های فنی و 
هم اشتغال شان در صنایع و.... توجه شده و از طرفی دیگر 
بنگاه های اقتصادی هم زمینه اشتغال جوانان بندرعباسی را 
فراهم نمایند و به مسئولیت های اجتماعی شان عمل کنند. 
این صنایع همچنین مالیات و عوارض شــان را بایستی در 
استان بپردازند و حســاب های بانکی شان را بطور کامل 
به استان منتقل نموده وعملیات بیمه ای شان هم در استان 
انجام شود و  همچنین در شهرهای مختلف استان از جمله 
 در شرق اســتان و میناب، رودان و بشاگرد کارخانه هایی 
راه اندازی شود تا زمینه اشتغال جوانان آن مناطق فراهم شده 
و همچنین زمینه اشتغال جوانان در مناطق مختلف فراهم شده 
تا برچسب قاچاقچی به آنها زده نشود. در خصوص مشکالت 
صدور ســند در مناطق حاشیه ای و بافت های فرسوده و 
روستایی نیز نیاز است مصوبات گره گشایی را این سفرهای 
مسئوالن  به استان داشته باشــد تا روند بازسازی امالک 
فرسوده برطرف شود. همچنین مدارس فرسوده قدیمی نیز 
بایستی بازسازی شده و کمبود مدرسه نیز در استان برطرف 
 شود. در یک کالم بایستی در این سفرها مشکالت مردم استان 
 بگونه ای توسط مسئوالن استان بیان شود و مشکالت مناطق 
زلزله زده و سیل زده بگونه ای مناسبت بایستی مطرح شده 
و از مناطق مختلف بازدید شــود و برای مناطق بشاگرد و 
کوهشاه که دارای معادن مختلف هستند واز آن طرف در فقر 
مطلق هستند هم تصمیماتی اتخاذ شود تا ساکنان از منافع 

این معادن برخوردار شده و فقر از این مناطق رخت بربندد.
   علی زارعی

هرمزگان ُگل و بلبل نیست

گروه خبر // مدیــر ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
بندرعباس گفت: با هدف ایجاد رقابت مثبت و افزایش مشارکت 
رسانه ها پیرامون اخبار شــهرداری بندرعباس و استفاده از 
ظرفیت های موجود در رســانه ها در توسعه شهر بندرعباس 

نخستین جشنواره رسانه ای گمبرون شهر برگزار می شود.
   به گزارش خبرنگار دریا ، مریم پاســاالر با بیان اینکه آشنایی 
با ظرفیت ها و اســتعداد های درخشان در رسانه های مکتوب و 
الکترونیکی و بهره گیری از این ظرفیت ها در توسعه شهر از اهداف 
برگزاری این جشنواره می باشــد، اظهار داشت: این جشنواره با 
موضوعاتی همچون محیط زیست، عمران و آبادانی، شهر هوشمند 
و الکترونیک، هویت و کالبد شــهری، فرهنگ شهروندی در دو 
بخش اصلی و ویژه برگزار می شود.مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری بندرعباس در ادامه افزود: بخش های اصلی جشنواره 
شــامل خبر، تیتر مصاحبه، گزارش خبری)تحلیلی(، یادداشت، 
گزارش تصویری )عکس، انیمیشن، اینفوگرافی و...( و بخش ویژه 
نیز شامل دوســتدار کودک و شهر خالق، استاندار سازی فضای 
پارک ها و احداث پارک کودک و مادر می باشد.پاســاالر عنوان 
کرد: مهلت ارسال آثار از ۱۵ تیر ماه لغایت 3۱ شهریور ماه ۱40۱ 
اســت و برندگان نهایی نیز در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱40۱ معرفی 
خواهند شد.وی گفت: عالقمندان می توانند جهت کسب اطالعات 

بیشتر به  سایت www.bandarabbas.ir مراجعه نمایند.

مدیر ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری بندرعباس خبر داد  
برگزاری نخستین جشنواره رسانه ای 

گمبرون شهر 

گروه خبر // اســتاندار هرمزگان با تأکید بر 
اینکه صنایع پایین دستی حوزه نفت و گاز در 
هرمزگان ایجاد شود، گفت: ایجاد واحدهای 
خرد پایین دســتی حوزه نفت و گاز محرک 

توسعه پایدار خواهد بود. 
   مهدی دوستی استاندار هرمزگان با حضور 
در مجتمع پاالیشگاهی نفت آفتاب بندرعباس، 
ضمــن دیدار و گفتگو با مدیــران و کارکنان 
این مجموعه بزرگ نفتی، از بخشهای فعال و 
بخشهای توسعه ای در حال اجرای پاالیشگاه 

بازدید کرد.

استاندار هرمزگان در این بازدید ضمن اشاره 
به سفر دی ماه سال گذشته ریاست مجمهوری 
 به اســتان و تأکید آیت اهلل دکتر رئیســی بر 
توسعه صنایع پاالیشگاهی بندرعباس، گفت: 
ایجاد شــهر پتروپاالیشــی هرمــزگان را با 
ظرفیت ها و مزایای مشــخص در دستورکار 

داریم.
   دوستی ارتقاء ضریب پیچیدگی پتروشیمی 
را مهم دانست و ادامه داد: تنوع محصوالت در 
حلقه های پایین دستی پتروشیمی های خوراک 

مایع ظرفیت خوبی برای این ارتقاء محسوب 
می شوند.

  وی با اشــاره به محصوالت خام تولیدی در 
پاالیشگاه ها، ایجاد صنایع پایین دستی نفت و 
گاز را یکی از اولویت های اســتان در حوزه 
توسعه پایدار برشمرد و گفت: ایجاد واحدهای  
خرد و زنجیره های پایین دســتی مرتبط با این 
حــوزه می تواند عالوه بــر افزایش درآمدها، 
زمینه توســعه و اشتغال بیشتر استان را فراهم 

آورد.

  به گــزارش تســنیم ،اســتاندار هرمزگان 
همچنین در این بازدیــد، دغدغه های مدیران 
این پاالیشگاه برای افزایش درآمدها و موانع 
پیِش رو را شــنید و راهکارهــای رفع موانع 
صادرات در مسیر کمک به افزایش درآمدهای 

ارزی را ارائه کرد.

پشت پرده سیاست 

  
ناگفته های ظریف از انتخابات 1400 و افشای فایل صوتی

در سالگشت انتخابات ۱400صبح نو مصاحبه ای با ظریف را منتشر کرد که در 
آن ظریف به بیان ناگفته هایی از زمان صدارتش در وزارت خارجه پرداخت. 
وی در ایــن مصاحبه جزئیاتی از لو رفتن فایل صوتی ،تمایلش برای رئیس 

جمهور شدن الریجانی ،آمادگی برای همکاری با رئیسی و...می گوید .
»بدم نمی آمد که  الریجانی رئیس جمهور بشود... 40 سال است تمام زندگی ام 
را برای دفاع از جمهوری اســالمی و رهبر گذاشــتم و کتکش را خوردم.« 
این بخش هایی از گفت و گوی شــنیدنی محمد جواد ظریف در آذر  ســال 
گذشــته است که به تازگی منتشر شده است. رئیس سابق دستگاه دیپلماسی 
کشــورمان،  در این مصاحبه به بیان ناگفته هایــی از بهار ۱400 پرداخته و 
تجارب شخصی اش در اتمسفر انتخابات سال گذشته را بازگو می کند؛ این که 
جز اسحاق جهانگیری و چند نفر دیگر، در »رأس دولت« پیشین، شوقی برای 
کاندیدا شدن او وجود نداشت و بعد از درزیافتن فایل صوتی گفت وگو یش با 
سعید لیالز، فشــارها برای نامزدشدنش تشدید شد. ظریف در بخشی از این 
گفت وگو می گوید اگر رئیســی او را برای به عهده گرفتن مسئولیت وزارت 
امورخارجه برمی گزید، برای او دشــوار بود که به رئیس جمهوری نه بگوید؛ 
هرچند تصدیق می کند که نگرش دولت رئیسی با اندیشه های او، به هیچ وجه 
همساز و سازگار نیست. در ادامه بخش های مهم مصاحبه محمد جواد ظریف  

را که در 7 آذرماه۱400 گرفته شده است، به گزارش صبح نو می خوانید: 
*بعد از اتفاقاتی که اواخر سال96)دی ماه( رخ داد، معتقد بودم به عنوان وزیر 

خارجه نباید ادامه بدهم.
*}بعد از اتفاقاتی که اواخر سال96)دی ماه({ به آقای دکتر روحانی پیشنهاد 
دادم که شــما هم کنار بکشید چون شیب کشــور از االن به سمت بدی دارد 

می رود.
*}بعد از اتفاقاتی که اواخر ســال96)دی ماه( خطاب به روحانی{  اگر کنار 
نمی کشید الاقل ما چند نفر)چند وزیر دولت( را کنار بگذارید و دولت »وحدت 
ملی« تشــکیل بدهید.* معتقد بودم از ابتدای سال97 باید کنار برویم؛ حتی 
با حضرت آقا دراین باره صحبت کردم.* اولین باری که برای انتخابات۱400 
به من مراجعه شد، ســال۱39۲ بود؛ مخصوصا بعد از موفقیت توافق ژنو* 
در تابســتان 99دوســت دیگری در چارچوب »عالیم ظهور« آمد}درباره 
کاندیداتوری من در انتخابات ۱400{ با من صحبت کرد و فشارهایی در این 
زمینه آورد.* دوستان دیگری هم از جناح اصولگرا نزد من می آمدند؛ یکی از 
آقایان از قم آمد و به من گفت که ما اصولگرا هســتیم و می خواهیم از نامزدی 
تو حمایت کنیم.*}در نامه به رهبرانقالب{  قسم جالله خوردم که من قصدی 
برای مشارکت در انتخابات ندارم و خواهش می کنم به این دوستان بفرمایید که 
برجام را از انتخابات جدا کنند.* اگر آقای رئیســی هم به من پیشنهاد وزارت 
خارجه داده بود، برای من دشوار بود که رد کنم.*اگر فرضا آقای دکتر الریجانی 
یا اصال هر کســی که کمتر به من توهین کرده بود رئیس جمهور می شــد، من 
]پیشنهاد وزارت خارجه[ را با اطمینان خاطر می پذیرفتم...* من با شخص آقای 
رئیسی برای همکاری به عنوان وزیر امور خارجه مشکلی نداشتم اما معلوم بود 
شاکله هیئت دولت ایشان، جور دیگری است.* البته ایشان)رئیسی( هم عالقه ای 
نداشــت که من وزیر خارجه اش باشم و هیچ وقت هم چنین پیشنهادی به من 
نشد. *برای مراسم ۲۲بهمن که همراه دولت به مرقد حضرت امام)ره(  رفته بودیم، 
موقع خداحافظی حسن آقا دست مرا گرفت و نگذاشت که بروم؛ ایشان مرا به اتاق 

پاویون بردند و اصرار کردند که تو باید نامزد انتخابات بشوی.

من هم گفتم که نمی خواهم نامزد بشوم.}اصرار خاتمی و سید حسن خمینی 
برای کاندیداتــوری ظریف{: آقای خاتمی پیغــام داد که می خواهم بیایم و 
ببینمت؛ من هم گفتم آن قدر ادبم را از دست نداده ام و من به دیدار شما می آیم. 
به ایشــان گفتم که خدمت می رسم؛ ایشان هم گفتند که پس به حسن آقا هم 
می گویم که بیایند. رفتم و فشــار آوردند که باید بیایی. من هم استدالل های 
]عمدتا[ سیاسی خودم را گفتم؛ این که مردم با رأی دادن به من، تنبیه خواهند 
شد کمااین که احساس می کنم مردم از سال96 به بعد به خاطر رأی به روحانی، 
تنبیه شدند و احســاس می کردم این تنبیه درباره من، شدیدتر خواهد بود و 
این موضوع را به مصلحت کشــور نمی دانستم. *من فکر می کردم اگر ظریف 
بیاید و تاییدصالحیت بشــود یا نشــود، قطبیدگی ایجاد می کند و اگر رأی 
بیاورد یا نیاورد، باز هم قطبیدگی ایجاد می کند.*آقای دکتر جهانگیری}برای 
کاندیداتوری من{ خیلی اصرار داشت؛ ممکن است چند نفر دیگر هم عالقه 

داشتند اما دولت اصال عالقه ای نداشت.
*در درون دولت خیلی شــوقی برای کاندیداشدن خودم نمی دیدم؛ از رأس 
دولت تا بعضی اعضای دولت.*}درباره فایل صوتی{  آقای ]حســام الدین[ 
آشــنا به من زنگ زد یا برایم پیام گذاشــت که ما اطالعاتی داریم که فایل 
درز کرده و امیدواریم که منتشــر نشود اما خواستم بدانی که درز کرده است.
به آقای آشنا گفتم من که حوصله نمی کنم هفت ساعت صحبت های خودم را 
دوباره گوش کنم اما از شما خواهش می کنم که تکست)متن( مصاحبه را برایم 
بفرستید. ایشــان هم گفت که همان روزی که ما برایت صوت را فرستادیم... 
دیدم تکه هایی ]از نوار را[ که انتخاب کرده اند، تکه های کامال جهت داری است 
و برای این است که ایجاد فشار کند. دو تا نوار بود؛ یکی، سه ساعته و دیگری 
چهارســاعته که فقط سه ساعته بیرون آمد. احساس می کردم که یک طراحی  

وجود دارد...
*بعد از آن سخنرانی، یک هشتگی شروع شد؛ ظریف تنها نیست. من فورا به 
همه دوســتان رسانه ای که داشتم، گفتم که من خواهش می کنم این هشتگ را 
بردارید چون می گفتم من در برابر چه کسی تنها نیستم؟ 40سال است که تمام 
زندگی ام را برای دفاع از جمهوری اسالمی و رهبری گذاشته  و کتکش را هم 
خورده ام؛ حاال بیایم و بگویم در برابر آقا تنها نیســتم؟ یعنی چه؟ مگر من در 
برابر آقا هستم که می گویید من تنها نیستم؟ این همان بازی قطبیدگی است که 

بازی غالب سیاسی است.
*من با آقای کری یک قاعده ای داشــتم، کری می گفت »اگر شما برجام  را 
امضا کنید آن قدر می آیند در ایران ســرمایه گذاری کنند که وقت نمی کنید 
برایشــان ویزا صادر کنید« و من به او گفتم: » ببین ما یک اصطالحی داریم 
در فارســی می گوییم هندوانه زیر بغل ما نگــذار، از این به بعد تو هر وقت 
خواستی یک چیز بگویی  من می گویم هندوانه زیر بغل ما نگذار! من که می 
دانم محصوالت سرمایه گذاری در ایران چیست تو به من نگو صف می بندند 

سرمایه گذاری کنند! «
* در نظرســنجی های مریلند و جاهای دیگر، محبوبیت من در یک دوره ای 
به باالی 90درصد رسید. سردار سلیمانی آن موقع 60 و خرده ای درصد بود. 
البته اشتباه نشود؛ من دارم درباره مقطع زمانی سال93 صحبت می کنم. بعد از 
آن، محبوبیت سردارسلیمانی خیلی باال رفت...این نشان می دهد که مردم روش 

ایشان را می پسندند و ما نوکر مردمیم.
 * اولین مسئول غیر نظامی کشور که تحریم شد، من بودم.

* من واقعا عاشق شهید سلیمانی بودم و با همدیگر رفیق نزدیک بودیم. اگر 
شهید سلیمانی نبود، من هرگز بعد از آن استعفا به دولت بازنمی گشتم.

تازه های مطبوعات
رسالت- بدحجابی مسئله ای نوپدید و جدید نیست؛ وقتی چند قرن در پهنای 
جهان، برهنگی در سطح فرهنگی و رسانه ای ترویج شده است و نیم قرن در 
ایران قبل از انقالب، اقدامات نرم و ســخت برای مبارزه با حجاب رخ داده، 
نمی توان توقع داشت با پیروزی انقالب اسالمی، ناگهان شمایلی متفاوت از 
حجاب در کشور ایجاد کنیم.این که ما گشت ارشاد را الزم االرشاد می دانیم 
از این باب اســت که گویــی تالش دارد یک تنه جــور همه کم کاری های 
دستگاه های متولی حجاب را بکشد و ازقضا خوش سلیقه هم این تالش را 

به منصه ظهور نمی گذارد.
 صبح نو -  تعداد شکایت های مردمی از عبور قیمت ارزاق از خط قرمزهای 
دولت رو به افزایش اســت. مردم از افزایش قیمت کاالهایی که دولت برای 
آن ها سقف قیمت تعیین کرده، خبر می دهند. شوک تورمی ناشی از حذف ارز 
چهارهزار و ۲00تومانی هر روز بیشتر و قیمت کاالها افزایشی تر می شود؛ 
افزایشی که نه  تنها در اقالم اساسی بلکه تقریبا همه کاالها به ویژه موادغذایی 

را شامل شده است. 
 کیهان- جنگ اوکراین، با همه سیاهی ها و تلخی هایش، یک کالس درس 
بزرگ است. کالسی که می گوید، در هم تنیدگی اقتصادی وابستگی به ویژه 
در حوزه محصوالت اســتراتژیک و غذایی، باعث رشد و توسعه اقتصادی 
نمی شــود و بر عکس، کشــورها را به شدت آســیب پذیر می کند، آن قدر 
آســیب پذیر که بزرگ ترین و معروف ترین استراتژیست های جهان را هم به 
این نتیجه قطعی برساند که نظم آینده به نفع روسیه، چین و به طور کلی شرق 

تغییر خواهد کرد.
 شــرق- این که روزنامه دولت )ایران(  تیتر درشــت می زند »تجارت 90 
میلیارد دالری با دورزدن تحریم ها« و به نقل از رئیس ســازمان توســعه 
تجارت می نویسد که »از صد میلیارد دالر تجارت خارجی در سال گذشته، 
90 درصد آن خارج از سیســتم بانکی صورت گرفته است«، افتخار ندارد؛ 
بلکه نشان از مقدار عظیمی از منابع است که دراین میان از بین رفته و مصروف 
توسعه کشــور و رفاه جامعه نشده اســت...این که تصور کنیم با تعامالت 
اقتصادی با کشورهای منطقه می توانیم  صاحب رشد و توسعه اقتصادی شویم، 
جز خیال پردازی نیست. چنان که به  قول رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران، 
ســهم کل کشورهای منطقه از اقتصاد جهانی حدود شش درصد است و 94 

درصد اقتصاد جهان در خارج از این منطقه جریان دارد.
 همشهری - حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
گفت :اگر دولت بخواهد مانع از تعطیلی شرکت های دارویی شود، نزدیک به 
۱۱۸ هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد، اما نه سازمان برنامه و بودجه می تواند 

پول را به موقع بدهد نه سازمان های بیمه توان پرداخت دارند.
انعکاس

شفقنا خبرداد: الیحه تبادل زندانی میان ایران و بلژیک در کمیسیون روابط 
خارجی پارلمان بلژیک به تصویب درآمد و قرار است به رأی گذاشته شود. با 
تصویب نهایی این الیحه، اسدا... اسدی دیپلمات ایرانی که به بهانه های واهی 

بازداشت شده است، به احتمال زیاد آزاد  می شود. 
 خبرآنالین نوشــت: حداد عادل،رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با 
اشــاره به طنزی که هنرمندان »صبح جمعه« درباره پاسداشت زبان فارسی 
اجرا کردند، گفت: آن قدر در فضای مجازی با ما شوخی کردند که رادیو هم 

با ما شوخی کرد. شما با ما شوخی کنید ولی زبان فارسی را جدی بگیرید.

استاندار هرمزگان تاکید کرد 

ایجاد صنایع پایین دستی حوزه نفت و گاز در هرمزگان 

گروه خبر // سلمان ضربی مدیرعامل و نایب 
رئیس هیات مدیــره ایزوایکو با حضور در 
بازدید  زلزله زده سایه خوش ضمن  منطقه 
میدانی از این مناطق و بررسی شرایط اولین 
محموله اقالم اهدایی مجتمع ایزوایکو را به 

آسیب دیدگان فاجعه زلزله تحویل داد.
  به گزارش خبرنــگار دریا ؛ مدیرعامل این 
مجتمع در این بازدید طی دیدار و جلســاتی 
با عوامل مختلف و تیم های اجرایی فعال در 
منطقه ضمن اعــالم آمادگی مجتمع ایزوایکو 
جهــت همکاری و همراهــی در بخش های 
مختلــف اجرایی و تامیــن نیازمندیها افزود؛ 
ایزوایکو به عنوان یک مجتمع بزرگ صنعتی 
با مســئولیت پذیری و تمام توان تا زمان رفع 
مشــکالت و چالش ها و برقراری آرامش و 
آسایش هم اســتانی های عزیزمان در منطقه 
حضور خواهد داشــت. ضربــی تاکید کرد: 

طی روز های گذشــته چندین تن از نیروها و 
تکنســین های اجرایی ایزوایکو جهت مونتاژ 
و نصب کانکسهای ارسالی به سایه خوش در 
منطقه حضور داشته و مشغول فعالیت بوده اند 
که در روزهای آینده این تیم ها با انسجام بیشتر 
جهت تسهیل در انجام این مهم به منطقه اعزام 

خواهند شد. 
  مدیرعامــل ایزوایکو در ادامــه عنوان کرد: 
تمامی مردم دردمند و خســارت دیده مناطق 
غرب استان به عنوان بخشی از خانواده بزرگ 
هرمزگان بسیار ارزشمند و قابل احترامند که 
باید تالش کنیم با حفظ کرامت این عزیزان در 
جهت رفع چالش ها ، نیازها و مشکالت آنها 
گام برداریم، از این رو هماهنگی بین تیم های 
حاضر در منطقه خدمات رسانی بسیار حائز 
اهمیت است و سعی خواهیم کرد در ادامه این 

مسیر ارتباط خود را تا پایان فرایند امداد رسانی 
با مجریان تیم های اجرایی حفظ کنیم. ضربی 
در پایان با اشــاره به همدلی و همراهی تیمی 
صورت گرفته توســط دستگاه ها و نهادهای 
مختلف تاکید کرد: برادران و خواهران عزیز ما 

 در ســایه خوش  تنها نیستند و تنها نخواهند
ماند و یــک بار دیگر با عرض تســلیت به 
خانواده های جانباختگان این رخداد، آرزوی 
سالمتی برای عموم مردم منطقه و خدمتگذاران 

گرانقدر را دارم.

مدیرعامل ایزوایکو  با حضور در مناطق زلزله زده غرب هرمزگان عنوان کرد  

حضور ایزوایکو در مناطق زلزله زده تا زمان رفع مشکالت 

گروه خبر // مدیرکل امور روســتایی و شــوراهای استانداری 
هرمزگان گفت: ۶۷ محصول برتر روستاهای این استان که قابلیت 
تبدیل شــدن به یک محصول تجاری را دارند، در جشــنواره و 
نمایشگاه نمانام برتر روستایی کشور در تهران به بازدیدکنندگان 

عرضه شد. 

  نرگس غالمپور در حاشیه برگزاری این جشنواره افزود: دبیرخانه 
این جشــنواره در استان هرمزگان تشکیل و با انتشار فراخوان کار 
خود را آغاز کرد که در مجموع تصاویر و اطالعات ۱۲7 محصول 
تولیدی در روستا به دبیرخانه ارسال و مورد بررسی برای انتخاب 

محصوالت نهایی قرار گرفت. به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: استان 
هرمزگان در نمایشــگاه محصوالت نمانام روستایی با راه اندازی 
غرفه ای به مســاحت ۱30 مترمربع در محل مصلی امام خمینی 
تهران 67 محصول منتخب تولید شده در روستاهای هرمزگان در 
زمینه شــرکت های دانش بنیان، محصوالت فناور، صنایع دستی، 
موادغذایی فرآوری شــده، پوشاک و گردشــگری را عرضه کرد.
مدیرکل امور روستایی وشوراهای استانداری هرمزگان اظهارداشت: 
از جمله این محصوالت می توان به تولید لوازم آرایشی و بهداشتی 

از جلبک دریا در روستای برتمب بندرعباس اشاره کرد.

مدیرکل امور روستایی وشوراهای استانداری هرمزگان :

۶۷ محصول برتر روستاهای هرمزگان در پایتخت عرضه شد 
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اینتــــرنت؟
خیلی هم عالی

این روزها شــایعاتی در مورد سرعت پایین اینترنت در فضای 
مجازی درحال گردش است. خیلی ها معتقدند به علت سرعت 
پاییــن اینترنت نمی توانند به خیلی از کارهایشــان برســند و 
زندگیشان مختل شده اســت. امروز آمدیم بررسی کنیم که آیا 
واقعًا ســرعت اینترنت ایران به زندگی مردم آسیب زده یا خیر. 
با ما همراه باشــید. در خدمت سه نفر از هموطنانمان هستیم و 
می خواهیم ببینیم سرعت اینترنت چه تأثیری روی زندگی آنها 

گذاشته است ؛
1- خانم صحرایی

مشــخصات: متأهل- خانه دار- دارای دو فرزند-مشــترک 
اینترنت ثابت

خانم صحرایی تجربه یک روزه استفاده شما از اینترنت چطور 
بود؟

- عالی بود. باورم نمیشــد سرعت اینترنت باعث بشود بتوانم 
آنقدر در زندگیم جلو بیفتم. صبح رفتم در گروه درسی پسرم و 
زدم فیلم آموزشی که معلمشان فرستاده بود دانلود شود. تا فیلم 
دانلود بشود پسرم حمام کرد، خودم ناهار درست کردم، بچه ها 
یک دل ســیر بازی کردند، شب که پدرشان آمد فیلم هم دانلود 

شد و با پدرش مشق هایش را نوشت.
 2-آقای یوسفی

مشخصات: مجرد- کارمند- مشترک اینترنت موبایل
 آقای یوسفی آیا سرعت اینترنت زندگی شما را با مشکل مواجه 

کرده؟
- نه آقا این چه حرفیه؟ ســرعت اینترنت نه تنها زندگی من را 
مختل نکرده بلکه زندگی من را ساخت. دیروز یک خانم آمدند 
اداره. باید نامه شان را از مرکز دریافت می کردم. تا نامه ایشان از 
مرکز ارسال شود و این طرف دریافت بشود، کلی درمورد هدف 
از زندگی، اهمیت زندگی مشترک، اخالق های همدیگر، تعداد 
بچه ها و حتی فعالیت های دوران پیری و کهولت صحبت کردیم. 
قرار شده آخر هفته برویم خانه شان خواستگاری. تشکر می کنم 
از مسئوالن متولی اینترنت که به فکر خوشبختی جوانان هستند.

 
3- خانواده صاحبی

مشخصات: خواهر و برادر بیکار- مولتی میلیاردر- از اینترنت 
استفاده نمی کنند

 شــما به عنوان یک خانواده چه تجربه ای از سرعت نت کشور 
دارید؟

 - حقیقتًا این ســرعت اینترنت ما نعمتی است که فقط کسانی 
که تنه شــان به تنه این نعمت خورده درک می کنند. ما خانواده 
متوسطی بودیم. از دار دنیا یک عمه پیر ثروتمند داشتیم. روزی 
حال عمه جان ما بد شــد. خدمتکارش باید سریع یک داروی 
خاص را طوری که پزشک مخصوص ایشان در آلمان توضیح 
می داد، به ایشان تزریق می کرد. منتها هرچه تالش کردند تماس 
ویدیویی برقرار نشد و متأسفانه تمام ثروت مرحوم به ما رسید. 
االن هم آنقدر پول و تفریح داریم که اصاًل نیازی به اســتفاده از 
اینترنت نداریم.خب همان طور که مشاهده کردید، دیدیم که مردم 
عزیزمان از سرعت اینترنت بسیار راضی هستند و در این مورد 

هیچ دشواری وجود ندارد.
  محمد امین میمندیان

***
چند خبر کوتاه در سال ۱۴۵۰
با پیرترین حالت ملت چه کنم؟

در پی کاهش چشمگیر جمعیت جوان کشور، جمعیت پیر کشور 
بیش از پیش تنها شده و موج جدید افسردگی ملت را فراگرفت. 
کارشناسان این وضع اسفبار را ناشی از کم توجهی پیشینیان به 
مقوله جمعیت می دانند و معتقدند که االن معلوم نیست باید چه 

خاکی به سر ریخت.
 تنی چند از میانساالن کشور که همگی تک فرزند خانواده های 
خود هســتند، در اعتراض به کاهش توجه والدین خود، تجمع 
کردند. این میانساالن معتقدند کهولت بیش از حد سن والدینشان، 
باعث شده مانند قبل به تنها فرزندان خود توجه نکنند و بیشتر 
وقت خود را به بیماری و استراحت اختصاص دهند. کارشناسان 

معتقدند تک فرزندی این لوس بازی ها را هم دارد.
  ازدحــام جمعیت در بخش عمه و دایــی »موزه ملی فک و 
فامیل« کشور، حادثه آفرید و تعداد زیادی از بازدیدکنندگان این 
موزه را روانه بیمارستان کرد. این موزه که یکی از پربازدیدترین 
موزه های کشور است، به  ســؤاالت و شبهات زیادی درمورد 
چیستی تاریخی عمه و خاله و دایی و عمو و سایر بستگان سببی 
و نسبی پاسخ می دهد و از این رو افراد زیادی مشتاق بازدید از 

این موزه هستند.
 در پی کمبود شدید نیروی کار جوان در کشور، در جلسه اخیر 
شورای کار، مبلغ قرارداد اســتخدام هر نیروی کار به ازای هر 

کیلوگرم وزن، ۲3۲ میلیون تومان تعیین شد.
 سازمان تعزیرات از کشف و پلمب یک انبار نیروی کار جوان 
خبر داد که ماه ها ۱00 جوان قبراق و ســرحال را احتکار کرده 
بود. سخنگوی این سازمان اعالم کرد با توجه به نیاز مبرم کشور 
به نیروی کار جوان، سازمان تعزیرات با هرگونه احتکار جوان 

بشدت برخورد خواهد کرد.
 شهرداری تهران اعالم کرد برای کارفرمایانی که در میادین و سر 
گذرها منتظر کارگر جوان ایستاده اند، سایه بان و صندلی تعبیه 
خواهد کرد تا ایشــان که عمدتًا باالی 60 ســال سن دارند، از 

انتظار طوالنی مدت برای تأمین نیروی کار خسته نشوند.
  وزیــر کار اعالم کرد مذاکرات برای واردات ۲000 تُن نیروی 
کار جوان از کشورهای چین و هند تقریبًا نهایی شده و بزودی 
توافق نهایی آن اعالم می شود. صاحبان مشاغل از االن می توانند 
در سامانه جامع قرعه کشی استخدام نیروی کار وارداتی ثبت نام 

نمایند.
 با آغاز فصل نقل و انتقاالت، دو باشــگاه بزرگ پرســپولیس 
و اســتقالل با تماشــاچیان جدید خود قرارداد بستند. با این 
قراردادهای جدید تعداد تماشــاچیان روی سکوی این دو تیم 
از ۸ تماشاچی به ۱۱ تماشاچی افزایش می یابد. گفتنی است در 
اثر کمبود شدید جوانان پرشور، اکنون تماشاچی فوتبال، یکی از 

پردرآمدترین مشاغل کشور به شمار می رود.
  محمدرضا رضایی

طنز

مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها //
استاندار بوشهر از صدور اولین مجوز سفر 
لنج های تجاری در ســال ۱۴۰۱ خبر داد و 
گفت: سفر شناورهای سنتی از اواخر هفته 

آینده آغاز می شود. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ احمد محمدی زاده 
در آیین تجلیل از اعضا تیم شاهین عامری 
تنگســتان در صعود به لیگ دسته اول جام 
آزادگان، از افتخارآفریــن این تیم قدردانی 
کرد و اظهار کرد: از همه دست اندرکاران تیم 
شــاهین عامری تنگستان در صعود به لیگ 
دسته اول جام آزادگان قدردانی می شود.وی با 
بیان اینکه همه در موفقیت تیم شاهین عامری 
تنگستان نقش داشته اند گفت: از بازیکنان، 
ســرمربی، کاپیتان، کادر فنی و مدیریت تیم 

شاهین عامری تنگســتان قدردانی می شود.
استاندار بوشهر با اشاره به ارزش موفقیت با 
تالش و مجاهدت تصریح کرد: رزمندگان ۸ 
سال دفاع مقدس با وجود اینکه دشمن از نظر 
تجهیزات و حمایت ها در موقعیت ویژه ای قرار 
داشتند ولی رزمندگان با مجاهدت و با ایمان 
پیروز میدان شدند.محمدی زاده  الهی  الیزال 
شیرینی، پیروزی و موفقیت با مجاهدت را با 
اهمیت دانست و بیان کرد: رزمندگان و شهدا با 
مجاهدت، فداکاری و ایثار پیروزی در جنگ 

تحمیلی ۸ ساله به دست آوردند و موفقیت تیم 
شــاهین عامری در صعود به لیگ دسته اول 
جام آزادگان هم با  مجاهدت صورت گرفته 
است.وی باتأکید بر حل مشکالت تیم شاهین 
عامری تصریح کرد: برای حل مشکالت تیم 
شاهین عامری در نشست مجمع نمایندگان 
اســتان بوشــهر همفکری و تصمیم گیری 
می شود.استاندار بوشهر استعدادهای ورزشی 
استان در بخش قهرمانی را برشمرد و با بیان 
اینکه رشته ورزشی فوتبال یکی از آنها است 

گفت: مشکالت تیم شاهین عامری تنگستان 
با تعیین اسپانســر و یا با پرداخت و توزیع 
اعتبارات متمرکز برطرف می شود.محمدی زاده 
در ادامه با اشــاره به تحوالت اقتصادی در 
استان بوشهر از صدور مجوز سفر شناورهای 
تجاری خبر داد و خاطر نشــان کرد: مجوز 
ســفر جدید لنج های تجاری به کشورهای 
حاشیه خلیج فارس صادر شده است بر اساس 
برنامه ریزی سفر این شــناورهای سنتی از 
اواخر هفته آینده آغاز می شود.وی از نقش 

سفر تجاری و اقتصادی لنج ها در پشتیبانی 
از تیم شــاهین عامری خبر داد و با اشاره به 
اینکه عامری یک روستا است تصریح کرد: با 
برنامه ریزی انجام شده تالش می شود روستای 

عامری تنگستان به شهر تبدیل شود.استاندار 
بوشــهر در ادامه از اعضا تیم شاهین عامری 
تنگســتان در صعود به لیگ دسته اول جام 

آزادگان تجلیل کرد.

استاندار بوشهر: 

مجوز سفر لنج های تجاری استان بوشهر صادر شد

 وجود ۱۷۷ پروژه نیمه تمام آموزشی 
در استان کرمان

آرزو توکلی سرویس اســتان ها // به اعتقاد رئیس 
اتاق بازرگانی کرمان، در آینــده ای نه چندان دور 
پروژه های اســتان کرمان بدون گاز خواهند ماند و 
برای اجرای خط گازی که از سال ۱۳۹۵ کلید خورد 
و به یک میلیــارد دالر بودجه نیاز دارد، هنوز کاری 

نشده است. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ سیدمهدی طبیب زاده در 
نشست مطبوعاتی "همایش فرصت های سرمایه گذاری 
استان کرمان"، این همایش را یک کار بزرگ دانست و 
در ادامه گفت: در این رویداد پتانسیل ها و ظرفیت های 
استان معرفی می شود ضمن آنکه گفتمان بیشتری اتفاق 
می افتد.به گفته رئیس اتاق بازرگانی کرمان شــکاف 
زیادی بین تولید و مصرف برق کشــور در تابستان ها 

ایجاد شده است و صنایع استان کرمان 3000 مگاوات 
برق در ۱0 سال آینده نیاز دارند.او با تبیین وضعیت کنونی 
و آینده اســتان در حوزه حمل و نقل در ادامه با اشاره 
به میزان مصرف گاز کنونی استان کرمان عنوان کرد: در 
 چند سال آینده 600 هزار مترمکعب آن فقط نیاز منطقه 

گل گهر است.
  طبیب زاده معتقد است که سند تامین مالی پروژه ها از 
دل اینگونه همایش ها در می آید و بخش معدن استان 
کرمان رتبه دوم کشور در زمینه جذابیت سرمایه گذاری 
را دارد.وی با تاکید برآنکه این همایش به گفتمان سازی 
توسعه استان می پردازد، اظهار کرد: کرمان منابع محور 
اســت و دانش بنیان محور نیســت. اگر اتالف آب و 
استفاده از منابع معدنی به صورت خام، ادامه یابد چیزی 

جز نابودی کرمان در بر ندارد.به گفته علی نقوی رئیس 
کمیسیون ســرمایه گذاری اتاق بازرگانی در ایران در 
حوزه جذب ســرمایه گذاری داخلی و خارجی کمتر 
کار علمی و کارشناســی شــده و کرمان در این راستا 
گام برداشته است.او به ظرفیت های گردشگری، منابع 
معدنی، سرمایه های اجتماعی و ... استان کرمان اشاره 
کرد و افزود: ۲00 عنوان فرصت ســرمایه گذاری در 

استان کرمان تعریف شده است.
   دبیر همایش فرصت های سرمایه گذاری استان کرمان 
با بیان این مطلب که در زمینه جذب ســرمایه گذاری 
مشکالت متعددی داریم، تصریح کرد: از 300 هلدینگ 
بزرگ کشور و ۱0 شرکت تامین سرمایه در این همایش 

دعوت شده است. 

رئیس اتاق بازرگانی کرمان هشدار داد

در آینده نه چندان دور؛ پروژه های استان کرمان بدون گاز می مانند

مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها // مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان بوشهر گفت: با مساعدت ستاد مدیریت بحران استان بوشهر۲۰ دستگاه 

کانکس به مناطق زلزله هرمزگان ارسال شد. 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ عبدالکریم اخترشناس  اظهار کرد: در پی نشست مسئوالن 
ستاد مدیریت بحران اســتان در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای و تصمیم 
این ستاد، ۱4 تیرماه کانکس های مذکور با تعداد ۱۲ دستگاه تریلر بخش خصوصی و 
ماشین آالت راهداری به هرمزگان ارسال شد.وی اضافه کرد: این کانکس ها به مناطق 
زلزله زده هرمزگان خصوصا روستای سایه خوش کانون زلزله اخیر ارسال شده و در 
اختیار مسئوالن ستاد مدیریت بحران هرمزگان قرارگرفته است.مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان با بیان اینکه بوشهر به عنوان استان معین هرمزگان انتخاب 

 شده است تصریح کرد: با موافقت اســتاندار، بوشهر بعنوان استان معین در موضوع 
کمک رسانی به زلزله زدگان  هرمزگان انتخاب شده و ستاد مدیریت بحران و بخش 
حمل و نقل نیز آماده ارسال کمک های مردمی به این استان هستند.  اخترشناس افزود: 
در حوادث غیرمترقبه پیشین و سیل دو سال قبل هرمزگان نیز امکانات ولجستیک 
راهداری استان شامل تعداد ۲0 دستگاه ماشین آالت و 30 نفر نیرو به این استان اعزام 

و در بازسازی راه های تخریب شده از سیل مشارکت کرد.
  اخترشــناس از آمادگی  و همکاری کامل راهداری و حمل و نقل جاده ای و ستاد 
مدیریت بحران استان  برای کمک به مردم هرمزگان خبر داد و تصریح کرد: در صورت 
صالحدید مسئوالن استان، بخش راهداری و حمل و نقل جاده ای با همکاری ستاد 

مدیریت بحران آماده هر گونه همکاری در این زمینه است.

آرزو توکلی سرویس استان ها // مدیر کل 
آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به 
وجود ۱۷۷ پروژه نیمه تمام آموزشــی در 
استان گفت: با رایزنی های صورت گرفته با 
کمیته سفرهای استانی رئیس جمهور بودجه 
قابل توجهی جهت تکمیل این پروژه ها به 

استان کرمان اختصاص یافته است. 
   به گزارش خبرنــگار دریا ؛ رضا رضایی 
در گردهمایــی مدیران مــدارس آموزش 
و پــرورش ناحیه دو کرمان بــا بیان اینکه 
تمامی آمال و آرزوهای آموزش و پرورش 
در مدرســه محقق می شــود خاطر نشان 
کرد: نقش مدیران مدارس در تحقق اهداف 
آموزشی و پرورشی انکار ناپذیر است.وی 
با اشــاره به تشکیل کارگروه کیفیت بخشی 
به فعالیت های آموزشــی و پرورشــی در 
اداره کل آموزش و پرورش و شهرستان ها 
 و مناطق اســتان کرمان بر استفاده از تمامی 
 ظرفیــت ها در راســتای ارتقــای کیفیت 
فعالیت های آموزشی و پرورشی تاکید کرد 
و با اعالم خبر ارزیابــی ادارات آموزش و 
پرورش و مدارس استان به صورت ساالنه 
گفت: دروس تحصیلی به صورت تخصصی 
مدرســه ای، منطقه ای و شهرســتانی نیز 
 ارزیابی می شوند.وی بهسازی و بروزرسانی 
اردوگاه های دانش آموزی را نیز ضروری 
دانســت و از اختصاص حــدود ۵ میلیارد 
تومان بودجه توســط فرمانــداری کرمان 
جهت بهسازی اردوگاه های دانش آموزی 
کوهپایه خبر داد.رضایی با اشــاره به وجود 

۱77 پروژه نیمه تمام آموزشــی در استان 
گفت: بــا رایزنی های صــورت گرفته با 
کمیته ســفرهای اســتانی رئیس جمهور 
 بودجه قابــل توجهی جهــت تکمیل این 
پروژه ها به استان کرمان اختصاص یافته است.
 این مقام مسئول بر ایجاد زمینه الزم جهت 
رضایت مندی مردم در مــدارس و ادارات 
آموزش و پــرورش تاکید کــرد و گفت: 
آمــوزش و پرورش مهمتریــن مکان برای 
اعتماد سازی و جلب اعتماد عمومی است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان بر 
بهسازی، مقاوم سازی و زیبا سازی مدارس 
در قالب پروژه مهر در تابســتان پیش رو 
تاکید کرد و با اشاره به اجرای طرح تثبیت 
یادگیری ویژه دانش آمــوزان دوره ابتدایی 
گفت: مدارس موظفند این طرح را در راستای 
جلوگیری از افت تحصیلــی دانش آموزان 
اجــرا کنند.رضایی از اجرای طرح روخوانی 
و روان خوانی قرآن مجید ویژه دانش آموزان 
دوره ابتدایی در تابســتان با همکاری اولیا 
 خبر داد و گفت: غنی ســازی اوقات فراغت 
دانش آموزان در تابســتان پیش رو یکی از 
مهمترین برنامه های تربیتی آموزش و پرورش 
استان است.مدیرکل آموزش و پرورش استان 
کرمان با اشاره به نقش الگویی مدیران مدارس 
و معلمان در نسل جوان و نوجوان گفت: باید 
در مــدارس روی ارزش های جامعه به ویژه 
حجاب و عفاف کار شود تا این ارزش ها در 

جامعه کم رنگ نشود.

مدیرکل راهداری استان بوشهر خبر داد

ارسال ۲۰ کانکس از بوشهر به مناطق زلزله زده هرمزگان 

شهرداری تازیان پایین در نظر دارد به استناد مجوز شماره 22 مورخ 1401/03/04 شورای اسالمی شهر تازیان نسبت 
به فروش 10 قطعه زمین مسکونی واگذاری بنیاد مسکن شهرستان بندرعباس واقع در فاز سوم شهرک ولیعصر از طریق 
مزایده عمومی بر اساس قیمت پایه کارشناسی بشرح جدول ذیل اقدام نماید . متقاضیان خرید می توانند جهت دریافت 

فرم مزایده به دبیرخانه شهرداری و یا از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند .

آگهی مزایده نوبت دوم
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روابط عمومی شهرداری تازیان پایین 

 شهرداری تازیان پایین در نظر دارد به استناد مجوز شماره 10 مورخ 1400/0۹/28 شورای محترم اسالمی شهر تازیان 
آسفالت کوچه ها و معابر شهر تازیان را به شرکتهای صالحیتدار بشرح ذیل واگذار نماید .

 1. مناقصه گزار، شهرداری تازیان - ابتدای بلوار کشاورز 
2. پروژه آسفالت کوچه ها و معابر سطح شهر 3. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 250 ،277 ، 262 ،1 ریال

 4. مهلت دریافت اسناد مناقصه یک هفته کاری پس از انتشار آگهی 5. مبلغ اعتبار پیش بینی شده 245،545،000 ، 25 
ریال از محل اعتبارات عمرانی شهرداری و استانی 6. برآورد بر اساس فهرست بهای 1401 می باشد . 

7- سایر جزئیات در اسناد مناقصه می باشد . 8- هزینه درج آگهی بعهده ی برنده مناقصه می باشد .
تلفن تماس 076-32532401

آگهی مناقصه )یک مرحله ای( نوبت دوم

روابط عمومی شهرداری تازیان

زائران اربعین می توانند از طریق بنادر آبادان   
و خرمشهر به عتبات اعزام شوند

حســن سیالوی ســرویس اســتان ها //  معاون وزیر راه و شهرسازی و 
مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی از آمادگی بنادر آبادان و خرمشهر 

برای اعزام زائران اربعین حسینی امسال به عتبات خبر داد. 
 به گــزارش خبرنگار دریا ؛ علــی اکبر صفایی  اظهارداشــت: با هماهنگی 
صورت گرفته از ســوی وزیر راه و شهرسازی به عنوان رئیس ستاد اربعین، 
زیرساخت های بخش مسافری بنادر آبادان و خرمشهر تکمیل شده اند و در 
اربعین امســال فعالیت مســتمری دارند.وی ادامه داد: این بنادر از سالن های 
مسافربری مجهزی برخوردارند که می توانند تردد زائران اربعین حسینی برای 
اعزام به عتبات را تسهیل کند.مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اضافه کرد: 
در همین راســتا، از وزارت امور خارجه کشورمان، خواسته شده تا به واسطه 
پیگیری های دیپلماتیک، هماهنگی های الزم در بنادر کشور عراق به منظور 
پذیرش زائران نیز فراهم شــود.صفایی در بخــش دیگری از این گفت وگو به 
اقدامات صورت گرفته در بنادر استان خوزستان با هدف ایجاد رونق اقتصادی 
و ایجاد فرصت های شغلی پایدار اشاره کرد و گفت: پروژه های سرمایه گذاری 
مناســبی در بندر امام خمینی )ره( تعریف شــده که مجموع ارزش ریالی آنها 
۲0 هزار میلیارد ریال است.وی افزود: این پروژه ها همزمان با هفته دولت به 
بهره برداری می رســد که از شاخص ترین آنها می توان به طرح تولید روغن 
در بنــدر امام خمینی )ره( اشــاره کرد که نیاز بــازار داخل را تامین می کند.

معاون وزیر راه و شهرســازی بیان داشت: بعد از بهره برداری از این پروژه ها، 
۲ هزار پروژه عمرانی و سرمایه گذاری دیگر در منطقه ویژه اقتصادی بندری 
امام خمینی )ره( کلنگ زنی می شود.صفایی همچنین به ۱۲ میلیون تن فعالیت 
کار بنادر استان خوزستان از ابتدای امسال تاکنون اشاره کرد و گفت: این میزان 
فعالیت کار نسبت به پارسال رشد داشته که 4.3 میلیون تن از این میزان مربوط 
به بخش ترخیص کاالهای اساســی است.وی اضافه کرد: در حال حاضر ۱3 
کشــتی در لنگرگاه و 9 کشتی در اسکله بنادر اســتان موجود است و عالوه 
براین نیز ۲.7 میلیون تن در بنادر خوزســتان وجود دارد.مدیرعامل سازمان 
بنادر و دریانوردی یادآورشد: در راستای تامین نیاز کشور به کاالهای اساسی، 
فعالیت بنادر استان خوزستان از رشد قابل توجهی نسبت به گذشته برخوردار 
هستند.صفایی در بخش دیگیری از این گفت وگو به بازدیدهای میدانی انجام 
شده از بنادر خرمشهر، آبادان، امام خمینی )ره(، چوئبده و شادگان اشاره کرد 
و گفت: در اروندکنار پروژه های خوبی تعریف شــده که عملیات اجرایی آنها 
 فعال است که مهمترین آن پروژه اسکله این بندر است.به گفته وی، تسریع در 
محوطه ســازی این بندر ضروری است تا مســیرهای دسترسی های به آن 
ساماندهی شود.معاون وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت رفع مشکالت مربوط 
به بندر چوئبده تاکید کرد و گفت: به منظور پیشرفت هرچه بیشتر پروژه مربوط 

به الیروبی این بندر، تصمیم گیری های الزم انجام شده است.
   مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی به وضعیت مطلوب بندر شــادگان 
 اشاره کرد و گفت: موضوع برق کشی به این بندر پروژه بسیار مهمی محسوب 
می شود که بین 700 تا ۸00 میلیارد ریال برای آن اعتبار اختصاص داده شده 
است و در ایام هفته دولت به بهره برداری می رسد.صفایی به موضوعات مربوط 
به تردد مسافران دریایی ویژه بنادر آبادان و خرمشهر اشاره کرد و افزود: برای 
توسعه فعالیت های گردشگری این بنادر نیز تصمیم گیری های الزم انجام شده 
است.حدود 70 درصد از حجم کاالهای اساسی مورد نیاز کشور از طریق بندر 
امام خمینی )ره( در جنوب استان خوزستان و شمال غرب خلیج فارس وارد 
می شود.پارسال، حدود ۱7 میلیون تن کاالی اساسی )نهاده دامی و غالت( از 
طریق بندر امام خمینی )ره( وارد کشور شد که در مقایسه با سال پیش از آن، 

۲۱ درصد افزایش داشت.
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فرهنگ  و هنر

 »یاغی« ؛ خوش ساخت اما یک جانبه 
  ســرویس فرهنگی// محمد کارت، سینماگر مستعد و 
کاربلدی اســت که فیلم قابل تأمل و تلخ »شنای پروانه« را 
ساخت و با وجود ســینه زنی زیر پالکارت مافیا و نمایش 
ســیاهی های جاری در میان طبقات فرودســت و جنوب 
شهری ها، به دلیل شناخت و تسلط بر ابزار سینما و ساختار 
هنری مقبول، مورد توجه قرار گرفت. کارت این بار با سریال 
خوش ساختار و سیاه »یاغی« برخالف فیلم سینمایی خود 
که فاقــد روزنه ای برای امید و فردای بهتر بود، با خلق یک 
شــخصیت که در سرزمین خشــک فقر مادی و معنوی و 
یکه تازی نادرست ها در قالب لمپن ها، فقرزده ها و ظلم ها و 
بی عدالتی های اجتماعی و طبقاتی می خواهد ضد شرایط بد 
و ســیاه موجود ایستاده و طغیان کند تا شاید به نجات خود 
و رستگاری دست یابد، حرفی تازه را مطرح می کند.سریال 
»یاغی« دارای فیلم نامه خوب و استخوان دار، درامی قوی، 
پردازش مطلوب داستانی پرکشش، شخصیت پردازی های 
قابل باور، نمایش درســت و تأثیرگذار زندگی ها، تباهی ها 
و انســان های به بن بست رســیده، قطب بندی کاراکترهای 
مثبت، منفی و خاکستری، فضاســازی های شبه واقع نما و 
کارگردانی متفکرانه و حرفه ای است. کارت گرچه در یاغی 
هم مانند شــنای پروانه تصاویری آشنا از زندگی، تلخی ها 
و شــیرینی های مناســبات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
فرودستان و پابرهنه ها ارائه می کند و چنین فضایی را بستر 
و ظرف تعریف داستان های خود قرار می دهد و می کوشد از 
همت کسانی که می خواهند از این محیط سرد و فقر و غم زده 
برخیزند و به انسان هایی موفق و رستگار تبدیل شوند، سخن 
گوید، اما همچنان از نمایش و موضع گیری اجتماعی در برابر 
عوامل و عناصری که در پایین و باالی جامعه در ایجاد، بروز 
و ظهور فقر و تباهی و بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی 
نقــش دارند خودداری می کند و با وجود تصویرســازی از 
ســیاهی های زندگی فرودستان، به جای تکیه بر تحول این 
مردمان، با تمرکز روی شبه قهرمان های فردگرا که صرفًا برای 
رهایی خود می کوشند، چشم خود را بر واقعیت های جامعه 
بسته و دل خود را به قهرمان سازی و قهرمان بازی افرادی که 
نوعی »قیصر« انتقامجو هستند، خوش می کند.یاغی سریالی 
خوش ساخت و جذاب ولی از منظر مضمون و محتوا، محدود 
و یک جانبه نگر اســت. یاغی ها ممکن است، ضد شرایط بد 
طغیان کنند و اگر موفق شوند دیگر فقیر و تنگدست نمانند! 
لیکن مردمی ترین آن ها توسط عامالن فرودست شدن مردم، 

آسوده نخواهند ماند./قدس آنالین 

خبر

سرویس فرهنگی // مصطفی زمانی، امیر جعفری،   *  
بهاره افشاری و مهران احمدی در فیلم معمایی و 
تماشاگرپسند در حال اکران، چه عملکردی دارند؟ 
   فیلم ســینمایی »روز ششم« اثر حجت قاسم زاده 
اصل که به تازگی روی پرده ســینماهای سراســر 
کشور اکران شده، از فیلم های باقی مانده سی ونهمین 
جشنواره ملی فیلم فجر در سال 99 است که چون در 
هیچ رشته ای نامزد سیمرغ نشد، به نمایش هم درنیامد 
و عمال جز داوران کسی آن را ندیده است. این فیلم 
در دو هفته نخست اکران، 466 میلیون تومان فروخته 
که اگرچه رقم مناسبی نیست اما با توجه به نظرات در 
شبکه های اجتماعی و افت فروش ناچیز در هفته دوم 
نسبت به هفته اول، می توان گفت اغلب تماشاگران 

»روز ششم« از تماشای این فیلم راضی اند.
*  طراحی ماهرانه یک قصه جذاب

  »روز ششم« مختصاتی دارد که بیشتر از منتقدان، 
اهالی سینما و داوران جشنواره، مطابق ذائقه تماشاگر 
عام سینماست. فیلمی در ژانر معمایی که یک نقطه 
قوت اصلــی دارد: قصه. فیلم درام خاصی ندارد اما 
پیچش قصه و معمای آن قوی و جذاب است. ریتم 
فیلم بسیار تند است، به شکلی که اگر مخاطب فقط 
۲دقیقه از اثر را از دست بدهد، برای فهم ادامه فیلم 
دچار مشکل می شود. حجت قاســم زاده اصل در 
نخستین فیلم ســینمایی اش، بر خالف بعضی آثار 
معمایی و پلیســی، بخشی از واقعیت را از مخاطب 

پنهان نمی کند که بعد با اســتفاده از آن، به مخاطب 
رودست بزند بلکه با فلش بک هایی از رودست زدن 
کاراکترها به یکدیگر رمزگشایی می کند. قصه فیلم به 
شکلی دقیق، طراحی شده و اگرچه مخاطب می تواند 
در بخش هایی از آن نکاتی را بیابد که منطقی به نظر 
نمی رسد ولی فیلم نامه نویس حتی برای این موارد 
نیز فکر کرده و منطقی برای آن تراشــیده، هرچند 
ممکن اســت با سلیقه مخاطب فیلم بین ایرانی جور 

در نیاید.
*  »روز ششم« مینی سریال بهتری می شد

  شــیوه قصه پردازی جالب توجه و متفاوتی که در 
بند قبل گفته شد و در سینمای ایران بسیار کم دیده 
می شــود، اگر با کارگردانی خوبی همراه می شــد، 
می توانست »روز ششم« را به نقطه عطفی در آثار 
معمایی مخاطب پسند در سینمای ایران تبدیل کند 
اما این اتفاق نیفتاده و فیلــم از مرحله اجرا ضربه 

خورده است. فیلم اجرای تروتمیزی ندارد و به نظر 
در مرحله فیلم برداری، با سهل گیری هایی تولید شده 
که فصل هایی از اثر را باورناپذیر می کند. مضاف بر 
آن که ضعف کلی نقش آفرینی ها که در حد متوسط 
باقی می ماند، نشــان از ضعف در کارگردانی دارد. 
به نظر می رســد در »روز ششم« فیلم نامه از اجرا 
جلوتر است. از همین رو شاید اگر فیلم در نسخه ای 
مینی سریالی و بدون نمایش روی پرده بزرگ آماده 
می شــد، با توجه بیشــتر مخاطب به قصه، توفیق 

بیشتری می یافت.
*  بازی هایی متوسط و مشابه

  از نقاط ضعف »روز ششم« می توان به بازی های 
آن اشاره کرد. اگرچه هنرپیشــه های اصلی فیلم، 
حرفه ای و شناخته شده اند اما اغلب، نقش آفرینی های 
تصنعی دارند و کار را درنیاورده اند. قاسم زاده احتمااًل 
بنا به اقتضای ژانر و استفاده از تداعی کاراکترها در 
ذهن مخاطب، به سراغ بازیگرانی رفته که نقش هایی 
مشابه را پیشتر بازی کرده اند. مصطفی زمانی، امیر 
جعفری، بهاره افشــاری، مهدی حسینی نیا و مهران 
احمدی همگی تجربه ایفای نقش هایی مشــابه را 
داشــته اند و در این میان، تنها افشین هاشمی است 
که نقشــی متفاوت را ایفا کرده است. در عین حال 
بازی هایی که در »روز ششــم« شــاهد هستیم، 
شــباهت های قابل توجهی به یکدیگر دارد؛ همه 
بازیگران جمالت قصار و آهنگین بر زبان می آورند 

و به افق خیره می شــوند! فیلم بــه جای پردازش 
شــخصیت های پیچیده، از تیپ های تخت استفاده 

کرده که جملگی شبیه یکدیگرند.
*  تالش برای تقلید از هالیوود

  نکتــه مهمــی که در »روز ششــم« به چشــم 
می خورد، تالش فیلم برای خارجی بودن اســت. 
اگر از این بگذریم که قصه جغرافیای خاصی ندارد، 
چهره پردازی ها، پیچش قصه، طنز نهفته در دیالوگ ها، 
روابط گانگسترها با یکدیگر و با پلیس، همه و همه 
در خدمت آن اســت که فیلم »هالیوودی« باشد. 
پلیس فیلم نیز خیلی خاص و خارجی طور است و به 
شکلی متفاوت از پلیس هایی که دیدیم، عمل می کند. 
جالب آن که حتی تیتراژ فیلم هم -چه در ابتدا و چه 
در انتها- به سبک فیلم های جریان اصلی سینمای 
آمریکا ساخته شده است. فیلم نامه نویس همچنین 
روی سبک دیالوگ نویسی پینگ پنگی که در اوایل 
فیلم برای مخاطب تازه و جالب توجه است، اصرار 
دارد اما این اتفاق باعث می شود از یک جایی به بعد 
کمی مخاطب را خسته کند؛ چراکه در جهان فیلم، 
همه کاراکترها یک شکل صحبت می کنند که ضعفی 
برای »روز ششم« به شمار می آید. در عین حال با 
همه آن چه گفته شد، فیلم نخست حجت قاسم زاده 
اصل توان ســرگرم کردن تماشاگر خود را برای دو 
ســاعت دارد و بعید است مخاطب عام را خسته و 

دلزده کند./قدس آنالین 

ن سند مالکیت    آگهی فقدا
 نظر به اینکه آقای عباس جلیز به موجب معرفی نامه شماره 94/2/22/140174521 مورخ 1401/04/05 از بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی به استناد دو فقره 
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ســرویس فرهنگی // مدیرکل موزه ها و اموال منقول تاریخی با تایید 
این که »حراج ملی« بدون مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی برگزار شده است، از پیگیری و مکاتبه با گمرک و مبادی 
خروجی کشور برای جلوگیری از خروج آثار تاریخی عرضه شده در این 

حراجی، از ایران خبر داد. 
   هفتمین دوره حراج ملی  هفته گذشــته با عرضه 40 اثر هنری با عنوان 
کالســیک ایرانی و اسالمی برگزار شد و 4۲ میلیارد و 4۲4 میلیون تومان 
فروش کرد. پس از انتشــار عکس ها و اخبار آن، مدیرکل اداره کل موزه ها 
و اموال منقول تاریخی در فضای مجازی واکنش نشان داد و اعالم کرد که 
»هیچ گونه مجوزی از سوی اداره کل موزه ها و اموال منقول تاریخی وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی برای حراج ملی صادر نشده 
است.  با توجه به قدمت و نفاست این آثار، خروج آن ها از کشور ممنوع بوده 
و برابر با ماده ۵6۱ مجازات اسالمی جرم محسوب می شود.«متولیان حراجی 
اما گفتند که از وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و اتحادیه صنایع دستی و 
اشیای قدیمی مجوز گرفته اند. معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
هم با این پاسخ که »حراج ملی مجوز این وزارتخانه را گرفته، اما برای ارائه 
آثاری که متعلق به میراث فرهنگی اســت، آن ها ]وزارت میراث فرهنگی[ 
باید پاسخگو باشند«، از وزارتخانه متبوع خود به این شکل سلب مسؤولیت 
کرد.اینک، مرتضی ادیب زادهـ  مدیرکل موزه ها و اموال منقول تاریخیـ  که 
ماجرای حراج ملی و آثار عرضه شده در آن را بررسی کرده است، درباره 

نتایج این پیگیری گفت: ما با مســؤوالن حراج ملی مکاتبه و درخواست 
مدارک کردیم تا بررســی شود آیا برخالف ضوابط و مقررات اقدام شده و 
چنانچه از جایی مجوز گرفته اند برای وزارت میراث فرهنگی و گردشگری 
ارســال کنند. همزمان با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکاتبه ای داشتیم 
و با اتحادیه صنایع دســتی و اشیای قدیمی هم جلسه ای داشتیم. تایید شد 
که مجوزی برای حراج آثار تاریخی صادر نشــده است و مقرر شد از این 
پس، هیچ مجوزی بدون اطالع وزارت میراث فرهنگی و گردشگری برای 
برگزاری چنین حراجی هایی صادر نشــود.او ادامه داد: در این مرحله اقدام 
مهمی که می توانســتیم انجام دهیم، جلوگیری از خروج این آثار از کشور 
بود، به ویژه آن که در کاتالوگ حراجی ذکر شده است آثار در زمان مشخص 
در خارج از کشور تحویل داده می شود.ادیب زاده افزود: با گمرک و مبادی 
خروجی مکاتبه شــد تا از خروج اشیاء تاریخی به ویژه آثاری که از طریق 
این حراجی فروخته شــده اند، جلوگیری شود. ما به طور کلی با گمرک در 
این زمینه همــکاری داریم. برای جلوگیری از تکرار این اتفاق و همچنین 
خروج این آثار از کشور با استان ها نیز در این باره مکاتبه شده است.مدیرکل 
موزه ها و اموال منقول تاریخی سپس تاکید کرد: تمام حراجی های که خارج 
از مقررات و ضوابط دستورالعمل اجرایی »تجارت اموال فرهنگی - تاریخی 

و هنری منقوِل مجاز« مصوب هیأت وزیران به ســال ۱39۸ هستند، باید 
متوقف شــوند و هیچ ارگان و دستگاهی اجازه صدور مجوز برای آن ها را 
ندارد.ادیب زاده درباره این که حراج ملی هفتمین دوره را برگزار کرده است، 
 چرا پیش از این به وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی اطالع داده نشده و یا 
موضوع پیگیری نشده اســت، اظهار کرد:  براساس آن دستورالعمل که در 
هیأت وزیران مصوب شــده و در دسترس تمام وزارتخانه ها و دستگاه ها 
قرار دارد، »اموال غیرمجاز« به هیج وجه نمی توانند حراج شوند و ضوابط 
خرید و فروش و حراج اموال منقول مجاز نیز مشخص است. آن ها مکلف 
بودند پیش از حراج، فهرست تمام آثار را به اداره کل موزه ها و اموال منقول 
تاریخی اعالم کنند تا آثار بررسی و با آثار موزه ها و ثبت ملی شده، تطبیق 
داده شود. همچنین اصالت سنجی آثار باید توسط کارشناسان میراث فرهنگی 
انجام شود تا آثار سرقتی و یا جعلی نباشد. پس از تأیید و تشخیص وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجوز الزم برای حراج »آثار 
مجاز« طبق همان دســتورالعمل صادر خواهد شد.او در پاسخ به این که آیا 
برگزاری حراج آثار تاریخی به طور کلی قانونی و مجاز است، گفت: طبق 
دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی - تاریخی و هنری منقوِل مجاز، 
خریــد و فروش آثار ملی که مالکیت خصوصی دارند، درصورت احراز و 

رعایت ضوابط، و فقط در داخل کشــور منعی نــدارد، اما خروج این آثار 
از کشــور ممنوع است و جرم دارد.مدیرکل موزه ها و اموال منقول تاریخی 
درباره عنوان »آثار مجاز« در این دســتورالعمل که امکان خرید و فروش 
آن ها طبق ضابطه وجود دارد، این توضیح را داد: طبق دستورالعمل اجرایی 
»تجارت اموال فرهنگی - تاریخی و هنری منقوِل مجاز«، آثار حاصل از 
کاوش غیرمجــاز، تقلبی و جعلی اعم از تلفیقی یا غیرتلفیقی، تمام عناصر 
تزئینی وابسته به بناهای تاریخی و عناصر حاصل از تجزیه و تفکیک بناهای 
تاریخی و هنری و محوطه های باستان شناسی، آثار سرقت شده از موزه ها و 
مجموعه های داخلی و خارجی، همگی غیرمجاز شناخته می شوند و امکان 
خرید و فروش ندارند و الزم است که کارشناسان میراث فرهنگی، پیش از 
صدور مجوز خرید و فروش و حراج، این موارد را بررســی کنند و تطبق 
دهند.به گزارش قدس آنالین ؛ ادیب زاده همچنین تاکید کرد: وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی تنها برای فروش و برگزاری حراجی آثار تجسمی کمتر از 
۱00 سال می تواند مجوز صادر کند. مجوز حراج صنایع دستی فاخر را باید 
معاونت صنایع دستی در وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی 
تایید و صادر کند و آثار باالی ۱00 ساِل مجاز هم ضوابط مشخصی دارد که 
مجوز فروش آن فقط با نظر وزارت میراث فرهنگی، پس از تطبیق با فهرست 
آثار ملی و موزه ای و اصالت سنجی صادر می شود. تا چنین مجوزهایی صادر 
نشــود، حراجی نمی تواند برگزار شود. درباره فروش آثار باالی ۱00 سال 

ضروری است که وزارت میراث فرهنگی نظارت داشته باشد.

  

ســرویس فرهنگی // سعید شفیعیون با تأکید بر 
اهمیت و ضرورت زبان و ادبیات فارسی می گوید: 
مسئوالن بگردند و بالیی هایی را که به خاطره نمره و 
کنکور بر سرادبیات آورده اند رفع و رجوع کنند، کار 

بدتر و اضافه تری نکنند. 
  این استاد دانشگاه درباره حذف درس های عمومی 
از جملــه ادبیات از کنکور ۱40۲، اظهار کرد: آیا این 
تصمیــم غیرعقالنی مصاحبــه دارد؟! این که عده ای 
چنین تصمیمی می گیرند، چه مصاحبه ای می خواهد؟ 
واقعا چه باید بگوییم؟ تبعات این تصمیم فرونشست 
فرهنگی و ادبی و ارتباط جمعی اســت. زبان فارسی 
فقط حافظ و ســعدی که نیست، کسی که می خواهد 
چیزی سرهم کند بنویسد یا نامه اداری بنویسد به آن 
نیاز دارد، هرچقدر بخواهند زبان وادبیات را تضعیف 
کنند، بعد از این باب ضرر می کنند. من واقعا نمی دانم 
چه عقالنیتی پشت این تصمیم وجود دارد. او درباره 
انتقادهایی که درباره تستی بودن ادبیات وجود دارد، 

توضیح داد: گاه یک ســری مسائل آسیب هایی دارد 
مثال این که باعث شــده ادبیات فارسی لطمه بخورد و 
عالقه دانشجو و بچه ها از ادبیات فارسی کم شود و یا 
سرخورده شوند، باید ببنیم چه کاری باید انجام دهیم و 
آن بخش را اصالح کنیم اما زمانی که صورت مسئله را 
حذف می کنیم باید در جای دیگری آن را جبران کنیم، 
مثال اگــر از کنکور حذف می کنیم باید در طول دوره 
تحصیل جدی تر به آن بپردازیم و جایگاه و شــأنش 
را حفظ کنیم. اما در مملکتی که همه چیز بر اســاس 
نتیجه گرایی و مدرگ گرایی شده، حذف این درس ها 
باعث می شــود دانش آموزان بگویند این  درس که در 
کنکور نیست، استادش هیچ و درسش هم هیچ. درس 
را به امان خدا ول می کنند و بعد وارد دانشگاه می شوند، 
یکی دو درس ادبیات هم در دانشــگاه دارند و کال از 
دست می رود. شــفیعیون خاطرنشان کرد: درس های 
عمومی همه ارزشمند هستند اما قطعا هم سطح نیستند. 
ممکن است در میان این ها یک چیز، حیاتی تر باشد و 

یا نشود جایش را با چیزهای دیگر مثال فوق برنامه  و 
چیزهایی که در رادیو و تلویزیون است، پر کرد. زبان 
و ادبیات فارســی چنین حالتی دارد و همین االن هم 
با این هجمه ای که از همه ســو به آن وارد می شود به 
اندازه کافی ضربه می خورد؛ مثال این که زبان فارسی به 
عنوان زبان رسمی، دیگر زبان ها محلی را می خورد و 
این دید را برای برخی از ایرانیان به  وجود آورده اند و 
یا این که در بسته هایی مانند موسیقی، ترانه ها مبتذل و 
با زبان و واژه های خیلی ساختگی بی حساب و کتاب 
داریم. حاال چیزی شــبح مانندی به عنوان یک درس 
مهم که جدی گرفته می شــود، حــذف کنیم و کاری 
نداریم که این درس به غلط ارائه می شود. این کنکور و 
سوال های بی خود آن را که ما خودمان در آن می مانیم، 
باید حل کنند. به گزارش ایســنا ؛ این استاد دانشگاه 
سپس بیان کرد: در مملکتمان چیزی به اندازه ادبیات 
فارسی نداشتیم که بتواند هویت ما را نگه دارد، این همه 
پزشک، این همه منجم و ریاضی دان و رجال نتوانستند 
به اندازه فردوســی به هویت ما کمک کنند. به واسطه 
بخت و اقبالی که داشتیم با همه حمالتی که در قرون و 
اعصار به کشور و ادبیات ما شده ، ادبیات برای ما مانده 
است که صرفا ادبیات فارسی نیست. در واقع ادبیات 
بخش زیادی از زحمت زبان را به دوش می کشــد و 
آن را تلطیف می کند. اگر چیزی تحت عنوان گسترش 
زبان فارسی داریم، صدقه سر ادبیات است؛ اگر شاهنامه 
فردوسی آیینه افتخارات ایرانیان نبود که کرد و بلوچ و 
ترک خود را در آن ببیند و زبان فارسی را از شاهنامه 
یاد بگیرد، همه چیز از بین رفته بود. کاری به شــأن 
درس ها نداریم، همه درس ها در مرتبه اعلی هستند اما 
اگر به ضرورت حساب کنیم، هیچ چیز اهمیت زبان و 
ادبیات فارسی را ندارد. بگردند و بالیی هایی را که به 
خاطر نمره و کنکور سرش آوردند، رفع و رجوع کنند، 

کار بدتر و اضافه تری نکنند.

واکنش های 
ادامه دار به ماجرای 

حذف ادبیات
 از کنکور 

ماجراجویی پرحادثه ستاره ها در »روز ششم«

پیچش افسانه »دوال پا« دور قصه »مستوران«
 ســرویس فرهنگی // در قســمت 
از  یکی  »مســتوران«،  ۱۱ ســریال 
افســانه های ایرانی به طرز جالبی با 
داســتان پیوند خورد و مورد توجه 

مخاطبان قرار گرفت.
   موجودی به نــام »َدوال پا« با بازی 
یدا... شادمانی وارد قصه شد و مشکالتی 
را برای »لیث« به وجود آورد. ماجرای 
روایت این افســانه در »مســتوران« 
چیست و سریال چطور به آن پرداخت؟

*  گرفتاری »لیث« در چنگ »دوال پا«
   طبــق آن چــه در افســانه ها آمده 
»َدوال پا« موجودی شــبیه انسان است 
که پاهای بسیار بلندی دارد. او وانمود 
به ناتوانی در حرکت می کند و سپس با 
حیله و نیرنگ سوار بر دوش طعمه خود 

می شود، پاهایش را به دور او می پیچد و 
فرد را وادار به اطاعت از خود می کند. 
شــخصیت »لیث« در میانه سفر خود 
ناگهان فهمید گرفتار »دوال پا« شده و این 
تاوان غفلت او در رعایت امانتداری از 
سکه های گم شده یکی از شخصیت های 
قصه بود. مردم روستای قحطی زده ای که 
او »لیث« را به آن جا کشانده بود، باور 
داشتند با ریختن خون این مرد، کالغ ها 
از روستا می روند و قحطی تمام می شود، 
به این ترتیب دردسرهای عجیبی برای او 
به وجود آمد و جانش در معرض خطر 

قرار گرفت.
*  افسانه ای جذاب و کنجکاوی برانگیز

   قصه »مستوران« در قسمت های اخیر 
به ُکندی پیــش رفته و کمی یکنواخت 

شده بود اما گرفتاری »لیث« در چنگ 
»دوال پا« اتفاق جذابی بود که سریال را 
از آن یکنواختی خارج و هیجان خوبی 
به داســتان اضافه کرد. عالوه بر این که 
افســانه »دوال پا« در جای درستی از 
قصه مطرح شد، شیوه روایت سریال از 
آن نیز جالب توجه بود. طراحی لباس 
این موجود، باعث شــده بود دست و 
پاهایش کمی بلندتر از حالت عادی به 
نظر برسد. همچنین کاله و کفش هایی که 
نوک بلند و تیزی داشــت، شمایل او را 
متفاوت کرده بود. انتخاب یدا... شادمانی 
برای ایــن نقش هم انتخــاب به جا و 
مناسبی بود چراکه گریم به چهره خاص 
او کامال نشسته بود. اشاره به این افسانه 
معروف در »مســتوران« اتفاق جالبی 

بــود که حس کنجــکاوی مخاطب را 
برانگیخت و اتفاقات تازه ای را در قصه 
رقم زد. باید دید سریال در ادامه نیز با 

ماجراهای جالبی پیش خواهد رفت؟

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

تخلف در »حراج ملی«؛ از خروج آثار جلوگیری شد
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سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم در نظر دارد ساماندهی و مدیریت پسماند و نخاله جزیره قشم از جمع آوری  ، تفکیک ، پردازش  و 
هرگونه عملیات پس از آن  به روش BOT را به اشخاص حقوقی دارای صالحت واگذار نماید . محل پروژه : جزیره قشم  .

 موضوع : سرمایه گذاری : ساماندهی و مدیریت پسماند و نخاله جزیره قشم از جمع آوری  ، تفکیک و پردازش  و هر گونه عملیات پس از آن  به 
 . BOT روش

 آورده سازمان منطقه آزاد قشم - مجوز های فعالیت اقتصادی - مجوز تاسیس 
 - زمین در محدوده جزیره قشم که پس از مطالعات سرمایه گذار و پیشنهاد سایتهای قابل واگذاری به روش BOT در اختیار سرمایه گذار قرار خواهد 

گرفت . 
 آورده سرمایه گذار: - انجام  مطالعات جامع مدیریت پسماند و نخاله جزیره قشم - ساماندهی و ایجاد مشارکت مردمی ) از طریق آموزش ، 
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تکمیل ایستگاههای میانی و راهبری آن - جمع آوری مکانیزه زباله ،تفکیک و پردازش  و هر گونه عملیات پس از آن - بازیابی اراضی مرکز دفن فعلی 
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مدت زمان قبول پیشنهادات :  از تاریخ درج اولین نوبت این فراخوان به مدت 10 روز ) 1401/04/12 لغایت 1401/04/21  تا پایان ساعت اداری 
13:30 ( تمامی سرمایه گذاران واجد شرایط می توانند تمایل خود را از طریق نامه رسمی به همراه مدارک ذیل به دبیرخانه کمیسیون معامالت این 
سازمان واقع در مدیریت حقوقی و قراردادها به آدرس جزیره قشم ، اسکله بندر بهمن ساختمان مدیریت حقوقی و قرارداد ها ، دبیرخانه کمیسیون 

معامالت ، کد پستی 7۹5161748 و تلفن 35252150-076 و 5252465-076 ارسال نمایند . 
مدارک مورد نیاز : - سوابق کاری مرتبط در 5 سال گذشته 

- آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده  منتهی به دوره 13۹۹/12/2۹ )توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران (  
- درخواست رسمی شرکت با امضای صاحبان امضا مجاز 

- اساسنامه ، آخرین آگهی تغییرات شرکت ، کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء مجاز
محل تسلیم پیشنهادها :  جزیره قشم – اسکله بندر بهمن - ساختمان مدیریت حقوقي و امور قراردادها- دبیرخانه کمیسیون معامالت – 35252150-

076 و 076-5252465
- به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در این فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. - این فرخوان به منزله واگذاری موضوع فراخوان 
نخواهد بود و صرفا جهت شناسایی سرمایه گذار  است فلذا  با توجه به سیاست های سازمان منطقه آزاد  تجاری - صنعتی قشم پس از طی فرآیند 

قانونی واگذار می گردد . 

دبیرخانه کمیسیون معامالت
026-1401م/الف



 5
شنبه 18 تیر 1401

9 ذی الحجه  1443

 سال  بیست و یکم شماره 3925

حوادث

يي كامل، با هضمي آسان و سرشار از مواد مغذی گوشت ماهي و میگوغذا روابط عمومي
شیالت رهمزگان

جهان

آخرین تصمیم یک دزد!
وقتی در ۱8 سالگی از زندان آزاد شدم، مواد مخدر 
سنتی به شــکل عجیبی گران شده بود به همین 
دلیل به مصرف شیشه و کریســتال رو آوردم و 

دوباره کارهای خالفم را ادامه دادم تا جایی که...
جوان ۲۱ ساله ای که هنگام بریدن میله های انبار لوازم 
خانگی توسط نیروهای انتظامی دستگیر شده بود، درباره 
زندگی تاســف بار خود به مشاور و مددکار اجتماعی 
کالنتری گفــت: از روزی که به دنیا آمدم با دود غلیظ 
موادمخدر زندگی کردم و نفس کشــیدم چرا که پدر و 
مادرم اعتیاد داشتند و من همواره پای بساط آن ها می 

نشستم به طوری که مانند 
آن ها لحظات خماری و نشئگی را تجربه می کردم. پنج 
سال بیشتر نداشتم که پدرم به دلیل ابتال به سرطان فوت 
کرد و مادرم مــن و خواهر کوچکم را زیر بال و پرش 
گرفت. این در حالی بــود که دیگر همان درآمد اندک 

پدرم را نیز نداشتیم که از راه کارگری به دست 
می آورد. مادرم ناچار شد با پاک کردن سبزی و زعفران 
مخارج ما را تامین کند. من هم که درس و مدرســه را 
در همان دوران ابتدایی رها کــرده بودم، پارچه هایی 
را برداشتم و در ســر چهارراه ها به پاک کردن شیشه 
خودروها مشغول شدم و همان درآمد اندکم را به مادرم 
مــی دادم. در همین حال مصرف موادمخدر را نیز پای 
بســاط مادرم تجربه کردم چرا که او همیشــه سیخ و 
سنجاقش را کنار بخاری می گذاشت و به منزل همسایه 
می رفت. من هم از این فرصت اســتفاده می کردم و به 
تقلید از او به استعمال موادمخدر می پرداختم. آن زمان 
۱۱ ســال بیشتر نداشتم و بیشتر اوقات نیز مادرم برای 
درمان سرماخوردگی یا خستگی مرا ترغیب به مصرف 
چند دود شــیره تریاک می کرد. خالصه در ۱۵ سالگی 
یک معتاد حرفه ای بودم و آشکارا مواد مخدر مصرف 

می کردم اما این موضوع برای کســی اهمیت نداشت و 
هیچ گاه سرزنش نمی شدم. حاال دیگر به دلیل اعتیادم 
تــوان کار کردن را هم از دســت داده بودم و به ناچار 
برای تامین هزینه های اعتیــاد به زباله گردی و جمع 
آوری ضایعات مــی  پرداختم اما درآمدم کفاف هزینه 
های اعتیادم را نمی داد چرا که مقدار مصرفم باال رفته 
بود، به همین دلیل در ۱7 سالگی سرقت از مغازه ها را 
شروع کردم و با ترفندهای مختلف به اموال فروشگاه ها 
دســتبرد می زدم. باالخره پس از آن که بارها مرتکب 
سرقت شدم، مالک یکی از مغازه ها متوجه ماجرا شد و 
مرا با اموالی که سرقت کرده بودم، تحویل پلیس داد. این 
گونه بود که به مدت شــش ماه روانه زندان شدم و مهر 
سابقه دار بر پیشانی ام خورد. در ۱۸ سالگی زمانی از 
زندان آزاد شدم که دیگر برای تامین هزینه های زندگی 
ام هر نوع خالفــی را انجام می دادم چرا که بهای مواد 
مخدر سنتی به طرز چشمگیری افزایش یافته بود و من 
به ناچار به مصرف شیشه و کریســتال رو آوردم. اگر 
چه تالش می کردم با جمع آوری ضایعات هزینه های 
اعتیادم را تامین کنم اما روزی ۱00 هزار تومان شیشه و 
کریستال می کشیدم و درتامین مخارج آن عاجز ماندم. 
در این شرایط دوباره به سرقت اموال مردم ادامه دادم و 
باز هم چندین بار دستگیر و روانه زندان شدم. آخرین 
بار تصمیم گرفتم به یک انبار بزرگ لوازم منزل دستبرد 
بزنم تا برای مدت زیادی مخارج اعتیادم تامین شــود. 
این بود که به همراه یکی از دوستان سابقه دارم در نیمه 
های شب به راه افتادیم. او نگهبانی می داد و من مشغول 
بریدن میله های آهنی انبار بــودم که ناگهان ماموران 
گشــت کالنتری ما را دســتگیر کردند و به همراه ابزار 

سرقت به کالنتری انتقال دادند. حاال هم پشیمانم اما...

خانه های ۸۵ هزار استرالیایی در معرض خطر سیل
 مقامات استرالیا اعالم کردند:  با وجود کاهش شدت بارندگی و 
پایین آمدن سطح آب رودخانه ها همچنان خانه های ۸۵ هزار نفر 
در برخی مناطق ســیدنی دچار آب گرفتگی شده یا این خطر آنها 
را تهدید می کند. مقامات استرالیا اظهار داشتند: درحالیکه از شدت 
بارندگی ها در سراسر شهر سیدنی کاسته شده، اما سطح باالی آب 
در چندین مجرای آبی در شــمال این منطقه می تواند خطر وقوع 
ســیالب را به همراه داشته باشد.به گفته مقامات محلی، سطح آب 
رودخانه ها کاهش پیدا کرده و از شــدت بارندگی کاسته شده اما 
خانه های ۸۵ هزار نفر در معرض خطر قرار دارد و دســتور تخلیه 
برخی مناطق صادر شــده است.«دومینیک پروتت«، نخست وزیر 
ایالت نیو ســاوت ولز از وضعیت اضطراری وقوع سیالب هشدار 
داد خانه هایی که در مدت سیالب های گذشته از این حادثه در امان 

بودند، ممکن است این هفته دچار آبگرفتگی شوند.
۲۲ مهاجر در سواحل لیبی جان باختند

 مقامات کشور مالی اعالم کردند که اخیراً ۲۲ شهروند این کشور 
از جمله سه کودک در سواحل لیبی جان خود را از دست داده اند. 
به گفته مقامات لیبی، این ۲۲ نفر تنها تعدادی از یک گروه ۸3 نفری 
از مهاجران بودند که از تاریخ ۲۲ ماه گذشــته میالدی )ژوئن( در 
سواحل لیبی سوار بر یک قایق کهنه در شرایط سخت و طاقت فرسا 
بودند. گزارش ها حاکیست که 6۱ تن دیگر از این مهاجران نجات 
یافته اند. مقامات در تالش برای شناسایی هویت بازماندگان هستند. 
در سال های اخیر با حمایت سازمان بین المللی مهاجرت، مهاجران 

غیرقانونی مالی از لیبی به این کشور بازگردانده شده اند.
افزایش تلفات بارش های سیل آسا در پاکستان

 مقامات پاکستان اعالم کردند که تلفات بارندگی های سیل آسا در 
جنوب غرب و شمال این کشور به ۲9 تن افزایش یافته و تعدادی 
دیگر نیز زخمی شــده اند.  ایالت بلوچســتان و منطقه »گلگت-
بلتستان« این کشور بیشترین آســیب ناشی از بارش شدید باران 
و وقوع ســیل را دیده اند. بارش های سیل آسا منجر به تخریب 
پل ها و خانه ها، رانش زمین و قطع ارتباط بین بسیاری از شهرها 
و روســتاها با بقیه نقاط این کشور شده است. همچنین گزارش ها 
حاکیست که نزدیک به ۲00 خانه در چند روستا در پی بارش شدید 
باران و وقوع ســیل دچار آبگرفتگی شده اند. با این حال سازمان 
هواشناسی پاکستان از بارندگی های بیشتر درروزهای آینده خبر 

داده است.

  

ســرویس حوادث// در کمتــر از دوماه از 
وقوع حادثه قتل شــهید ستوان سوم »رضا 
شهرســتان  امداد  یگان  جمعی  احترامی« 
بندرعباس، دادستان عمومی و انقالب مرکز 
اســتان هرمزگان از صدور کیفر خواســت 

این پرونده در دادســرای عمومی و انقالب 
بندرعباس خبر داد.

به گــزارش خبرنگار دریــا ؛ در کمتر از دوماه 
از وقوع حادثه قتل شهید ســتوان سوم »رضا 
شهرســتان  امداد  یــگان  احترامــی« جمعی 
بندرعباس، دادستان عمومی و انقالب مرکز استان 
هرمزگان از صدور کیفرخواست این پرونده در 

دادسرای عمومی و انقالب بندرعباس خبر داد.
علیرضا احمدی منش با بیان اینکه اتهام وارده به 
متهم مباشرت در قتل عمدی شهید رضا احترامی 

اســت، گفت: پس از تکمیل تحقیقات و روند 
مصّرح در قانون آئین دادرســی کیفری پرونده 
مذکور با صدور کیفرخواســت و قرار جلب به 
دادرسی جهت رســیدگی به دادگاه کیفری یک 

استان هرمزگان ارسال شد.
وی همچنین بیان داشت با دستور موکد ریاست 
کل دادگســتری استان وقت رسیدگی دادگاه در 
سریع ترین زمان ممکن تعیین و اظهار امیدواری 
کرد، ایــن دادگاه ظرف روز هــای آتی برگزار 
و متهمین در ســریعترین زمــان ممکن به کیفر 

اعمالشان برسند.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان هرمزگان 
در پایان با بیان اینکه دســتگاه قضایی همواره 
قدردان زحمات مأموران فداکار نیروی انتظامی 
بوده و با هرگونه تمرد نســبت جان برکفان این 
نیرو در حین ماموریت های محوله برخورد قاطع 
می نماید ، تأکید کرد: سبزپوشان نیروی انتظامی 
به عنوان بازوی توانمند دستگاه قضایی همواره 
نشــان داده اند برای حراست از سرمایه  امنیت 
ملی و آرامش مردم شریف و عزیز ایران اسالمی، 

در صــف مقدم ایثار و فداکاری از هیچ تالش و 
مجاهدتی فروگذار نمی  نمایند و در این مســیر 
عزت آفرین شهدای گرانقدری را تقدیم داشته اند 
که به روح مطهر همه این شهدای واالمقام درود 
می فرستیم. گفتنی است؛ قاچاقچیان سوخت در 
شامگاه یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱40۱ با حمله 
خودرویی به یکی از مأموران انتظامی یگان امداد 
شهرستان بندرعباس به هویت ستوان سوم »رضا 
احترامــی«، این مأمور جان برکف انتظامی را به 

شهادت رسانده بودند.

کیفر خواست متهم پرونده قتل شهید احترامی صادر شد

ســرویس حوادث//  مرد جوان که پسر 
به مصرف سیگار و  وادار  را  خردســالش 
مواد مخدر کرده و از او فیلم گرفته بود از 
سوی پلیس فتای استان آذربایجان شرقی 

دستگیر شد.
چند روز قبل فیلمی در فضای مجازی منتشر 
شــد که در آن مردی جوان به همراه دو نفر از 
دوستانش فرزند خردسالش را وادار به کشیدن 
ســیگار و مصرف مواد مخدر می کند. پس از 
انتشــار این فیلم و واکنش منفی و گســترده 
کاربران فضای مجازی به رفتار این پدر کودک 
آزار بالفاصلــه ردیابی ها برای شناســایی و 
دستگیری این مرد از سوی پلیس فتا آغاز شد.

سرهنگ محسن محمودی رئیس پلیس فتای 
آذربایجان شرقی در این باره گفت: برابر پایش 
و رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی، 

کارشناسان پلیس فتا کلیپی را مشاهده کردند 
که در آن افرادی پســربچه خردســالی را به 
اســتعمال دخانیات و مصرف مــواد مخدر 
ترغیب کــرده و از وی اقدام به تصویربرداری 
کرده بودند. با انتشار گسترده این فیلم کودک 
آزاری در ســطح رســانه ها و جریحــه دار 
شدن احساســات عموم مردم و حجم باالی 
گزارشات کاربران در فضای مجازی مبنی بر 
رسیدگی و برخورد با عامالن تولید و انتشار 
فیلم مذکور، پلیس فتا رسیدگی به موضوع را 
به اتهام انتشار محتوای کودک آزاری به صورت 
ویژه در دســتور کار قرار داد. در ادامه پس از 
هماهنگی با مقام قضایی و دریافت دستورات 
الزم، پرونــده قضایی برای فرد یا افراد دخیل 
در تولید و انتشار کلیپ کودک آزاری تشکیل 
شد و مأموران سایبری پلیس فتا، موفق شدند 

متهمان را در سطح استان شناسایی و دستگیر 
و به مقر پلیس منتقل کنند. پس از دستگیری 
متهمان مشخص شــد عامالن تولید و انتشار 
کلیپ استعمال دخانیات پدر کودک و دو نفر 
آشنایان وی بوده اند که پس از ابراز ندامت و 
پشیمانی متهمان پرونده از اعمال خود، پرونده 
قضایی آنان تکمیل و برای سیر مراحل قانونی 

به دستگاه قضایی معرفی شدند.
وی بــه مجرمان ســایبری هشــدار داد: هر 
شــخصی که بخواهــد در فضــای مجازی 
و شــبکه های اجتماعــی با تولید و انتشــار 
کلیپ هــای آزار و اذیــت کودکان یا ســایر 
محتوای غیرقانونی موجب ت شویش اذهان 
عمومی و آزرده خاطر شــدن هموطنان شود 
پلیس فتــا با قاطعیت در چهارچوب قانون با 

این افراد برخورد خواهد داشت. 

در امتداد تاریکی

سرویس حوادث// مرد جنایتکار که پس از 
قتل خواهر و شوهر خواهرش در زابل فرار 
کرده بود و با هویتی جعلی زندگی می  کرد، 
از ۱۲ سال در شهرستان رفسنجان  پس 

استان کرمان دستگیر شد.
انتظامی  فرمانــده  ســردار احمد طاهری، 
سیستان و بلوچستان گفت: مهر سال ۱3۸9 
در پی قتل مســلحانه زوجی جوان در یکی 
از محالت شــهر زابل بررســی موضوع به 
صورت ویژه در دســتور کار پلیس آگاهی 
آن شهرستان  قرار گرفت. در تحقیقات اولیه 

کارآگاهــان پلیس آگاهــی دریافتند قاتل، 
جوانی ۲7 ساله است که به دلیل اختالفات 
قبلی به وسیله یک قبضه سالح کمری اقدام 
به قتل داماد 3۵ ساله و خواهر 30 ساله خود 
کرده  و از محل فــرار و به مکانی نامعلوم 
گریخته اســت. کارآگاهان پلیس آگاهی که 
همچنــان درصدد دســتگیری قاتل فراری 
بودند چند روز قبل با اشراف اطالعاتی خود 
به ســرنخ هایی از زندگی مخفیانه قاتل در 
شهرستان رفسنجان استان کرمان دست یافته 
و تالش خود را برای شناسایی مخفیگاهش 

آغاز کردند. ســردار طاهری ادامه داد: تیم 
رسیدگی کننده به پرونده در نهایت با تالش 
شبانه روزی خود و با بهره گیری از اقدامات 
فنی و اطالعاتی پلیس شهرستان رفسنجان 
موفق شــدند محل اختفای قاتــل را که با 
استفاده از مدارک هویتی شخصی دیگر در 
شهرســتان مذکور زندگی می  کرد، شناسایی 
و در عملیاتــی غافلگیرانه، او را پس از ۱۲ 
سال فرار  دستگیر و به شهرستان زابل منتقل 
کردند. متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر 
مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

پایان ۱۲ سال زندگی مخفیانه قاتل فراری

پس از انتشار فیلم مجرمانه در فضای مجازی

پدر کودک آزار دستگیر شد

ســرویس حوادث// مرد ۳۱ ســاله ای که همسر 
ومادرزنش را در یکی از بنگاه های امالک مشهد به 
طرز دلخراشی با ضربات متعدد قمه به قتل رساند، 
در اعترافاتی تکان دهنده گفت: برای کشتن آن ها 

تمرین چاقوزنی می کردم! 
متهــم این پرونده جنایی که پس از ۲0 ســاعت تالش 
مداوم و رصدهای اطالعاتــی کارآگاهان اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراســان رضوی و با دســتورات پی در 
پی قاضی ویژه قتل عمد مشهد در چنگ قانون گرفتار 
شد، در اولین جلســه بازپرسی به صراحت ارتکاب دو 
قتل را پذیرفت و از نفرت عجیب خود در حالی سخن 
گفت که مدعی بود اگر زودتر قصاص شود، مقتوالن را 
در آن دنیا هم می کشــد!این مرد 3۱ ساله که مقابل میز 
عدالت ایستاده بود و به سواالت تخصصی قاضی پاسخ 
می داد، درباره ماجرای اختالف خانوادگی وانگیزه خود 
از این جنایت وحشتناک گفت: در دوران مجردی با دایی 
»مهدیه« دوست بودم. این رفاقت و صمیمیت به جایی 
رسید که پیشنهاد کرد با خواهرزاده اش ازدواج کنم! من 
هم هشت ســال قبل به خواستگاری رفتم و خیلی زود 
پای سفره عقد نشستم. زندگی من و همسرم خوب بود و 
مشکلی با یکدیگر نداشتیم اما دخالت های مادرزنم در 
رفتار و گفتار همسرم تاثیر می گذاشت تا حدی که حتی 
در نوع پوشش »مهدیه« نیز دخالت می کرد و او لباس 
هایی را می پوشید که من دوست نداشتم. اختالفات ما 
روز به روز بیشتر می شد و من حتی برای جلوگیری از 
شــدت این گونه اختالفات خانوادگی حدود شش سال 
قبل، حق طالق را به همسرم واگذار کردم اما  در حالی 
که سه فرزند خردســال داشتیم، باز هم »مهدیه« دست 
بردار نبود و موضوع »طــالق« را پیگیری می کرد. در 
این شرایط سند خانه ای را که در آن زندگی می کردیم 
به نام همســرم ثبت کردم تا دست از »طالق« بردارد و 
به زندگی برگردد ولی باز هم فایده ای نداشت. او وکیل 
گرفته بود و می خواست مرا به زندان بیندازد! متهم به قتل 
ادامــه داد: او در پی این بود که نه تنها طالق و خانه را 
بگیرد بلکه ادعا می کرد فرزندانم را نیز خودش بزرگ 
می کند و به طور قانونی حضانت آن ها را عهده دار می 
شود!در این شرایط بود که دیگر اعصابم خرد شد. مدام 
با خودم فکر می کردم چطور می توانم این مادر و دختر 
را نابود کنم. چرا که آن ها روزگارم را سیاه کرده بودند 

و من خیلی رنج و عذاب می کشــیدم.»حمید-ص« که 
هیچ گونه آثار پشــیمانی در چهره اش دیده نمی شد و 
لبخند زنان جنایت فجیع خود را بازگو می کرد، در ادامه 
اعترافات تکان دهنده اش افزود: کار به جایی رسید که 
دیگر شب ها تمرین چاقو زنی می کردم. دسته چاقو را 
در دست می فشردم و با تصور این که همسر و مادرزنم 
مقابلم ایستاده اند، ضربات چاقو را بر پیکرشان فرود می 
آوردم! کینه و نفرت عجیبی سراسر وجودم را فرا گرفته 
بود و من حتی نحوه گرفتن دسته چاقو در دستم را هم 
تمرین می کردم چرا کــه آزار و اذیت های آنان دیگر 
برایم قابل تحمل نبود. مادر زنم بعد از طالق از شوهرش 
با مرد پولداری ازدواج کرده بود و هر بار که همســرم از 
خانه قهر می کرد او را با خود به رســتوران و تفریح می 
برد. یک بار وقتی به دلیل همین رفتارها گلویش را گرفتم 
و محکم فشار دادم تا حجابش را به درستی رعایت کند، 
نه تنها به حرفم گوش نکرد و به لجبازی با من پرداخت 
بلکه به خانه مادرش رفت و از من شکایت کرد. با وجود 
همه این ناراحتی ها، باز هم دوست داشتم به سر خانه و 
زندگی خودش بازگردد. حتی بعدازظهر شبی که آن ها 
را کشــتم به او پیام دادم که به خاطر بچه ها و خدا سر 
زندگی بازگردد ولی هر چه التماس می کردم جواب نمی 
داد چرا که همان لحظه در بنگاه امالک بود و قصد داشت 
خانه ای را که به نامش سند زده بودم به مادرش واگذار 

کند! این گونه بود که دیگر عصبانی شدم و آن ها را در 
بنگاه امالک به قتل رساندم.

 *چاقو را از کجا تهیه کردی؟ 
آن را قبــال از پنجراه پایین خیابــان خریده بودم. کارد 
بزرگی بود که تیغه آن به حدود ۲۵ سانتی متر می رسید.
*  چه کسی به شما اطالع داد که همسرت قصد واگذاری 

منزل را دارد؟
به متصدی یکی از بنگاه های اطراف سپرده بودم. او مرا 
می شــناخت. البته از نیت من برای کشــتن آن ها خبر 
نداشت. فقط با من تماس گرفت و موضوع معامله ملک 

در یک بنگاه دیگر را خبر داد.
*  چاقو را به چه منظوری خریدی؟ 

فقط برای کشتن آن ها!
*  با کسی هم درباره قتل همسر و مادرزنت مشورت 

کردی؟
 نه! خودم به تنهایی تصمیم گرفتم.

 * آیا قبل از آن که به قصــد قتل حرکت کنی، دارو یا 
موادمخدر مصرف کرده بودی؟

نه! من اهل این حرف ها نیستم. همان طور که گفتم قبل 
از قتل به همسرم پیام دادم که بیاید با هم زندگی کنیم!

* با تصمیم قبلی آن ها را کشتی؟ 
بله! قصد قتل هر دو نفر آن ها را داشــتم چرا که عامل 
اصلی مادر زنم بود و همسرم فقط به حرف های مادرش 

گوش می داد.
* سابقه بیماری های اعصاب و روان هم دارید؟

 نه!
* چرا سعی نکردی مشــکالت خانوادگی را از طریق 

دیگری حل کنی؟
 هیچ راه دیگری به ذهنم نمی رســید. آن ها خیلی مرا 

اذیت می کردند و من هم کاری از دستم ساخته نبود.
*  حرف دیگری داری؟ 

فقط می خواهم زودتر قصاص شــوم تا به آن دنیا بروم 
ودوباره همسر و مادرزنم را بکشم! من به قصد کشتن آن 
ها به بنگاه امالک رفتم و بدون آن که حرفی بزنم ضربات 
چاقو را بر پیکرشــان فرود آوردم. به پدرم هم بگویید 
رضایت ندهد! همسرم و مادرزنم با من لجبازی می کردند 
و به دنبال اذیت کردن من بودند! زنم در حق من نامردی 
کرد وگرنه آن خانه ارزشی نداشت چرا که من خودم آن 

را به نام او ثبت کرده بود!

اعترافات تکان دهنده مردی که همسر و مادرزنش را به طرز فجیعی کشت

ســرویس حوادث// رئیس مرکز تشخیص و شب ها تمرین چاقوزنی می کردم!
پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا نسبت 
به کالهبرداری از شهروندان به بهانه دریافت 

نذورات عید قربان هشدارداد. 
ســرهنگ علی محمد رجبی با اشــاره به وجود 
خطراتی از سوی کالهبرداران اینترنتی در ایام عید 
قربان گفت: مجرمین سایبری برای کالهبرداری 
از کاربران همواره از هر موقعیت و مناسبتی برای 
رسیدن به اهداف خود سوء استفاده می کنند. در این 
روزها نیز در آستانه فرارسیدن عیدقربان قرارداریم 
و از این رو ممکن است، برخی از افراد سودجو 
بخواهند با سواســتفاده از احساسات و عواطف 
مردم و در پوشش مواردی نظیر دریافت نذورات، 
کمک های مردمی و ... از آنان کالهبرداری کنند.  
وی با بیان اینکه در همین راستا نیز الزم است که 
کاربران برای پیشگیری از این نوع کالهبرداری ها، 
کمک هــای خیرخواهانه و نــذورات خود را از 
طریــق مراکز معتبر انجام دهنــد، گفت:  در این 
روش ها ممکن است افراد سودجو تحت پوشش 
پرداخت آنالین نذورات کاربران را به سایت ها و 
درگاه های جعلی پرداخت هدایت کرده و از این 
طریق اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی 

آنان کرده و حسابشان را خالی کنند.
رئیس مرکز تشــخیص و پیشــگیری از جرائم 
ســایبری پلیس فتا ادامــه داد:  همچنین ممکن 
است افراد سودجو به بهانه های مختلف نذورات 
شــهروندان را از آنان دریافت کرده، اما آن را در 
راستای نیت قید شده خرج نکنند. از طرف دیگر 
ممکن اســت برخی از مجرمان سایبری اقدام به 
فــروش برخی از محصوالت خود در پوشــش 
تخفیف عیدقربان، جشــنواره قربان تا غدیر و ... 
کنند که در این صورت هم الزم اســت کاربران 
دقت کافی را داشــته باشند و به هیچ عنوان وارد 
سایت ها و صفحات جعلی و ناشناس نشوند و اگر 
قصد خرید اینترنتی هم دارند، حتما از سایت های 

معتبر و دارای اینماد خرید کنند.
رجبی درباره ارســال لینک های ناشــناس نیز 
اظهارکــرد: در مواردی هم ممکن اســت افراد 
ســودجو با بهانــه تبریک عید یا برنده شــدن 
جایزه ای  به بهانه عیدقربــان، لینک های جعلی 
و ناشــناس را برای کاربران ارسال کنند. در این 
راستا نیز الزم است که حتما شهروندان از بازکردن 
چنین لینک های پرهیز کنند. چرا که ممکن است 
این لینک ها حاوی بدافزار بوده و به گوشی تلفن 

همراه یا رایانه کاربران آسیب وارد کرده یا با کپی 
از اطالعات داخل آن زمینه را برای سودجویی و 

کالهبرداری های بعدی فراهم کنند.
رئیس مرکز تشــخیص و پیشــگیری از جرائم 
سایبری پلیس فتا درباره راهکارهای جلوگیری 
از کالهبرداری آنالیــن گفت: در صورت خرید 
اینترنتی یا مراجعه بــه درگاه های پرداخت الزم 
است که حتما به آدرس URL سایت دقت شود. 
آدرس باید با »https« شــروع  شده باشد. این 
عبارت نشان دهنده امنیت نسبتا قابل قبول سایت 
مورد نظر است. همچنین برخی از مرورگرها یک 
نماد قفل در جلوی نشانی وب دارند تا نشان دهند 

سایت دارای گواهی امنیتی قابل  اعتماد است.
رجبی تاکید کرد: بهترین روش برای جلوگیری از 
کالهبرداری توجه به موارد منطقی و غیر منطقی 
معامله است؛ چرا که برخی معامالت بیش  از حد 
خوب و معقول به  نظر می رسند و به اصطالح بیش 
از حد برای واقعی بودن خوب هستند. برای مثال 
قیمت برخی اجناس به اندازه ای پایین قرار داده 
می شود که خریدار را وسوسه کند. این درصورتی  
است که رقم گزارش شده برای محصول با واقعیت 

همخوانی ندارد.

هشدار پلیس فتا درباره کالهبرداری آنالین به بهانه عید قربان

ن سند مالکیت   آگهی فقدا
نظر به اینکه خانم فهیمه شریفی شمیلی محله به استناد  ۲ فقره استشهادیه محلی در خصوص پالک ۶۱۶۷ فرعی از ۱- اصلی بخش دو 
بندرعباس )واقع در گلشهر جنوبی( مدعی شده است که سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان که به نام وی ثبت و سند مالکیت به 
شماره سریال 0۱84۶5 سری ب/۹۶ به نام ایشان صادر گردیده است سند مالکیت فوق به علت جابه جائی مفقود گردیده نامبرده تقاضای 
صدور اسناد مالکیت المثنی نموده است لذا باستناد 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 ده روز اعتراض 
خود راضمن ارائه سند مالکیت به این اداره تسلیم واخذ نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی مذکور و عدم وصول اعتراض و 

یا وصول اعتراض وعدم ارائه سند نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهدشد.۱40۱/۱40 م الف
تاریخ انتشار: ۱40۱/04/۱8

اسمعیل ربیع نژاد -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس منطقه ۲ 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
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شهرستان

مشاور وزیر کشوردر امور زنان و خانواده تصریح کرد 
ضرورت ارائه خدمات ویژه به بانوان

 در مناطق زلزله زده
 عبدالحسین اسدپور سرویس شهرستان// مشاور وزیر کشور در 
امور زنان و خانواده با بیان اینکه شــبکه توزیع در مناطق زلزله زده 
هرمزگان را باید تقویت کنیم، گفت: با توجه به اینکه شــرایط برخی 
از بانوان مناطق زلزله زده خاص هســت لذا خدمات باید متناسب با 
شرایط آنها ارائه شود.  به گزارش خبرنگار دریا،  دکتر زینب اختری 
مشاور وزیر کشور و مدیرکل امور بانوان و خانواده وزارت کشور  با 
حضور در منطقه سایه خوش از این منطقه زلزله زده بازدید و با مردم 
شــریف این روســتا گفتگو کرد.  وی در جریان این بازدید با تاکید 
بر روند سریع امدادرســانی در مناطق زلزله زده هرمزگان نسبت به 
سایر بحران ها و اتفافات اظهار داشت: هماهنگی، استفاده از تمامی 
ظرفیت ها و تقســیم کار میان دســتگاه های مختلف و حضور موثر 
اســتاندار و وزیر کشور قابل مقایسه با موارد مشابه نیست.اختری با 
تاکید بر اینکه امکانات و اقالم ضروری مورد نیاز باید در روستاهای 
دورتر هم به نحو بهتری توزیع شود، تصریح کرد: علی رغم اینکه روند 
امداد رسانی به خوبی ادامه دارد ولیکن بیست و سه روستا در قسمت 
باالی دژگان وجود دارد که باید ســطح خدمات رســانی به آنها هم 
افزایش یابد. اختری با اشــاره به توزیع آب و برق در این روستاها 
گفت: با توجه به اینکه ســرویس بهداشتی و امکانات دیگر هنوز به 
طورکامل فراهم نشده لذا درصدد هستیم با استفاده از نیروهای مردمی 
شبکه توزیع را تقویت کنیم. وی با تاکید بر اینکه برای ارائه خدمات 
نیازمند اطالعات دقیق تر هستیم، یادآور شد: سپاه در این خصوص 
اقدام مناسبی انجام داده و برای هر چند روستا یک نماینده قرار داده 
اســت که اطالعات دقیقی را در اختیارمان قرار می داد. مشاور وزیر 
کشور در امور زنان و خانواده با اشاره به مسایل بانوان در مناطق زلزله 
زده اظهار داشت: با توجه به اینکه شرایط برخی از بانوان خاص هست 
و باید خدمات ویژه تری به آنها ارائه شود لذا براساس بازدیدهای انجام 
شده هماهنگی الزم با استاندار صورت گرفت. وی با اشاره به شرایط 
آب و هوایی در هرمزگان خاطرنشــان کرد: هر کاری که در توانمان 
باشــد قطعا انجام خواهیم داد و با استفاده از ظرفیت ها و کمک های 

مردمی تالش می کنیم بهترین اتفاقات رقم بخورد.
تشکیل جلسه قرارگاه صدور اسناد کشاورزی 

در رودان  
 سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان// حسین محسنی زاده رئیس 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رودان از تشکیل جلسه قرارگاه صدور 
اسناد کشاورزی با حضور دادستان و مدیران منابع طبیعی، ثبت اسناد، 
جهادکشــاورزی و صنف کشــاورزی خبر داد. به گزارش خبرنگار 
دریا؛ محسنی زاده افزود: در این جلسه دادستان درخصوص اهمیت 
کاداستر اراضی کشــاورزی بیاناتی ارائه نموده و وظایف هر اداره را 
جهت عملیاتی نمودن هر چه سریعتر این قرارگاه تشریح نمود.محسنی 
زاده گفت: اجرای طرح کاداستر در شهرستان رودان را یکی از طرح 
های بسیار مهم منابع طبیعی و حفاظت از اراضی ملی دانست و افزود: 
تخصیــص اراضی ملی به طرح های عمومــی، با اجرای کامل طرح 
کاداستر شــکل روان تری به خود می گیرد.رئیس اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری شهرســتان رودان گفت: هرگونه واگذاری اراضی منابع 
طبیعی صرفا براساس طرح و استعدادیابی اراضی در چارچوب نظام 

فنی خود امکان پذیر می باشد.

رییس مرکز توسعه سالمت کیش عنوان کرد
ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی با وجود 

تزریق واکسن کرونا  
  ســرویس شهرستان//  رییس مرکز توسعه سالمت کیش گفت: 
تداوم رعایت پروتکل های بهداشــتی برای پیشگیری از اوج گیری 
مجدد کروناو شــروع پیــک جدید در این جزیره ضروری اســت.  
محمدرضا رضانیا اظهار داشت: با توجه به سیر صعودی مبتالیان به 
کرونا در روزهای اخیر در کشــور و همچنین جزیره کیش رعایت 
پروتکل های بهداشتی ضروری است. وی افزود: بعد از گذشت بیش 
از ۲ سال از ورود ویروس کرونا به کشور و فراز و فرودهای آن و  از 
دست دادن بسیاری از هموطنان و همشهریان عزیزمان، در حال حاضر 
به  دلیل عادی انگاری مردم و رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی و 
نرسیدن واکسیناسیون به سطح ایمنی، اوج گیری مجدد کرونا می تواند 
هر لحظه در کشور آغاز شــود. به گزارش ایرنا، رضانیا اضافه کرد: 
نتیجه عادی انگاری این ویروس خطرناک است خطری که نگرانی های 
نظام سالمت  را تهدید می کند وروند عادی انگاری ها کشور را به سمت 
موج های بعدی پیش می برد و بنابراین  از همه مردم خواهش میکنم 
، به دور از هرگونه عادی انگاری، رعایت شیوه نامه های بهداشتی را 

حتی با وجود تزریق واکسن در دستور کار خود قرار دهند. 
هشتمین جشنواره شکرگزاری انبه و یاسمین گل

 در میناب برگزار می شود
  ســرویس شهرستان//  رییس شورای اســالمی شهر میناب از 
برگزاری هشــتمین جشنواره شکرگزاری انبه و یاسمین گل خبرداد.  
سیدموسی هاشم نسب مینابی در تشــریح این خبر، گفت: هدف از 
برگزاری جشنواره شــکرگزاری انبه و یاسمین گل معرفی و توسعه 
اقتصاد کشــاورزی و پاسداشت آیین ،  فرهنگ و سنت های قدیمی 
شــهر میناب است. هاشم نسب افزود: شهرستان میناب با قدمت باال 
و قریــب به یک هزار و 700 هکتار بــاغ انبه به عنوان قطب تولید 
میوه گرمســیری انبه و یاسمین گل در سطح استان و کشور است که 
با برگزاری این جشنواره به معرفی بیشتر این شهرستان پرداخته می 
شود رییس شورای اسالمی شهر میناب اظهار کرد: این جشنواره در 
روزهای ۲۸ ، ۲9 و 30 تیرماه با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی ، 
هنری و ورزشی در خیابان سالمت میناب برگزار می شود.به گزارش 
ایســنا، محمدامین امانی بعنوان دبیر و عبدالعلی زائری بعنوان مدیر 
اجرایی و بهرام رضائی بعنوان مســئول روابط عمومی و رسانه این 

جشنواره معرفی شدند.

// خبری نژاد سرویس شهرستان  دبیری  سعیده 
نوسازی  مدیرکل  هاشمی  فخرالدین  سید 
مــدارس هرمزگان اظهار کــرد: در زلزله 
بامداد روز شــنبه آســیب های جدی به 
مدرسه ۶ کالسه »۱۵ خرداد سایه خوش« 
که سال ساخت آن ۱۳۴8 و قدمتی بیش از 
۵۰ ساله دارد و از پیش در لیست فضاهای 
نیازمند تخریب و بازسازی قرار داشته وارد 

شده است.
 به گزارش خبرنگار دریا ؛ وی افزود: به 
دستور دکتر رخشانی مهر رییس سازمان 
نوسازی مدارس کشور بالفاصله عملیات 

اجرایی این پروژه آغاز شد.
عملیات  امــروز  کرد:  اضافه  هتشــمی 
اجرایی مدرســه ۱۵ خــرداد در منطقه 
سایه خوش آغاز گردید تا  دانش آموزان 

این منطقه در فصل بازگشــایی مدارس 
همزمان با دانش آموزان سراســر کشور 
از یک فضای آموزشی ایمن و استاندارد 

برخوردار باشند.
هاشمی همچنین تصریح کرد: این مدرسه 
با زیربنای ۵00مترمربع درقالب 6کالس 
با اعتبــاری بالغ بر6میلیــارد تومان با 
مشــارکت خیرین و ســازمان نوسازی 

مدارس کشور احداث می شود.
به گفته وی، مدرســه »گلستان دانش« 
که ســاختمان آن در سال ۱39۱ احداث 
شده اســت، هیچگونه آســیبی ندیده و 
فقط دیوار محوطه آن کــه قدیمی بوده 
دچار آســیب هایی شده اســت و اکنون 
محل استقرار نیروهای امدادی در منطقه 

سایه خوش می باشد.

 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 :

با دستور رییس سازمان نوسازی مدارس کشور ؛

عملیات اجرایی
 مدرسه ۶کالسه روستای سایه خوش آغاز شد

سرویس شهرستان//  مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم گفت: این جزیره به عنوان بزرگ ترین جزیره 
خلیج فارس با برخورداری از ۱۷ میدان نفتی و داشتن 
منابعی بی نظیر از نفت و گاز یکی از نقاط جذاب برای 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی در حوزه نفت، گاز، 

پتروشیمی و انرژی است. 
افشار فتح الهی در پاسخ به این سوال که پروژه های 
نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی در جزیره قشم چقدر 
پیشــرفت داشته اســت و چه برنامه های جدیدی 
برای معرفی نگین خلیج فارس به عنوان ســرزمین 
فرصت های طالیی در حــوزه نفت و انرژی دارید، 
اظهار داشت: در این فاصله چند ماهه ای که ما برای 
تحقق شعار کلیدی )قشم در مسیر توسعه، ایران قوی 
- دولت مردمی( مشغول به خدمت و فعالیت هستیم 
یک پروژه پاالیشگاهی با تولید 3۵ هزار بشکه نفت 

خام به بهره برداری رسیده است.

وی ادامه داد: طرح توســعه این پروژه پاالیشگاهی 
را با حدود 30 هزار بشــکه در دستور کار داریم که 
اکنون کارهای مقدماتی آن آغاز شده، پیمانکار طرح 
آن را تحویل گرفته و کارهای مطالعاتی اولیه را انجام 
می دهند. مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشم در 
ادامه افزود: پنج طرح پاالیشگاهی و پتروشیمی از 
قبل وجود دارد که از سال های گذشته مجوز داشتند 
ولی متاسفانه هر کدام به دالیل مختلفی فعالیت شان 
عقب افتاده بود که مقدمات فعالیت مجدد آنها آماده 

شده است.
فتح الهی اضافه کرد: البته جانمایی و اســتقرار این 
پروژه های نفت و پتروشــیمی، مشمول یک سری 
مطالعات زیست محیطی و اخذ مجوزهای ملی است، 
که خوشبختانه همه موافقت های ملی برای انجام این 

طرح ها اخذ شده است.
وی خاطرنشان کرد: البته پیشنهادی را هم برای بحث 
تصویب شــورای عالی مناطق آزاد ارائه داده ایم که 
اگر در جلســه آینده این شورا با موافقت و تصویب 
شورا همراه شود، واگذاری و جانمایی این پنج واحد 

پاالیشگاهی و پتروشیمی آغاز می شود.
به گزارش ایرنا، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
اضافه کــرد: با آغاز این فرآیند، در عمل هاب نفت 
و انرژی که پیش از این طراحی شده و در مطالعات 
اولیه و اسناد باالدستی استقرار منطقه آزاد قشم بوده 
را آغاز مــی کنیم و امیدواریم ایــن طرح ها را به 

سرعت به نتیجه برسانیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:

قشم یکی از نقاط جذاب سرمایه گذاری
 در حوزه نفت و انرژی است

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان // مراسم 
تودیع و معارفه رئیس دادگســتری و دادستان 
حاجی آباد با حضور رئیس کل دادگستری استان 

هرمزگان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار دریا؛ آیین تودیع و معارفه 
رئیس دادگســتری و دادســتان حاجی آباد با 
حضور مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگســتری 
استان هرمزگان و جمعی از مسئولین قضایی و 
اجرایی برگزار شد. رئیس کل دادگستری استان 
هرمزگان در جریان برگزاری این مراسم اظهار 
داشت: با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضاییه، 
احیای حقوق عامه یکــی از مهمترین وظایف 
دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی است و بر 
این اساس، از همه ظرفیت ها و اختیارات قانونی 

خود در این مسیر استفاده خواهیم کرد.
مجتبی قهرمانی در ادامه با اشــاره به موقعیت 
ویژه حاجی آباد و برخورداری این شهرســتان 
از امکانات الزم برای توســعه از جمله وجود 
محورهای مواصالتی و رونق کشاورزی، گفت: 
استفاده از این ظرفیت ها در جهت ایجاد اشتغال 
برای جوانان، نقش آفرینی هرچه بیشتر متولیان 

امر را می طلبد. 
وی همچنیــن بــا تأکید بر ضــرورت حضور 
مســئولین قضایی حاجی آباد به ویژه دادستان 
جدید این شهرستان در بین مردم و رسیدگی به 
مسائل و مشکالت آن ها، اظهار داشت: رسیدگی 
به تظلمات و شــکایات و حل و فصل دعاوی 
نقشی اساســی و بسیار مهم در ایجاد انتظام در 

جامعه و تحقق عدالت بر عهده دارد. 

رئیس شــورای قضایی اســتان هرمــزگان با 
بیــان اینکه موضوع شــکل گیری پرونده های 
کثیرالشاکی همواره یکی از مهم ترین دغدغه های 
دســتگاه قضایی بوده اســت، تأکید کرد: باید 
برای پیشگیری از تشکیل چنین پرونده هایی و 
رسیدگی هر چه سریعتر و متقن تر به آنها، اقدامی 
عاجل صورت گیرد.  این مقام قضایی در بخش 
دیگری از ســخنان خود گفت: نهادینه ســازی 
عدالت در جامعه نیازمند جلب مشــارکت های 
عمومی و ارتباط مؤثــر با نخبگان و معتمدین 
محلی است و به همین منظور استفاده از ظرفیت 
ائمه جمعه و جماعات، علما و ریش ســفیدان 
برای ایجاد صلح و سازش به ویژه در پرونده های 
کثیر الشــاکی ضرورتی اجتناب  ناپذیر است که 
مسئوالن جدید حوزه قضایی حاجی آباد باید 

به آن توجه ویژه ای داشته باشند. 
قهرمانی با اشاره به ضرورت بازدیدهای مستمر 
مسئوالن قضایی از زندان ها و بازداشتگاه ها، این 
موضوع را در جهت شناســایی سریع نواقص، 
کاستی ها و حل و فصل فوری مشکالت بسیار 
حائز اهمیت برشمرد.  وی بر لزوم استفاده از همه 
ظرفیت ها در جهت ایجاد اشتغال برای زندانیان 
نیز تأکید کرد و یادآور شد: ایجاد اشتغال پایدار 
و رصد اشــتغال زندانی پس از آزادی، در کنار 
حمایــت از فعالیت های حرفــه آموزی آنان 
نقش مهمی در بازگشت فرد خاطی به جامعه و 
پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی دارد.

رئیــس کل دادگســتری اســتان هرمــزگان 
خاطرنشان کرد: با توجه به قرار گرفتن شهرستان 

حاجی آباد در مســیر ترانزیت و کریدور شمال 
جنوب الزم است در خصوص مقابله با قاچاق 
این  از محورهــای مواصالتی  ســازمان یافته 
شهرســتان و برخورد با سرشبکه های قاچاق 
به دقت برنامه ریزی و اقدام شــود.وی در ادامه 
ضمن آرزوی موفقیت برای رئیس دادگستری و 
دادستان جدید شهرستان حاجی آباد در عمل به 
وظایف قانونی شان، از مسؤولین اجرایی، امنیتی 
و انتظامــی، علماء و مردم  این شهرســتان نیز 
درخواست کرد تا همچون گذشته دادگستری و 
دادسرای حاجی آباد را در روند خدمت رسانی، 
یاری کنند. در انتهای این مراسم، با اهدای لوح 
ســپاس از زحمات حجت االسالم والمسلمین 
ابراهیمی رئیس ســابق دادگستری حاجی آباد 
تقدیر شــد و با قرائت حکم انتصاب، قدرت اهلّل 
فراز به عنوان رئیس جدید دادگستری حاجی آباد 
معرفی شد.همچنین در حکم جداگانه ای حمید 
روح االمینی به عنوان دادستان جدید عمومی و 
انقالب شهرستان حاجی آباد معرفی و منصوب 
شد.  در متن حکم انتصاب قدرت اهلّل فراز که از 
سوی حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای 

رئیس قوه قضاییه صادر شده، آمده است:
امید اســت با در نظر داشتن اهمیت امر قضا و 
مسئولیت های سنگین ناشی از آن ، اجرای عدالت 
اسالمی و رسیدگی به محرومین و ستم دیدگان 
و حمایت از حقوق مشروع مردم را سرلوحه کار 
خود قرار داده و در انجام وظایف الهی با رعایت 
دقیق موازین شرعی و قانونی و همراه با سرعت 

الزم موفق و مؤید باشید.

تودیع و معارفه رئیس و دادستان حوزه قضایی حاجی آباد  

  

  

دادانهم
پرونده کالسه 140140920000194016 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390000831891.  

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 هفتم تیر ماه یکهزارو چهارصد و یک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسي هرمزگان به تصدي امضاء کننده ذیل تشکیل 
است . پرونده کالسه 140140920000194016 تحت نظر است . دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگي را اعالم وبا استعانت 

از درگاه احدیت متعال بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نماید.
)راي دادگاه (

در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب، محله شنبه چاالکی، جنب زمین هشت هکتاری ستاد قطعه 157 به 250/84 متر مربع، طي نامه شماره 181/43885/ن  
از طرف ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره(به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفي گردیده است این دادگاه پس از بررسي هاي اولیه طي دادنامه شماره 140040390000361787 
مورخه 1401/02/24 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي، مبادرت به صدورقرارسرپرستي مي نماید وسپس 
قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالي در روزنامه کثیراالنتشار آگهي گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک وتوجهاً به تحقیقات وبررسیهاي انجام شده توسط 
ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقي گردیده وهیچگونه اطالعي ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانوني وي بدست نیامده 
، لذا در راستاي اجراي ماده 28 قانون مدني وفتواي حضرت امام )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیک ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت 
یک ماهه انتشار آگهي و عدم مراجعه شخص یا اشخاصي به عنوان مدعي یا معترض، ستاد اجرایي طي نامه شماره 181/101962/ن مورخه 1401/04/04 درخواست صدور حکم 
تملک ملک موصوف را نموده است . النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصي به عنوان مالک یاقائم مقام قانوني ویا صادر واعالم میدارد. راي صادره غیابي 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهي در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران ) ویژه دادگاههاي اصل 

49 قانون اساسي( مي باشد .
مختارصادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

دادانهم
پرونده کالسه 140140920000193970 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390000832139.  

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 هفتم تیر ماه یکهزارو چهارصد و یک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسي هرمزگان به تصدي امضاء کننده ذیل تشکیل 
است . پرونده کالسه 140140920000193970 تحت نظر است . دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگي را اعالم وبا استعانت 

از درگاه احدیت متعال بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نماید.
)راي دادگاه (

در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب، محله شنبه چاالکی، جنب زمین هشت هکتاری ستاد قطعه 155 به 264/13 متر مربع، طي نامه شماره 181/43351/ن  
از طرف ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره(به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفي گردیده است این دادگاه پس از بررسي هاي اولیه طي دادنامه شماره 140040390000361675 
مورخه 1401/02/24 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي، مبادرت به صدورقرارسرپرستي مي نماید وسپس 
قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالي در روزنامه کثیراالنتشار آگهي گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک وتوجهاً به تحقیقات وبررسیهاي انجام شده توسط 
ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقي گردیده وهیچگونه اطالعي ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانوني وي بدست نیامده 
، لذا در راستاي اجراي ماده 28 قانون مدني وفتواي حضرت امام )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیک ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت 
یک ماهه انتشار آگهي و عدم مراجعه شخص یا اشخاصي به عنوان مدعي یا معترض، ستاد اجرایي طي نامه شماره 181/102048/ن مورخه 1401/04/04 درخواست صدور حکم 
تملک ملک موصوف را نموده است . النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصي به عنوان مالک یاقائم مقام قانوني ویا صادر واعالم میدارد. راي صادره غیابي 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهي در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران ) ویژه دادگاههاي اصل 

49 قانون اساسي( مي باشد .
مختارصادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

 امین درساره سرویس شهرستان// فرمانده سپاه 
بندر خمیر از توزیع و طبخ روزانه ۱۶۰۰ پرس غذای 
گرم برای زلزله زدگان منطقه بندر خمیر خبر داد. 

به گزارش خبرنگار دریا، ســرهنگ پاسدار 
حمید کمالی فرمانده سپاه بندر خمیر، از روند 
پخت و توزیع غذا توسط موکب شهدای گمنام 
ناحیه خمیر برای گــروه های جهادی فعال 

درمنطقــه زلزله زده بازدیــد کردند. فرمانده 
ســپاه بندر خمیر دراین بازدید ضمن عرض 
خدا قوت خدمت بسیجیان شهرستان تصریح 
کرد: روزانه ۱600 پرس غذای گرم برای نهار 
وشام گروه های جهادی که درمنطقه زلزله زده 
ســایه خوش درحال خدمت رسانی به مردم 

آسیب دیده هستند پخت وتوزیع می شود

فرمانده سپاه بندرخمیر خبر داد

 توزیع روزانه ۱۶۰۰پرس غذای گرم برای منطقه
 زلزله زده بندرخمیر

شهرســتان//  ســرویس  درســاره  امین 
ســردار تنگســیری در جمع بســیجیان 
بندرخمیردرمنطقه زلزله زده ســایه خوش 
گفت: لبیک بــه فرامین مقام معظم رهبری، 
حرکت جهادی بوده و ماخدمت به مردم زلزله 
زده را وظیفه شرعی دانسته و افتخار می کنیم 

خادم و درکنار مردم حضور داشته باشیم.
 به گزارش خبرنگار دریا، ســردار علیرضا 
تنگسیری با حضور دراردوگاه پشتیبانی سپاه 
شهرستان بندرخمیر و خدا قوت به گروه های 
جهادی بسیج اظهار کرد: به چنین انسان هایی 
که برای کمک به مردم و رفع مشکالت آنان، 
ســختی ها را تحمل می کنند افتخار می کنم 
و امروز بعنوان ســرباز والیت در جمع شما 
جوانــان والیت مدار حضور یافته و از صفا 
و صمیمیت شــما عزیزان بهره های معنوی 
کســب کنم.فرمانده نیروی دریایی سپاه در 
جمع بسیجیان جهادی شهرستان بندرخمیر 
در منطقه زلزله زده ســایه خوش با اشاره به 
ارزشمند دانستن کمک و همیاری به مردم و 
تشکر از جوانان انقالب اسالمی که با تشکیل 
گروه های جهادی به فرامین مقام معظم رهبری 
لبیک گفتند و همراه و همیار مردم نجیب این 
مناطق هستند، تصریح کرد: کار برای رضای 

خدا شــیرین و دلچسب اســت و انسان در 
درونش احساس خوشی و سبکی می کند، 
در این امور خداپســندانه که خریدارش هم 
خود خداست از خدا بخواهید این توفیقات 
همیشه ادامه داشته باشد تا بتوانیم در مسیری 
که شهدا برای ما روشن کردند رهرو خوبی 
باشــیم.وی اقدام جهادی و انقالبی در رفع 
محرومیت را از نکات مورد تاکید مقام معظم 
رهبری دانســت و افزود: با کمک همدیگر 
می توانیم تالش نموده و مقداری از مشکالت 
و سختی های این مردم رفع کنیم چرا که طی 
این سال ها مشکالت زیادی دامن گیر کشور 
بوده است اما طبق دستور خداوند در قرآن 
کریم، ما باید در مقابل همه این مشــکالت 
و سختی هایی که دشمن بر ما تحمیل کرده 
اســتقامت کنیم و به طور قطع وعده نصرت 
الهی محقق خواهد شد.فرمانده نیروی دریایی 
سپاه پاسداران در پایان گفت: خدمت به مردم 
عزیز وظیفه شرعی ماست و افتخار می کنیم 
خادم مردم باشیم و همانگونه که برای حفظ 
امنیت پایدار ملت عزیز ایران اسالمی شبانه 
روز انجام وظیفه می کنیم، برای رفع مشکالت 
مردم زلزله زده هرمزگان تالش می کنیم در 

کنار آنها خواهیم بود.

فرمانده نیروی دریایی سپاه در مناطق زلزله زده هرمزگان:

خدمت به مردم هرمزگان وظیفه شرعی 
و برای من افتخار است



 ســرویس اقتصادی // رئیس کل دادگســتری 
استان هرمزگان از برگزاری مزایده ۲۶۵ میلیارد 

تومانی اموال تملیکی در این استان خبر داد. 
مجتبــی قهرمانی رئیس کل دادگســتری اســتان 
هرمزگان گفت: با توجه به دســتور ریاســت قوه 
قضاییــه در خصوص لــزوم نظارت مســتمر و 
ساماندهی به وضعیت انبارهای سازمان جمع آوری 
و فروش اموال تملیکی، مزایده سراســری شماره 
258 اســتان هرمزگان با ارزش پایه 265 میلیارد 
تومان به مدت یک هفته تا تاریخ چهارشــنبه 22 

تیرماه 1401 برگزار می شود. 
مجتبی قهرمانی خاطرنشــان کــرد: عالقمندان به 
شرکت در این مزایده می توانند با مراجعه به دفاتر 
پیشخوان دولت و دفترخانه های اسناد رسمی، پس 
از دریافت امضای الکترونیک نسبت به رؤیت لیست 
کاالها و ارائه پیشنهاد قیمت از طریق سامانه های 
اینترنتی به آدرس هــای: www.tamliki.ir و 

www.setadiran.ir اقدام کنند. 
وی با بیان اینکه دریافت جزئیات این مزایده برای 
متقاضیان از طریق مشــاهده متن فراخوان امکان 
پذیر است، خاطر نشان کرد: عموم مردم می توانند 
با مراجعه به اداره کل اموال تملیکی استان هرمزگان 
از تمامی کاالهای موضوع این مزایده بازدید نمایند. 
به گزارش  تســنیم ، رئیس کل دادگســتری استان 
هرمزگان همچنین تأکید کرد: در حوزه ســازمان 
اموال تملیکی پس از ســفر ریاست قوه قضاییه به 
استان هرمزگان، 33 مکاتبه و 16 بازدید با موضوع 
تعیین تکلیف کاالهای متروکه انجام شــده که در 
نتیجه آن، فروش اموال تملیکی در استان هرمزگان 
به رشد 2100 درصدی دست یافته و بر این اساس، 
استان هرمزگان با اختالف زیاد نسبت به استان های 
دیگر، رتبه اول کشــور را به خود اختصاص داده 

است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد  

برگزاری مزایده ۲۶۵ 
میلیاردی اموال تملیکی

 در هرمزگان 

  طالع بینی  

شنبه 18 تیر 1401

9 ذی الحجه  1443

 سال  بیست و یکم شماره 3925

فروردین :  
اگرچه دوست دارید در میان دوستان تان باشید و 
لذت ببرید، اما شرایط طوری رقم خورده که باید 
از جمع خارج شوید و پیشاپیش همه حرکت کنید. 
به نظر می رســد که سرشــار از انرژی هستید و زبان تان هم کمی 
تند و تیز شده است، اما نباید به دیگران نیش و کنایه بزنید. حواس 
تان باشــد که صریح برخورد نکنید، حداقل قبل از این که حرفی 
بزنیــد به آن فکر کنید. لحن تان را نــرم تر کنید تا دیگران مجبور 
نشوند وقتی صحبت می کنید گوش های شان را بگیرند و سعی کنند 

حرف های تان را نشنوند.
اردیبهشت :  

مطمئنًا اگر کسی به شــما زخم زبان بزند خوشحال 
نمی شــوید، اما معموالً سعی می کنید که در جواب 
از خودتان دفاع کنید. نکته این جاســت که امروز به 
راحتی نمی توانید از این سپر دفاعی استفاده کنید. گاهی اوقات بهتر 
است خشم تان را پنهان کنید و رد شوید. به خاطر داشته باشید که 
این حرکت شما به معنی بزدلی یا ضعیف بودن نیست، بلکه نشانه ی 
دانایی شماست. اگر خشم بگیرید، فقط همه چیز پیچیده تر خواهد 

شد و دیگر چیزی تحت فرمان تان نخواهد بود.
خرداد : 

امروز باید گوش به زنگ باشــید، یعنی حواس تان 
باشــد طوری رفتار نکنید که دیگران را مورد تهاجم 
قرار دهید. به نظر خودتان بســیار منطقی هستید، اما 
ممکن اســت کسی از راه برسد و به شــما بگوید که هیچ کدام از 
ایده های تان شدنی و ممکن نیستند. مجبور نیستید همه ی جزییات 
را توضیح دهید، ســعی کنید با لحن تان نرم تر ســخن بگویید و 
کمتر حرف بزنید. لزومی ندارد برای این که منظورتان را برســانید 
از جمالت طوالنی اســتفاده کنید، اما کمی طول می کشد تا کاماًل 

درک تان کنند.
      تیر :

امروز دیگران را بســیار متعجب خواهید کرد، زیرا 
تصمیم گرفته اید که برای رسیدن به اهداف تان با تمام 
نیرو بجنگید. شاید حس کنید که دل تان می خواهد 
بــه نظرات دیگران هم گوش دهید، اما وقتی حرف های شــان را 
شنیدید ممکن است واکنش بدی نشان دهید. پس سعی کنید از شدت 
رفتارتان کم کنید و حرف تان را با لحن نرم تری منتقل کنید. اختالف 
نظرها را یک باره نادیده نگیرید، کمی بیشتر دقت کنید و از صمیم 

قلب حرف بزنید.
     مرداد :

معموالً ســعی می کنید افکار خالقانــه ای را که در 
ســر دارید با دیگران در میان بگذارید، اما امروز این 
قــدر انرژی مثبت در اطراف تان جریان دارد که نمی 
دانید چه وقت باید دســت از حرف زدن بکشید. آن قدر اعتماد به 
نفس تان باال رفته که ممکن است نزدیک ترین دوستان را با گستاخی 
برنجانید. باید بدانید که در حال حاضر هرچه می گویید مهم تر از 
آن چه در واقعیت هست به نظر می رسد. به جای این که به خودتان 

مغرور شوید بهتر است کمی فروتنی نشان دهید.
     شهریور : 

حاال که به نقطه ی حساس یک رابطه نزدیک شده اید، 
به نظر می رســد که احساسات حاکم بر این رابطه به 
تدریج رنگ می بازند. ممکن است افکار منفی ناگهان 
هجوم بیاورند و بعد فروکش کنند، اما سکوتی که حس می کنید به 
این معنی نیست که همه چیز خوب پیش می رود. جلوی خشم تان 
را بگیرید تا چیزی نگویید که بعد پشــیمان شوید. تا زمانی که بر 
خودتان مسلط نشده اید باید این انرژی های پر جوش و خروش را 

از اطراف تان دور کنید. 
     مهر : 

آدمی هستید که معموالً باعث شادی دیگران می شود، 
اما مشکل این جاست که گاهی زیاده روی می کنید، 
یعنی حاضرید که خودتان را نادیده بگیرید تا هر طور 
شده دیگران را خوشــحال کنید. امروز ممکن است ناگهان حرفی 
بزنید که اصاًل به عواقب آن توجه نکرده اید. قصدتان این نیســت 

که کسی را ناراحت کنید، اما باید برای خودتان هم وقت بگذارید. 
      آبان : 

امروز ترغیب شده اید که پروژه ی کاری جدیدی را 
شروع کنید. متأسفانه ممکن است تمام کردن کاری که 
به دست گرفته اید دشوار باشد، زیرا برای به سرانجام 
رســاندن آن باید انرژی کافی داشته باشید، اما به نظر می رسد که 
بخشــی از انرژی شما به خاطر کسانی که در کارتان اختالل ایجاد 
می کنند هدر می رود. بهتر است از دوستان یا خانواده ی تان بخواهید 
که کمک تان کنند یا اگر نمــی خواهند کمک کنند حداقل جلوی 

پای تان سنگ نیندازند.
     آذر :  

شرایطی که اکنون در آن قرار دارید بسیار حساس به 
نظر می رسد، اما نباید از دیگران انتظار داشته باشید 
که همه ی کارهای شــان را کنار بگذارند و با شما همدردی کنند. 
اگر ســعی کنید بر چیزی که فقط برای شما اهمیت دارد پافشاری 
کنید، ممکن است صبر دوستان تان لبریز شود. ایده های بسیاری در 
سرتان می چرخند، اما نمی توانید تصمیم بگیرید که کدام شان بهتر 

و دست یافتنی ترند.
      دی : 

از این که قدرت تان را به کار بگیرید حس خوبی به 
شما دست می دهد، اما امروز ممکن است از حدتان 
تجاوز کنید. شاید اعمال قدرت آن قدر وسوسه ی تان 
کند که دیگر هدف اصلی خود را فراموش کنید. بدانید که موفقیت به 
این معنی نیست که بتوانید همه چیز را تحت سلطه ی خود درآورید، 

بلکه دستیابی به اهداف تان نیازمند مشارکت و نوآوری است.
  بهمن : 

افکار مثبت می توانند بیش از هر چیز دیگری ترغیب 
کننده باشند، اما امروز ممکن است در این مثبت نگری 
زیاد روی کنید. اگر خوش بینی کورکورانه نشان دهید، 
دیگران حس خواهند کرد که قدرت تشخیص حقایق را ندارید، در 
نتیجه دیگر باورتان نمی کنند. پس سعی کنید واقعیت ها را فراموش 

نکنید و حقایق را در ذکر جزییات لحاظ کنید. 
اسفند : 

تصمیم گرفته اید که راهکارهای جدیدی را به کار ببندید 
تا شــاید اوضاع مالی تان تغییر کند. به نظر می رسد که 
ایده های اقتصادی جالبی دارید، اما نمی دانید که کدام یک 
شــدنی و ممکن هستند. اعتماد به نفس تان را حفظ کنید و از دیگران 
بخواهید حمایت تان کنند. به توصیه های کسی که مورد اعتماد شماست 
توجه کنید تا بتوانید درست ترین و منطقی ترین مسیر را تشخیص دهید.
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7 اقتصادی

سرویس اقتصادی // مشاور وزیر اقتصاد 
در امور سیاســت گذاری نان، جزئیات 
اجرای طرح یارانه نان را تشریح کرد و 
اطمینان داد که »عالوه بر اینکه افزایش 
قیمت نان نخواهیم داشــت و نانوایان 
از طرح منتفع می شوند، ساالنه یک و 
نیم میلیارد یورو نیز صرفه جویی ارزی 

خواهیم داشت«. 
محمد جالل در جلســه »بررســی 
روند اجرای طرح هوشمندســازی و 
مردمی ســازی یارانه نان« در استان 
مازندران، با اشــاره به تصمیم دولت 
در تخصیص هدفمند یارانه کاالهای 
اساسی بیان کرد: در مورد نان سنتی، 
یارانه از گندم برداشته می شود و به آرد 

نانوایی ها اختصاص پیدا می کند.
وی با اشــاره به حــذف عرضه های 
خارج از شــبکه در قالب قاچاق آرد 
یا مصارف نــان در دامداری ها پس 
از اجرای این طرح، افــزود: برآورد 
اجمالی ما این است که بعد از اجرای 
طرح یارانه نان، حــدود 30 درصد 
مصرف گندم کشور )تحت عنوان نان 
مصرفی مــردم( کاهش می یابد و این 
کاهش در مصرف، ساالنه حدود یک 

و نیم میلیارد یورو صرفه جویی در پی 
دارد. دســتیار ویژه وزیر اقتصاد، در 
مورد جزئیات اجرای این طرح گفت: 
این طرح در دو ســطح اجرا می شود؛ 
کارتخوان های  فراگیری  اول  ســطح 
هوشــمند اســت و در آن بــه ثبت 
تراکنش های مقداری فروش و ارزیابی 
عملکرد نانوایی ها از طریق داده های 
صحیح، قابل اتــکا و به هنگام اقدام 
می شــود. در این سطح مقدار فروش 
نان و اختصاص آن به اقشار مختلف 
جامعه را در فرآیند متعارفی که مردم 
آن را بــا عنوان »خریــد با کارت« 

می شناسند، اندازه گیری می کنیم.
وی اضافه کرد: در ســطح دوم قیمت 
گندم و آرد بــرای نانوایانی که تحت 
پوشش زیرساخت فروش مکانیزه نان 
قرار گرفته انــد، افزایش پیدا می کند. 
نانوایان پرداختــی انجام نمی دهند و 
مهلتی 30 تــا 45 روزه به آن ها داده 
می شــود، اما آنها متعهد به پرداخت 

قیمت تمام شده آرد خواهند شد.
جالل ادامه داد: پس از آن با بررسی 
زیرساخت هوشــمند نصب شده در 
نانوایــی و اطمینان از اینکه که نان به 

خانوارها واگذار شده، یارانه اختصاص 
یافته )نان قیمت تمام شده منهای نان 
قیمت فعلی( به حســاب نانوا واریز 
می شود. در نتیجه مردم در این طرح 
بــا هیچ تغییری در قیمــت و فرآیند 
خریــد مواجه نمی شــوند. جالل در 
ادامه بیان کرد: بــا اجرای این طرح، 
برخی از محدودیت ها برای نانوایانی 
که فعالیــت رســمی و واقعی آن ها 
تولید و پخت نان اســت، برداشته و 
مفاهیمی مانند ســهیمه آرد به آرامی 
کمرنگ می شوند. به این معنا که یک 
نانوایی در صورت صالح خود حتی 
می تواند به صورت شبانه روزی فعالیت 
داشته باشــد. نانوایانی که می خواهند 
آرد خرید کنند، به دلیل مهلت زمانی 
که داده می شــود، مشکل سرمایه در 
گردش نخواهند داشت و در این بازه 
زمانی گرچه پول آرد خود را تسویه 
می کنند، اما روزانه مبلغ ما به تفاوت 
را دریافــت خواهند کرد.وی توضیح 
داد: این مبلغ ما به تفاوت شــامل دو 
پارامتر اســت؛ افزایش قیمت آرد و 
افزایش هزینه های دســتمزد و اجاره 
نانوایان که در سال 1401 اتفاق افتاده 

است. پس نانوایانی که قصدشان تولید 
نان و فروش آن به مردم است، در این 
طرح منتفع می شوند و مردم نیز هیچ 
تغییری را از منظر مقدار و مبلغ خرید 

نان متوجه نمی شوند.
جالل تاکید کــرد: در اجرای  طرح 
هوشمند سازی و مردمی سازی یارانه 
نان تا پایان سال 1401 افزایش قیمت 
نان سنتی نخواهیم داشت، در این الگو، 
مفهومی تحت عنوان سهمیه بندی نان 
نخواهیم داشت، نان کارتی و یا کارت 
نان نخواهیم داشــت و سیاستگذاری 

قیمت نان بهبود خواهد یافت.
همچنین سیداسماعیل هاشمی، مدیر 
کل اداره کل امور اقتصادی و دارایی 
اســتان مازندران در این جلسه بیان 
اقتصادی  مهم  اصالحات  دولت  کرد: 

را در راستای حذف سود برای عده ای 
خــاص آغاز کرده اســت و یکی از 
موضوعــات مهــم در این خصوص 
آزادســازی قیمت هــا و پرداخــت 
مستقیم یارانه نان به مردم است. وی 
افزود: اعطای آرد یارانه ای به صنایع 
یا نانوایی ها زمینه فســاد و تبانی را 
فراهم کرده بود اما با آزادسازی نرخ 
آرد صنعتــی از این موارد جلوگیری 
خواهد شــد. مدیر کل اداره کل امور 
اقتصادی و دارایی اســتان مازندران 
یکی از مهم ترین نکات اجرای طرح 
یارانه نان را امــکان نظارت آنالین 
دانسته است، زیرا با اجرای آزمایشی 
طرح هوشمندســازی یارانه آرد، این 
امکان برای مسئوالن  فراهم می شود  تا 

از قاچاق منابع  جلوگیری کنند.

ســرویس اقتصادی // مدیرکل دفتر 
برنامه ریزی و اقتصاد مســکن وزارت 
راه و شهرســازی گفت: اگر افرادی که 
مشمول نهضت ملی مسکن شده اند اما 
مدارک را بارگذاری نکرده اند، تا پایان 

تیر مهلت تکمیل مدارک را دارند.
پروانــه اصالنــی مدیــرکل دفتــر 
اقتصاد مسکن وزارت  برنامه ریزی و 
راه و شهرسازی اظهار کرد: 5 میلیون 
400 هزار ثبت نــام در نهضت ملی 
مســکن داشــتیم که از این تعداد 3 

میلیون و 400 هزار نفر حائز شرایط 
اولیه بودنــد و برای آنها پیامک ادامه 
فرآیند نام نویسی و بارگذاری مدارک 
ارسال شــد. وی ادامه داد: از مجموع 
3 میلیون 400 هزار نفر کمتر از یک 
میلیون نفر وضعیتشان نامشخص است 
اما تا پایان تیر مــاه این رقم به صفر 
متقاضیان  می رســد و وضعیت همه 
مشخص خواهد شــد.اصالنی افزود: 
علت نامشــخص بودن وضعیت این 
تعداد از متقاضیــان، عدم مراجعه یا 

بارگذاری نکــردن مدارک علی رغم 
ارســال پیامک برای آنها بوده است. 
اگر تا پایان تیر ماه این تعداد مراجعه 
یا مدارک خــود را بارگذاری نکنند، 
حذف خواهند شد. وی تصریح کرد: 
برخی از پروژه های نهضت ملی مسکن 
در بافت های فرسوده و برای نوسازی 
واحدهای موجود در این بافت هاست، 
برخی دیگر در قالب تفاهم نامه های 
وزارت راه و شهرسازی با دستگاه های 
اجرایی است برخی هم توسط بخش 

خصوصی ساخته می شود؛ این 3 دسته 
نیازی به مراجعه بــه بانک یا افتتاح 

حساب یا واریز آورده اولیه ندارند.
مدیرکل دفتــر برنامه ریزی و اقتصاد 
مســکن وزارت راه و شهرســازی 
گفت: همچنین بخشــی از متقاضیان 
هم در قالب گروه هــای 3 تا 6 نفره 
در شهرهایی که مشکل کمبود زمین 
نداشــتیم، زمین دریافت و خودشان 
ساخت و ســاز را آغاز کرده اند. این 
دسته هم نیازی به افتتاح حساب در 

بانک و واریز آورده ندارند.وی تأکید 
کرد: بنابراین نمی شود از روی واریزی 
آورده متقاضیان پیش بینی کرد که چه 
تعداد از ادامه مسیر منصرف شده اند یا 
چه تعدادی در این طرح باقی می مانند.

جزئیات جدید از اجرای طرح یارانه نان 

 سرویس اقتصادی // مدیرکل بنادر و دریانوردی 
فعالیت های ثبت شده در حوزه تخلیه  هرمزگان 
وبارگیری از بندر خلیج فارس از ابتدای سال جاری 
تا پایان خرداد ماه امسال را یک میلیون و ۵۶ هزار 

و ۹۳۹ میلیون تن انواع فرآورده نفتی اعالم کرد.
به گزارش خبرنــگار دریــا ، »علی رضا محمدی 
کرجی ران« در تشــریح آمار تخلیــه و بارگیری و 
صادرات فرآورده های نفتی از بندر نفتی خلیج فارس 
اظهار داشــت: در این مدت یک میلیون و26 هزار 
و823 تن انــواع فرآورده نفتی از طریق این بندر به 
کشورهای هدف صادر شده که در همسنجی با مدت 

مشابه سال گذشته 24 درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به صادرات قیر در این دوره زمانی اظهار 
داشت: در این مدت 501 هزار و ۷38 تن صادرات 
قیر به ثبت رســیده که عمده آن به سه کشور عمان، 
امارات متحده عربی و هندوستان ارسال شده است. 
مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی، عملکرد 
بندر نفتی خلیج فارس طی این مدت در بخش بنزین 
را 4هزار و 468 تن و در حوزه بانکرینگ )سوخت 

رسانی به کشتی ها( 13۹ هزار و۷0 تن اعالم کرد.
به گفته محمدی کرجی ران، در مدت یاد شــده 225 
فروند شــناور در اســکله های نفتی خلیج فارس 
پهلودهی شده اند که از این میزان 12۹ فروند شناور 
ویژه حمل قیر، یک فروند شــناور حمل بنزین، ۹5 
فروند شناور دیگر نیز ســایر فرآورده های نفتی را 

حمل نموده اند.
وی عملکرد تخلیه و بارگیری فرآورده های نفتی از 
بندر نفتی خلیج فارس در سال 1400 را 3 میلیون و 
614 هزار و 43 تن اعالم کرد و افزود: از این میزان 
عملکرد 3 میلیون و 501 هزار و ۷35 تن مربوط به 

صادرات بوده است.
گفتنی اســت؛ »بندر نفتی خلیج فارس« منطقه ویژه 
اقتصادی بندر شهید رجایی به دلیل موقعیت راهبردی، 
قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی شمال جنوب و نزدیکی 
به صنایع و پاالیشگاه های منطقه با 12 پست اسکله 
به عنوان بزرگترین بندر نفتی زیر مجموعه سازمان 

بنادر و دریانوردی به شمار می رود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان:
بارگیری و ترانزیت

 در بندر نفتی خلیج فارس 
به مرز دو میلیون تن رسید

***

سرویس اقتصادی // رســتم قاسمی وزیر راه 
و شهرســازی از امکان ثبت شــکایت درباره 
مبلغ اجاره بها در ســامانه ۱۲۴ خبر داد و گفت: 
با بازدیدهای ســرزده بازار مســکن را کنترل 

می کنیم. 
وزیر راه و شهرسازی با اعالم اینکه امکان ثبت 
شکایات در خصوص مبلغ افزایش اجاره بها بر 
اساس مصوبات اعالم شــده، در سامانه 124 
فراهم شده است از امکان شناسایی واحدهایی 

که مصوبات را رعایت نمی کنند خبر داد.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در نشست 
هماهنگی با ارگان ها و اصناف و مشــاوران 
امــالک برای پیگیری اجرایی شــدن بســته 

سیاستی مصوب شــده در جلسه سران قوا در 
خصوص بازار اجاره بهــا، گفت: با توجه به 
شرایط حاضر در بازار اجاره مسکن در کشور 
نشست پیگری اجرای مصوبات برگزار شده و 
ادامه خواهد داشت.وی ادامه داد: در صددیم تا 
با دستورالعمل ها و قوانینی که در حال حاضر از 
بسته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا 
و مصوبه هیات وزیران و ستاد تنظیم بازار کشور 
دریافت و ابالغ شــده، بازار مسکن را کنترل 
کنیم.وی با تاکید بر این که بسته سیاستی مصوب 

و ابالغ شــده و همه موظفند آنــرا اجرا کنند، 
اقدامات برخی از  مشــاوران مشاوران امالک 
در رعایت مصوبه سران قوا را مناسب ارزیابی 
و تصریح کرد: از مشاوران امالک می خواهیم با 
نصب اطالعیه اعالم کنند مطابق با مصوبه حلسه 
سران قوا قراردادها را تنظیم می کنند تا این بسته 
به شکلی مناسب اجرایی و عملیاتی شود.وزیر 
راه و شهرســازی با اعــالم اینکه امکان ثبت 
شــکایات در خصوص مبلغ افزایش اجاره بها 
بر اساس مصوبات اعالم شده در سامانه 124 

فراهم شده است، یادآور شد: تعزیرات حکومتی 
موضوع این شکایات را پیگیری خواهد کرد و 
امکان شناسایی واحدهایی که مصوبات سقف 
افزایش نرخ اجاره بها را رعایت نمی کنند در 
سامانه های وزارت راه و شهرسازی فراهم شده 
است. قاسمی اضافه کرد: به منظور تنظیم بازار 
مســکن و اجاره بها، وزارت راه و شهرسازی 
برای بازرسی های برنامه ریزی شده یا سرزده 
در سراســر کشــور با همکاری دستگاه های 

نظارتی استفاده خواهد کرد.

امکان ثبت شکایت مستأجران در سامانه ۱۲۴ فراهم شد

مشموالن نهضت مسکن تا پایان تیر مدارک ندهند، حذف می شوند

ســرویس اقتصادی // به رغم اولویت دهی وزارت 
قیمت  برنج  بر خودکفایــی  مبنی  کشــاورزی 
این محصــول همچنان روند صعــودی را طی 
می کند. بررســی های نشــان می دهد در سطح 
خرده فروشی ها هر کیلوگرم برنج اعالی ایرانی تا 
۲8۰ هزار تومان هم عرضه می شود. اما چرا قیمت 

برنج افزایش یافت؟ 
قیمت برنج همچنان روند صعودی را طی می کند. 
این افزایــش قیمت هم در برندهای ایرانی قابل 
مشاهده اســت و هم در برندهای خارجی. این 
در حالی اســت در بهمن 1400 زمانی که نرخ 
این محصول به مرز ۹5 هزار تومان رسید؛ دولت 
ابتدا آن را تکذیب کرد و سپس با قیمت گذاری 
دستوری و تعیین نرخ 65 هزار تومان از کنترل 
بــازار خبر داد؛ اما حاال برنج مرغوب ایرانی در 
مرز رکوردشکنی و رسیدن به قیمت 150هزار 

تومان قرار دارد.
بر اساس بررسی های صورت گرفته برنج مرغوب 

ایرانی به طور متوســط در محدوده 120 هزار 
تومان به فروش می رســد. گرچــه مرکز آمار، 
گزارش دقیقی از تورم این بازار منتشــر نکرد؛ 
اما روزنامه همشهری در گزارشی به بررسی این 
موضوع پرداخت. بر اساس این گزارش درصد 
تورم برنج درجه یک ایرانی نســبت به خرداد 
پارســال 164 و برنج خارجــی 2/4۷ درصد، 
است، البته همشهری قیمت برنج ایرانی را برای 
سال جاری ۹۷ هزار و 400 تومان و قیمت برنج 

خارجی را 36/5 هزار تومان محاسبه کرد.
رونــد صعودی نرخ برنج در حالی ادامه دارد که 
اولویت وزارت کشــاورزی از زمانی که دولت 
ســیزدهم روی کار آمد، خودکفایی در عرصه 
برنج اســت؛ اما نه تنها تاکنون خودکفایی رخ 
نداده اســت، بلکه برنج در حال حذف شدن از 

سفره خانوار است. حتی برخی از فعاالن بازار از 
استفاده نان به جای برنج به دلیل گرانی برنج خبر 
می دهند. شاید دولت قصد دارد به جای رساندن 
میزان تولید به سرانه مصرف، سرانه را کاهش دهد 

و بدین روش خودکفایی رخ دهد!
در این بین بسیاری از مسئوالن علت گرانی برنج 
را به جنگ روسیه و اوکراین نسبت می دهند. در 
گذشته نیز تحریم ها را عامل اصلی گرانی برنج 
اعالم می کردند. هرچند جنگ روسیه و اوکراین 
و نیز تحریم ها روی بــازار کاالی خارجی، اثر 
مســتقیم دارد. اما واضح است که حتی اگر این 
جنگ هم اتفاق نمی افتاد، به احتمال زیاد قیمت ها 

در بازار برنج ایران تفاوت چندانی نمی کرد.
با وجود آنکه سیاســت حذف ارز ترجیحی، از 
نظر بسیاری از اقتصاددانان کار درستی است، اما 

روش اجرای آن نیز مهم است. روز شنبه پدرام 
ســلطانی اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی کاری 

درست بود که به شیوه ای غلط اجرا شد.
مسیح کشاورز، دبیر انجمن وارد کنندگان برنج 
درباره علت گرانی برنج گفت: برنج موجود در 
بازار محصول سال جدید نیست. عرضه و میزان 
آن کــم و تقاضا برای آن زیاد اســت. به همین 

خاطر قیمت آن افزایش می یابد.
وی افــزود: علت پایین بودن میزان عرضه برنج 
ایرانی به سال 1400 بازمی گردد. زمانی که فصل 
برداشت برنج ایرانی بود ما برنج ایرانی را با قیمت 

34 هزار تومان داشتیم.
به گزارش قدس آنالین، کشــاورز خاطرنشان 
کرد: مسئوالن دوره ممنوعیت واردات را برقرار 
کردند. برنج ایرانی گران شد. برنج خارجی کمبود 
پیدا کرد. به تبع آن هم سوءاستفاده هایی از سوی 

واسطه گران برنج ایرانی صورت گرفت.

چرا قیمت برنج افزایش یافت؟

ســرویس اقتصادی // بر اساس آیین نامه اجرایی قانون 
مالیات بــر خودروهای لوکــس، خودروهای باالی یک 

میلیارد تومان مشمول ۱ تا ۴ درصد مالیات شده اند.
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور آئین نامه اجرایی 
قانون مالیات بر خودروهای گران قیمت را که در جلسه 
1 تیر امسال و با اســتناد به بند »ف« تبصره 6 قانون 
بودجه امســال به تصویب هیئت وزیران رســیده بود 
را بــرای اجرا در تاریخ ۷ تیر ســال جاری به وزارت 

خانه های کشور، تعاون و اقتصاد ابالغ کرد.
بر این اساس خودروهای زیر یک میلیارد تومان معاف 
از مالیات هستند؛ خودروهای سواری یا وانت دو کابین 
از یک تا یک و نیم میلیارد تومان نیز نسبت به مازاد یک 

میلیارد تومان مشمول یک درصد مالیات خواهند شد.
همچنین خودروهای یک و نیــم تا 3 میلیارد تومانی 
نسبت به مازاد یک و نیم میلیارد تومان مشمول 2 درصد 
مالیات می شوند و به خودروهای گران قیمت سواری و 

وانت دو کابین از 3 تا 4.5 میلیارد تومانی هم 3 درصد 
مالیات نسبت به مازاد 3 میلیارد تومان تعلق می گیرند.

خودروهای لوکس باالی 4.5 میلیارد تومان نسبت به 
مازاد این رقم مشمول 4 درصد مالیات می شوند.

فراجا، وزارت کشــور و وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی مکلف به شناسایی مالکان خودروهای لوکس 
و افــراد تحت تکفل آنها کــه خودروهای باالی یک 
میلیارد تومان هستند.این پایه مالیاتی به خودروهایی که 
از ابتدای امسال باالی یک میلیارد تومان باشند، تعلق 
می گیرد؛ اما محاســبه مالیات آنها بر اساس قیمت روز 
خواهد بود که سازمان امور مالیاتی متولی محاسبه قیمت 

روز این خودروها تعیین شده است.
تغییر مالکیت این خودروها در دفاتر اســناد رسمی یا 
مراکز تعویض پالک نیروی انتظامی بدون داشتن گواهی 
پرداخت مالیات متعلقه این خودروها از سامانه سازمان 

امور مالیاتی ممنوع است.

رقم مالیات بر خودروهای لوکس تعیین شد
سرویس اقتصادی // معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای 

به سازمان حمایت با افزایش قیمت رب به ۴۵ هزار تومان موافقت کرد. 
معاون توســعه بازرگانی وزارت جهاد کشــاورزی در نامه ای به سازمان 

حمایت با افزایش قیمت رب گوجه فرنگی موافقت کرد.
به گزارش قدس آنالین ؛ در متن نامه عباس عسکرزاده به صدیف بیک زاده، 

سرپرست سازمان حمایت آمده است:
احترامًا پیرو نامه شــماره 1401/500/22284 مورخ1401/03/28 در 
خصوص موضوع تعیین قیمت رب گوجه فرنگی به استناد مصوبه بیست و 
نهمین جلسه ستاد تنظیم بازار کشور و همچنین با توجه به جلسات برگزار 
شــده با تولید کنندگان عمده و ســندیکای صنایع کنسرو ایران، با در نظر 
گرفتن افزایش هزینه های تولید، با افزایش قیمت مصرف کننده رب گوجه 
فرنگی در چارچوب ضوابط و مقررات آن ســازمان موافقت می نماید. لذا 
ضمن ارسال نامه شماره 4653/ س مورخ 1401/04/14 سندیکای صنایع 
کنسرو ایران در خصوص قیمت مصرف کننده )450000 ریال(، خواهشمند 
است در راستای حفظ آرامش بازار و تداوم عرضه کاال مقرر فرمائید با قید 

فوریت اقدامات الزم مبذول گردد.

موافقت وزارت جهاد با افزایش قیمت رب گوجه



امام جعفر بن محمد)ع(: هرگز تهی دست نشد کسی که در زندگی میانه 
)روضه بحار ج 2 ص ۱6۵  (روی را رعایت کرد.
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گــروه خبر// بازیــار بهمن نــژاد معاون 
برنامه ریزی و توســعه منطقه ویژه صنایع 
معدنــی و فلزی خلیج فــارس بیان کرد: 
معاونت برنامه ریزی و توســعه منطقه ویژه 
صنایع معدنــی و فلزی خلیج فــارس ، با 
داشتن کادر مجرب و متخصص و بهره گیری 
از بهترین مشــاوران سطح کشور ، وظیفه 
توسعه زیرساخت های انرژی ) شامل آب و 
برق و گاز ( ، احداث خیابان ها ، معابر و پل ها 
و همچنین کنترل روند تکمیل شرکت های 
سرمایه گذار توســط مدیریت برنامه ریزی 
کنترل پروژه را بر عهــده دارد. همچنین 
از  معدنی  مــواد  بارگیری  و  تخلیه  وظیفه 
واگن و کشتی و رســاندن خوراک شرکت 

های فوالدی در منطقــه بر عهده مدیریت 
بهره برداری این معاونت می باشد .

به گزارش خبرنگار دریا، طبق برنامه ریزی 
و پیگیری های انجام شــده در این معاونت 
برای تکمیل زیرســاخت هــای مورد نیاز 
سرمایه گذاران مســتقر در سایت توسعه، 
مبلغ 3۵000 میلیارد ریال از سوی سازمان 
ایمیدرو برای توســعه زیرساخت های این 
ســایت در مدت ۵ ســال به منطقه ویژه 
اختصاص داده شــده است که برنامه ریزی 
شده است این بودجه طی ۵ سال با میانگین 
ســاالنه ۸00 تا ۱ میلیارد تومان بر اساس 

پروژه های تعریف شده جذب گردد .
وی توضیح داد: در سال ۱40۱ اولویت بر 
احداث زیرســاختهای قسمت شرق سایت 
توسعه اســت و در حال حاضر مطالعات و 
اسناد مناقصه تکمیل معابر قسمت شرقی با 
برآورد 4000 میلیارد ریال آماده برگزاری 
مناقصه برای انتخاب پیمانکار می باشــد. 
همچنین مطالعات و اسناد مناقصه ایستگاه 
تقلیل فشــار گاز به ظرفیت 4۵0 هزار متر 
مکعب در ساعت با برآورد 3000 میلیارد 
نیــز آماده برگــزاری مناقصــه و انتخاب 
پیمانکار میباشــد. همچنیــن برای تکمیل 
شبکه گاز رسانی در سایت های شمالی و 

میانی نیز یک ایستگاه تقلیل فشار گاز ۵0 
هزار متر مکعب در ساعت و یک ایستگاه 
تقلیل فشــار گاز 4۵0 هزار متر مکعبی با 
برآورد 3۵00 میلیارد ریال آماده برگزاری 
مناقصه میباشــد و پس از آن و در مرحله 
بعد در سال ۱40۲ پروژه های سایت غربی 

آماده و برای آنها برنامه ریزی میگردد .
مهندس بهمن نژاد یادآور شــد: ایجاد پل 
ارتباطی میان سایت شمالی و سایت توسعه 
در کنار پروژه هــا و برنامه های عملکردی 
ســال جدید ، از پروژه های با اهمیت بوده 
که با برآورد ۱000 میلیارد ریال از ســال 
قبل در این معاونت آغاز و دارای ۲0 درصد 

پیشرفت فیزیکی میباشد.
وی احداث پل ارتباطــی را حائز اهمیت 
دانست و گفت: این پل حلقه ارتباطی و تنها 
مسیر ارتباطی میان این دو سایت می باشد و 
با تکمیل این پل امکان مسدود نمودن تمامی 
معبر های موقت در سایت توسعه را فراهم 
و قوانین گمرکی را به طور کامل در سایت 
توسعه ساری و جاری نمود به همین دلیل 
این پروژه برای منطقه بســیار حائز اهمیت 

است.
وی در ادامــه گفت وگو بــه دیگر کارهای 
این معاونت اشاره کرد و گفت: نگهداری از 

اسکله اختصاصی صادرات و واردات منطقه 
نیز بر عهده این معاونت است که این اسکله 
مواد معدنی، تنها اســکله مکانیزه تخلیه و 
بارگیری مواد فله معدنی کشور میباشد که 
برای تعمیر و نگهداری آن به صورت مستمر 
توســط شــرکت های متخصص و دارای 
صالحیت پایش و تعمیر و نگهداری میگردد 
. این اســکله امکان بارگیری 70 هزار تن 
مواد فله معدنی را در 4۸ ســاعت وتخلیه 
70 هزار تن مــواد فله معدنی در 4 روز را 
فراهم آورده که این زمان در اســکله های 
دیگر حداقل دو تا سه برابر این زمان خواهد 
بــود و این مکانیزه بودن از مزیت های این 

اسکله است.
 الزام الیروبی اسکله و کانال  دسترسی 

به اسکله در سال پیش رو
معاون برنامه ریزی و توســعه منطقه ویژه 
صنایع معدنــی و فلــزی خلیج فارس از 
الیروبی اسکله و کانال در سال ۱40۱ خبر 
داد و گفت: کشتی ها برای آن که وارد اسکله 
شوند باید از کانال دسترسی به این اسکله 
بطول 7 کیلومتری عبــور کنند و با توجه 
به اینکه در ســالیان اخیر الیروبی دوره ای 
انجام نشــده است ، آبخور کشتی ها کاهش 
یافته است و نیاز اســت الیروبی دوره ای 

آن در سال ۱40۱ انجام پذیرد و برای این 
منظور هزینه ای حــدود 3۵00 تا 4000 
میلیارد ریال برآورد شــده است که انجام 
آن در برنامه های سال جاری گنجانده شده 

است.
وی با اشــاره بــه اینکــه بارندگی های 
بندرعبــاس در فصول پاییز و زمســتان 
بصورت رگباری میباشد یکی از مشکالت 
ســرمایه گذاران در ســال های گذشته را 
آبگرفتگی معابــر و محوطه ها را در زمان 
بارندگی های فصلی شمرد که برای حل این 
مشکل پروژه هدایت و جمع آوری آب های 
سطحی سایت شمالی در حال اجرا میباشد 
که این پروژه دارای پیشرفت 40 درصدی 
بوده و برنامه ریزی شده تا پایان سال جاری 
با تکمیل این پــروژه ، این معضل برطرف 
گردد . با برنامه ریزی های انجام شــده ، 
مشــاور این منطقه در حال بررسی و تهیه 
نقشه های اجرایی کانال های جمع آوری و 
هدایت سیالب در سایت توسعه نیز میباشد .
معاون برنامه ریزی و توســعه منطقه ویژه 
فلــزی خلیج فارس  و  معدنــی  صنایــع 
درخصوص تأمین آب مــورد نیاز صنایع 
فعال در منطقه نیز گفت: برای آب رســانی 
به صنایع فعال ، شــرکتی با مشارکت این 

منطقه بــه نمایندگی ایمیــدرو و همچنین 
شرکت های تولیدی مستقر در منطقه بهمراه 
پاالیشــگاه بندرعباس ، شــرکت تامین و 
توسعه و زیرســاخت را تاسیس نموده که 
یکی از وظایف آن تصفیه و انتقال پســاب 
شهر بندرعباس به منطقه ویژه برای استفاده 
سرمایه گذاران میباشــد که این پروژه در 
حال حاضر ۱۵ درصد پیشــرفت داشته و 
مقرر گردیده تا ۱۸ ماه آینده حداقل ۱00 
هزار متر مکعب در شبانه روز آب صنعتی به 
سرمایه گذاران در این منطقه تحویل نماید .

 تعامل با دانش بنیان ها
وی در خصــوص تحقق و اجرای منویات 
مقام معظم رهبری در راســتای حمایت از 
شــرکت های دانش بنیان گفت: امسال برای 
نوســازی لوله های نگهدارنــده آند های 
سیســتم حفاظت کاتودیک اســکله و پل 
دسترسی ، با شــرکتی دانش بنیان قرارداد 
لوله هایی از جنس فایبرگالس  ســاخت 
بســته شــده تا جایگزین لوله های فلزی 
موجود گردد و با تعویض این لوله ها بجای 
لوله های فلزی ، ضمن باال بردن طول عمر 
آنها، هزینه بسیار باالیی که برای نگهداری 
لوله های فلزی هزینه می شــد نیز صرفه 

جویی می گردد .

گروه خبر // حجت االســالم مهدیان گفت: طرح » 
نشــاط معنوی« در بقاع متبرکه هرمزگان در حال 

اجراست.
به گزارش خبرنگار دریا ؛  حجت االســالم حسین 
مهدیــان ، مدیرکل اوقــاف و امور خیریه اســتان 
هرمزگان اظهار کرد: ســازمان اوقاف و امور خیریه 
با هدف تعمیــق باورهای دینــی و ترویج معارف 
اسالمی با اســتفاده هوشــمندانه از ظرفیت اوقات 
فراغــت دانش آموزان با تاکید بــر مهارت آموزی و 
توانمندســازی دختران و پسران هشت تا ۱۸ سال، 

طرح » نشاط معنوی« ۱40۱ را تا پایان  مرداد ماه 
در امامزادگان و بقاع متبرکه برگزار می کند.وی افزود: 
غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان یکی از 
راهکارهای موثر در ایجاد آرامش و سالمت روانی 
خانواده و جامعه بوده و در کاهش و پیشــگیری از 
آسیب های اجتماعی نقش مهمی ایفا می کند که اگر 
دلسوزان نسل جوان، برای آینده سازان انقالب اسالمی 
برنامه ای نداشته باشند، دشمنان کشور این خالء را پر 
کرده و آنان را به برنامه های خود مشــغول خواهند 
کرد.مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان هرمزگان 
ادامه داد: ســازمان اوقاف و امــور خیریه بر همین 
اساس بر اجرای هوشمندانه طرح » نشاط معنوی« 
۱40۱ در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه با 

دو شیوه حضوری و مجازی اهتمام ویژه ای دارد. 
مهدیــان اضافه کــرد: طرح » نشــاط معنوی« با 
هدف »تعمیــق باورهای دینــی و ترویج معارف 
اســالمی با استفاده هوشــمندانه از ظرفیت اوقات 
فراغت دانش آموزان«، » اســتفاده از ابزارهای روز 
و روش های جذاب و نــو همچون ظرفیت فضای 
مجازی و ارتباط گیری مؤثر«، »زمینه سازی تربیت 

نســل جوان و نوجــوان جهت کادرســازی برای 
مدیریت بقاع متبرکه و مراکز افق« و »مهارت افزایی 
و توانمندســازی دانش آموزان در کالس های نشاط 
معنوی« تا  مرداد ماه ۱40۱ برگزار می شود.وی گفت: 
مخاطبین طرح » نشاط معنوی« دانش آموزان از رده 
سنی هشت تا ۱۸ سال هستند؛ همچنین ویژه برنامه 
جشن والیت علوی نیز همزمان با این طرح در اوخر 
تیر ماه اجرا خواهد شد. مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
هرمزگان عنوان کرد: در شیوه حضوری طبق سنوات 
گذشــته، کالس های آموزشی معارفی، مهارت های 
ده گانه و فنی و هنری در داخل بقعه با حضور اساتید 
و مربیان برای مخاطبین طــرح با رعایت پروتکل 
های بهداشتی  برگزار می شــود. مهدیان افزود: در 
شــیوه مجازی نیز با توجه بــه نگرانی های برخی 
والدین، مناسب اســت تا بقاع متبرکه مجری طرح 
نشاط معنوی همانند ســال گذشته، در سال جاری 
نیز اقدام به عضو گیری و جذب مخاطب جهت کانال 
امامــزاده در فضای مجازی کنند.وی درپایان گفت: 
این طرح در امامزادگان شاخص شهرستانهای استان 

برگزار می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه هرمزگان خبر داد 

اجرای طرح » نشاط معنوی« در۲۰ بقعه متبرکه هرمزگان

معاون برنامه ریزی و توسعه منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس مطرح کرد

 فصل شکوفایی سایت توسعه با شروع پروژه های زیرساختی در منطقه ویژه

طی نشست مسئول بسیج حقوقدانان 
استان هرمزگان با هیئت رئیسه کانون 
وکالء هرمــزگان ، کانــون وکالء در 
راستای حس انسان دوستی و همدلی 
متعهد شدند مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان 
در قالــب خرید وســایل ضروری به 
زلزله غرب  از  دیده  روستاهای حادثه 

استان کمک کنند.
 به گزارش خبرنگار دریا ، محمد ترابی 
مسئول بسیج حقوقدانان، ضمن تقدیر 
و تشکر از رفتارهای انسان دوستانه و 
مردم یاری کانون وکالء، تصریح کرد: 
مردم ایران باالخص جنوبی ها خوی 
وحدت و همدلی خوبی دارند و نمایش 
اخالق اجتماعی مــردم دراین حادثه 
مثال زدنی است.  وی افزود: مسئولین 

استان از همان ساعات اولیه زلزله پای 
کار بودند و خوشــبختانه کمک های 
فراوانی از شهرســتان های استان به 
منطقه شــده و در مدت 7۲ ســاعت 
بعد از وقوع زلزله تعداد400 کانکس 
توسط ســپاه و گروه جهادی مستقر 
شد.علی قاســمی رئیس کانون وکالء 
اســتان ضمن تسلیت وابراز همدردی 
با خانواده های داغدار، آمادگی اعضاء 
کانون بــرای معاضــدت حقوقی به 
آسیب دیدگان از زلزله را اعالم کرد. 
وی افــزود: هیأت مدیره کانون وکالء 
مرکز ۱۵0 میلیون تومــان و اعضاء 
کانون وکالء استان مبلغ ۱00 میلیون 
 تومان به آسیب دیدگان از زلزله کمک

 خواهند کرد.

کمک ۲۵۰ میلیونی کانون وکالء هرمزگان 
به زلزله زدگان غرب استان

  

گروه خبر // مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در پیامی 
از تالش های خالصانــه برای پایداری ارتباطات ثابت، 
سیار و دیتا و خدمت رسانی همه جانبه به هموطنان در 
زمین لرزه اخیر استان هرمزگان، از مدیران و همکاران 

مجموعه مخابرات این منطقه تقدیر و تشکر کرد.
 به گزارش خبرنگار دریا ، مهندس ســلطانی در این 
پیام تاکید کرد: فعالیت ها وکوشــش های چشمگیر 
مدیریت و کارکنان مخابرات هرمزگان در زمین لرزه 
اخیر که نشــان از حسن تدبیر، برنامه ریزی منسجم، 
مدیریت و ســازماندهی مؤثر بود و نیز تالشــهای 
بی دریغ همکاران آن مجموعــه که موجب پایداری 

ارتباطات مخابراتی و خدمت رســانی به هموطنان 
عزیز شد، شایسته بهترین تقدیرهاست.

این جانب ضمن تقدیر و تشکر از مدیریت و همکاران 
محترم مخابرات منطقــه هرمزگان، از خداوند متعال 
سالمتی و سعادتمندی شان را در تمام مراحل زندگی 
خواســتارم.گفتنی اســت، در پی وقوع زلزله استان 
هرمزگان، با اعالم آماده بــاش کامل به کارکنان در 
مناطق و شهرها و روستاهای زلزله زده و اعزام فوری 
مهندسان و تیم های فنی و عملیاتی به مناطق و انجام 
اقدامات الزم ، شبکه ارتباطی مطلوب و پایداری به 

مردم شریف استان ارائه شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران :
فعالیت کارکنان مخابرات هرمزگان در زمین لرزه اخیر شایسته 

بهترین تقدیرهاست

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان خبر داد
اعالم نتایج استانی جشنواره های تجارب و ایده های برتر مدیران و معاونین در هرمزگان 

گروه خبر // مدیرکل آموزش و پرورش 
هرمزگان ، نتایج جشنواره های تجارب و 

ایده های برتر مدیران و معاونین مدارس 
متوسطه اول و نظری هرمزگان را اعالم 

کرد.
 به گزارش خبرنگار دریا، محمد قویدل 
ضمن اعالم این خبر افزود: جشــنواره 
ایده هــای نو و تجارب اثر بخش ویژه 
مدیران مدارس متوسطه اول و جشنواره 
تجارب برتر مدیران و معاونین مدارس 
متوسطه نظری با هدف تجربه گردانی ، 
بهبود کیفیت آموزش مدارس ، افزایش 
کارایی مدیریت مدارس و بهبود مدیریت 

آموزشگاهی دراســتان هرمزگان و با 
معرفی نفرات برتر استانی و راه یافتگان 
به مرحله کشــوری برگزار شــد. وی 
پیرامون نتیجه داوری مرحله اســتانی 
جشنواره تجارب و ایده های اثر بخش 
مدیران مدارس متوسطه اول استان گفت: 
در این بخش از مسابقات، رتبه برتر به، 
سیده کبری موسوی حکمی از شهرستان 
میناب، فریده مرداسنگی از منطقه شهاب 
، ســمیه محمدی از شهرســتان رودان 
اختصاص یافت و دو اثر شایسته تقدیر 

این جشــنواره نیز به عارفه دیاورز از 
منطقه هرمز و داوود مباشری از منطقه 

جناح تعلق گرفت. 
الزم به ذکر اســت؛ اسامی نفرات برتر 
جشنواره ایده ها و تجارب برتر مدیران 
و معاونین مدارس متوسطه نظری استان 

نیز به قرار زیر می باشد :
۱ -  بمان شرف از منطقه شهاب 

۲ -  آمینــه دریانورد از شهرســتان 
جاسک

3 - الهام مالیی از شهرستان بندرخمیر

گروه خبر // مشاور مدیرعامل سازمان 
این  بسیج  فرمانده  و  اجتماعی  تامین 

سازمان به هرمزگان سفر می کند. 
 به گــزارش خبرنــگار دریا، در پی 
دعوت عبــاس اکبری مدیر کل تامین 
اجتماعــی هرمــزگان و غالمعباس 
مومنی سرپرســت مدیریــت درمان 
تامین اجتماعی استان، مهدی تیموری 
مشــاور مدیرعامل و رئیس بســیج 
هرمزگان  به  اجتماعی  تامین  سازمان 

سفر می کند. سرپرست مدیریت درمان 
با  اســتان هرمزگان  اجتماعی  تامین 
بیان این مطلب گفت: در پی زلزله در 
غرب هرمزگان و وارد شدن خسارات 
زیادی به مردم این بخش از اســتان، 
با دعــوت مدیران تامیــن اجتماعی 
هرمزگان، مهــدی تیموری به منظوره 
بررســی وضعیت آســیب دیدگان از 
زلزله و خدمات ارائه شــده توســط 
ســازمان تامین اجتماعی و مدیریت 

درمان استان، به هرمزگان سفر می کند. 
دکتر غالمعباس مومنی افزود: مدیریت 
درمان تامیــن اجتماعی هرمزگان در 
ساعات ابتدایی وقوع زلزله با حضور 
ارائــه خدمات  به  کانــون زلزله  در 
درمانــی به آســیب دیــدگان زلزله 
پرداخت. مومنی خاطرنشان کرد: این 
مدیریت با اعزام دو دستگاه آمبوالنس 
و تیمی از پرســتاران و کادر پزشکی 
به منطقــه زلزلــه زده، خدمات مورد 

نیاز زلزله زدگان را به آنها ارائه نمود. 
وی ادامــه داد: همچنین بیمارســتان 
خلیج فارس به منظور ارائه خدمات به 
آسیب دیدگان زلزله به حالت آماده باش 
درآمد و بخش های آن به منظور ارائه 
خدمات درمانی به آسیب دیدگان آماده 
شد.  قابل ذکر است؛ زلزله روز شنبه 
۱۱ تیرماه سال جاری در بخش مهران 
شهرستان بندرلنگه باعث فوت ۵ نفر 
و آســیب دیدگی بیش از صد و یازده 
نفر در این منطقه شــد. همچنین منزل 

زیادی در این منطقه تخریب شد.

فرمانده بسیج سازمان تأمین اجتماعی به هرمزگان سفر می کند

  

بازدید استاندار و نمایندگان هرمزگان 
از اقدامات نفت ستاره خلیج فارس در مناطق زلزله زده

گروه گزارش // اســتاندار هرمــزگان به همراه 
در مجلس شــورای  مردم هرمزگان  نمایندگان 
اســالمی و فرماند هان عالی رتبه سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی از اقدامات شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس در مناطق زلزله استان بازدید کردند.
به گزارش خبرنگار دریا ، مهدی دوستی استاندار 
هرمزگان، محمد آشوری تازیانی و احمد جباری 
نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس شــورای 
اسالمی و ســردار عظمایی، فرمانده منطقه پنجم 
نیروی دریایی ســپاه پاسداران از روستای سایه 

خوش )کانون اصلی زلزله های مهیب بامداد روز 
شــنبه  ۱۱ تیرماه ( بازدیــد کردند و از نزدیک 
اقدامات شرکت نفت ستاره خلیج فارس در این 

مناطق را مورد پایش قرار دادند.
طی این بازدید علیرضــا جعفرپور، مدیرعامل 
شرکت نفت ستاره خلیج فارس آخرین اقدامات 
انجام شده شرکت نفت ستاره خلیج فارس برای 

مردم این روستا را تشریح کرد.
پس از وقوع زلزله های مهیب هفته گذشــته در 
هرمزگان، شرکت نفت ســتاره خلیج فارس در 

راستای ایفای مســئولیت های اجتماعی خود از 
ســاعات ابتدایی وقوع زمین لرزه عالوه بر اعزام 
چند آمبوالنس برای امدادرسانی به ارائه خدمات 

مشاوره مددکاری نیز پرداخته است.
همچنین این شرکت با ارسال انواع ماشین آالت 
سبک و سنگین برای آوار برداری و جابه جایی 
تجهیــزات، بــرق رســانی، کانکــس  و اعزام 
تکنســین های برق، مکانیک و تأسیســات در 
کاســتن آالم زلزله زدگان این مناطق نقش داشته 

است.


