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تاکید استاندار هرمزگان
بر وصول مالیات بنگاه های بزرگ اقتصادی
بنگاه های اقتصادی بزرگ زیادی در استان هرمزگان وجود دارد که بررسی و پیگیری وصول مالیاتشان بایستی
در اولویت قرار گیرد

گروه خبر  //اســتاندار هرمزگان بر وصول مالیات بنگاه های اقتصادی بزرگ در استان امور مالیاتی هرمزگان به مناســبت هفته مالیات و فرهنگ سازی مالیاتی ،اظهار داشت  :بنگاه های
تاکید کرد .
اقتصادی بزرگ زیادی در استان هرمزگان وجود دارد که بررسی و پیگیری وصول مالیاتشان بایستی
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توسط شرکت آلومینیوم المهدی انجام شد

اهدای  ۲۰دستگاه کولر اسپلیت به زلزله زدگان غرب هرمزگان
گروه خبر  //مدیرعامل شرکت آلومینیوم المهدی
از اهدای  ۲۰دستگاه کولر اسپلیت به زلزله زدگان
غرب استان در راســتای عمل به مسئولیتهای
اجتماعی خبر داد.

محمدرضا قاسمی در گفتوگو باخبرنگار روزنامه
دریا در بندرعباس ،اظهار کرد :با توجه به شرایط
آب و هوایی هرمزگان و وجود مشــکالت عدیده
در مناطق زلزلــه زده و نیاز مبرم مردم این مناطق
به وسایل سرمایشی مانند کولر و یخچال و ...یکی
از نیازهای اصلی آســیب دیدگان در این شرايط
به شــمار میرود  .وی در ادامــه افزود :از این رو
مجموعه آلومینیوم المهدی با شناسایی نیاز فوری
زلزلهزدگان تعداد  ۲۰دســتگاه کولر اســپلیت به
ارزش ریالی دو میلیارد ریال را در راستای عمل به
مسئولیتهای اجتماعی به این مناطق ارسال کرد و
در اختیار زلزله زدگان قرار گرفته است.مدیرعامل
شرکت آلومینیوم المهدی ،بیان کرد :این  ۲۰دستگاه
کولــر اهدایی نصف هزینه آن از طریق کمکهای
کارگران و پیمانکاران این شرکت با اقدامی جهادی
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تاکید استاندار هرمزگان بر وصول مالیات بنگاه های بزرگ اقتصادی
ادامه از تیتر یک //

استاندار هرمزگان افزود :وصول مالیات بنگاهای اقتصادی بزرگ زمینه ساز
دســتاوردهای بزرگی در جهت عمران،آبادانی وتوسعه زیر ساخت های کشور
و استان خواهد شد.
مهدی دوســتی با بیان اینکه تمرکز اصلی روی نیروی انســانی باشدگفت:
اداره کل امور مالیاتی از جمله دســتگاه های انســان محور است ،می طلبد
کــه تمرکز اصلــی بر نیروی انســانی و در راس آن تامین مســکن کارکنان
باشد.
وی تصریح کرد  :به احداث مســکن برای کارکنان دولت به شدت معتقدم و
این امر باید به عنوان مهم ترین برنامه در دستور کار قرار گیرد.

مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان در دیدار با استاندار خبر داد

جمع آوری شده اســت و این خود نشان از حس
انسان دوستی پرسنل این مجموعه تولیدی است.
قاســمی ،عنوان کرد :این کمــک ها هرچند که از
نظر مادی ارزش چندانی ندارد؛ اما ما باید با تمام
توان کنار هم اســتانیهای خود در شرایط دشوار

باشیم تا هرچند کوچک از آالم وارده به آنها کاسته
شــود.وی در پایان ،خاطر نشــان کرد :مجموعه
آلومینیوم المهدی خود را موظف به انجام کمکها
ت های اجتماعی میداند و
در قالب عمل به مسئولی 
از هیچ کمکی در این راه دریغ نمیکند.

واریز  1300میلیارد به حساب شهرداری ها و دهیاری ها

گروه خبر  //مدیر کل امورمالیاتی هرمزگان
از واریــز  1300میلیارد تومان به حســاب
شــهرداری هــا و دهیاری ها جهــت اجرای
پروژه های عمرانی استان خبر داد .

به گزارش خبرنــگار دریا ؛ رضا آخوند زاده

در دیدار با اســتاندار هرمزگان به مناسبت هفته
مالیات و فرهنگ سازی مالیاتی اظهار داشت  :در
دوماهه نخست سال گذشته  91میلیارد تومان و
در مدت مشابه سال جاری  327میلیارد تومان به
شــهرداری ها و دهیاری های اســتان پرداخت
شد که از افزایش  258درصدی برخوردار بوده
است.
وی گفت :در سال  99مبلغ  650میلیارد تومان
و در سال گذشــته هزار و 300میلیارد تومان به

شهرداری ها و دهیاری های استان واریز شد که
رشد  109درصدی دربرداشته است.
آخونــدزاده در ادامــه اظهارداشــت :میزان
ســهمیه مالیــات وصولی مصوب برای اســتان
در ســال گذشــته 6هزار و  800میلیارد تومان
بــود کــه ایــن اداره کل  10هــزار و800
میلیــارد تومان وصــول نمود که بــا افزایش
 155درصدی نسبت به ســال  99روبرو بوده
است.

بازگشایی بخش  ICUکووید مجتمع پیامبر اعظم(ص ) بندرعباس

گروه خبر  //رئیس مجتمع آموزشــی پژوهشی
دکتــر محمــد تمــدن دار در تشــریح ایــن
درمانی پیامبر اعظم(ص) بندرعباس گفت :باتوجه خبر ،افــزود :این بخــش دارای ظرفیــت  ٦تخت
به افزایش بیماران کووید اولین بخش  ICUکووید اســت.به گزارش ایسنا ؛ وی خاطرنشــان کرد :اگر
این مجتمع پس از سه ماه مجدد بازگشایی شد.
دســتورالعملهای بهداشــتی را رعایت نکنیم ،شاهد

تکــرار روزهــای تلخ خواهیــم بود ،لــذا عالوه بر
تزریق ُدز یادآور واکســن کرونا ،توصیه به استفاده از
ماســک خصوصا در مکانهای ســر بسته و عمومی
میشود.

در پی وقوع زلزله در بندر لنگه انجام شد

ارائه خدمت چندگانه فوالد کاوه جنوب کیش به زلزلهزدگان
گــروه خبر  //شــرکت فــوالد کاوه جنوب کیــش در راســتای ایفای
مسئولیتهای اجتماعی از نخستین روزهای این رویداد با ارائه خدمات
چندگانه به کمک زلزلهزدگان شهرستان بندر لنگه شتافت.

بــه گزارش خبرنگار دریا  ،این شــرکت در دومین روز پس از وقوع زلزله
با هماهنگی مدیریت بحران اســتانداری اقدام به ارســال  ۱۰۰بسته غذایی به
ارزش تجمیعی یک میلیارد تومان شــامل برنج ،نخود ،لوبیا ،عدس ،قند ،شکر،
چــای ،رب گوجهفرنگی ،ماکارونی ،خرما و صابون نمود که ارزش هر بســته
 ۱۰میلیون ریال محاســبه شده اســت.در پنجمین روز پس از زلزله گروهی از
نفرات تأسیســاتی این شــرکت با اعزام به مناطق زلزلهزده در نصب کولرها و

کانکسهای اهدایی به مردم شریف بندر لنگه مساعدت کردند و در همین روز
نیز تعدادی از پرستاران واحد بهداری این مجتمع فوالدی نیز در فرآیند درمان و
کمکرسانیهای درمانی به کمک این مردم صبور شتافتند .در هشتمین روز پس
از وقوع زلزله نیز با هماهنگی اســتانداری هرمزگان اقالم بهداشتی ،آبمعدنی
و  ...که در لیســت نیازهای روزمره بهحساب میآمد به ارزش  ۵میلیارد ریال
تأمین و به منطقه زلزلهزده ارسال شد .این اقالم عبارتند از  ۱۰هزار آبمعدنی
نیم لیتری ،یک هزار عدد از اقالم مایع دستشویی  ۴لیتری ،مایع ظرفشویی یک
لیتری ،مایع دستشویی  ۵۰۰گرمی ،شامپوی سر  ۳۰۰سیسی و پتوی یکنفره،
تأمین و به مناطق زلزلهزده ارسال شد.

خبری
استاندار هرمزگان :
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سرمقاله

سونامی کرونا در راه است؟
گرچه با واکسیناســیون گســترده در ماه های پایانی سال گذشته و رعایت
پروتکل های بهداشتی توسط مردم  ،میزان ابتال و مرگ و میر در سال جاری در
کشــور بسیار کاهش یافت و در برخی روزها فوتی های کرونایی به صفر رسید،
اما متاســفانه در هفته های اخیر بدلیل کاهش رعایت دستورالعمل های بهداشتی
و کنار رفتن ماســک و عدم تزریق دوزهای یادآور واکسن ،شاهد افزایش ابتالها
و تغییر رنگ بندی ها و اضافه شــدن شهرهای قرمز به جدول رنگ بندی کشور
بعد از چندین هفته متوالی از حذف این رنگ از جدول رنگ بندی شهرهای کشور
را شــاهدیم و با توجه به شرایط فعلی ،انتظار می رود میزان ابتالها و فوتی های
کرونایی افزایش یابد که مردم و مسئوالن بایستی برای جلوگیری از افزایش آمارها
همگام وهمراه شــوند .مردم در هفته های اخیر کمترین رعایت دستورالعمل های
بهداشتی را داشتند و بیشتر آنها حتی از ماسک هم استفاده نکردند .ازطرفی گویا
هیچگونه نظارتی بر رعایت پروتکل های بهداشتی وجود ندارد .حداقل انتظاری که
از مسئوالن می رود این است که حداقل تیم های نظارتی را باری دیگر تشکیل
دهندو به مســافران و شهروندان تذکر دهند دستورالعمل های بهداشتی را رعایت
نموده و حتما از ماســک اســتفاده نمایند تا افزایش بیشتر شیوع کرونا را شاهد
نباشیم .همچنین بایستی نظارت بر بازار واصناف افزایش یابد تا آنها هم خودشان
از ماسک استفاده کنند و هم از ارائه خدمت به افراد فاقد ماسک خودداری نموده
و اجازه ورود افراد بدون ماسک به مجتمع های تجاری و ...داده نشود تا سالمتی
دیگران هم به خطر نیفتد .بدلیل اینکه هرمزگان شــاهراه اقتصاد کشور است ،اما
متاسفانه مردم استان از این شاهراه و قطب اقتصاد بودن نفع و بهره ای ندارند و فقط
آلودگی ،ترافیک و گرانی مسکن شامل حال شان شده و به همین دلیل هم استان
در فقر وفالکت و بیکاری در جایگاه نخست کشوری قرار دارد و حتی بسیاری از
خانوادههابرایمعیشتودرمانهمدرماندهشدهاند.حالباافزایشکرونا،اینبیماریبه
خانواده های محروم نیز منتقل شــده و درمانشان با این هزینه های گران درمان
به راحتی میســر نیست .از طرفی دیگر هرمزگان در شرایط عادی با کمبود تخت
بیمارستانی ،پزشک و پرستار ،تجهیزات درمانی و ...مواجه بوده و بیماران هم چندان
رضایتی از نوع ومیزان خدمات دریافتی درمانی ندارند وبرخی برای درمان به خارج
استان می روند واز آن طرف هم فشارکاری و شیفت های سنگین ،کادر بهداشت
ودرمان را فرسوده کرده است و خودشان نیز با بیماری های روحی و جسمی مواجه
شــده و به این قشر پرتالش چندان توجهی نشده است و سونامی کرونا  ،فشار را
برآنها بیشــتر خواهد نمود و نیاز اســت و ضرورت دارد که هم کمبودهای حوزه
بهداشــت ودرمان را برطرف نمود و هم بگونه ای برخورد شود تا میزان مبتالیان
افزایش نیابد و مراجعات به بیمارســتان افزایش نیابد .اگر که قدردان زحمات و
ایثارگری های کادر بهداشت ودرمان هستیم ،دیگر فشار کاری را بر آنها بیشتر نکنیم
که هم مردم و هم مسئوالن در این حوزه بایستی تالش کنند فشار بیشتری را به کادر
بهداشت ودرمان وارد نکنند و مسئوالن هم وظیفه سنگینی را در این حوزه برعهده
دارند .بایستی تدبیری اندیشیده شود تا از سونامی کرونا در استان جلوگیری شود که
متاسفانه در برخی شهرستان های استان مانند میناب شرایط بسیار نامساعد است و
بخش آی سی یو کرونایی بیمارستان شهیدمحمدی بعد از چندماه مجدد باز شد و
آمار مبتالیان روبه افزایش است.
علی زارعی

خبر

گروه خبر  //اســتاندار هرمزگان گفت :در
تالشــیم که بتوانیم ســقف تسهیالت در
نظرگرفته شــده برای بازســازی هر منزل
مسکونی زلزلهزده را تا  ۴۰۰میلیارد تومان
افزایش دهیم.

مهدی دوســتی در دیدار بــا اعضای مجمع
خیرین استان هرمزگان با بیان اینکه تسهیالت در
نظرگرفته شده برای بازسازی هر منزل مسکونی
زلزلهزده  ۲۵۰میلیون تومان است ،اظهار کرد :از
این میزان تسهیالت  ۷۰میلیون تومان بالعوض
و  ۱۸۰میلیون تومان وام کــم بهره خواهد بود
اما در تالش هســتیم که بتوانیم سقف این وام را
تا  ۴۰۰میلیارد تومــان افزایش دهیم .وی بیان
کرد :در همین راســتا  ۵۰میلیارد تومان اعتبار
برای اقدامات اولیه جذب و میزان قابل توجهی
میلگرد نیز تهیه شده که به مناطق زلزلهزده رسیده
است.اســتاندار هرمزگان خاطرنشان کرد :بنای
ما در مناطق زلزلهزده این اســت که با توجه به
ک گسل
اینکه روستای ســایهخوش بر روی ی 
واقع شده است و احتمال زلزلههای بعدی وجود
دارد عمده منازل را بازسازی کنیم چرا که حفظ
جان انسانها برای ما مهم است و به هیچ عنوان
نمیخواهیم روی این مســئله ریسک کنیم .وی
تصریح کرد :بر همین مبنا با وجود اینکه برآورد
اولیه منازل تخریبی  ۴۰۰واحد مسکونی بود با
بررسیهای بیشتر و دقیقتر این واحدها میزان
واحدهای نیازمند بازسازی به یک هزار و ۱۶۸
واحد مسکونی افزایش پیدا کرد.

اســتاندار هرمزگان بیانکرد :همانطور که در
نمازجمعه اخیر روســتای سایه خوش به مردم
اعالم کردیم نظر ما این است که با توجه به بافت
جمعیتی روســتا و با علم به این مسئله که بعضا
چندین خانواده در یک منزل ســکونت داشتند
معماری منازل زلزلهزدگان را به نحوی اجرا کنیم
که مردم بتوانند منازل خود را توسعه دهند و برای
این منظور نیاز اســت در مسئله طراحی منازل
بازنگری شود و فونداسیون آن به طوری اجرایی
شود که امکان افزایش اتاقها برای مردم وجود
داشته باشد.دوستی با ابراز خرسندی از مشارکت
خیرین نیکاندیش در خدماترســانی به مردم
زلزلهزده غرب اســتان ،تاکیدکرد :خوشبختانه با
اقدامات انجام شده و تمهیداتی که اندیشیده شده
است مشکلی در تامین مواد غذایی زلزلهزدگان
نداریم و نیازی وجــود ندارد که مردم و خیرین
در حــوزه تامین موادغذایی اقدام کنند از این رو
بهتر است توان خیرین معطوف به مسئله بازسازی
منازل زلزلهزدگان شود و در این راستا با توجه
به ثابت بودن تسهیالت دولتی این آمادگی وجود
دارد که به هر میزان که خیرین کمک مالی کنند به
متراژ منازل مردم به صورت عادالنه اضافه کنیم و
فونداسیون منازل را بزرگتر از حد معمول مدنظر
بنیاد مسکن در نظر بگیریم.
وی با اشاره به موضوع بیمه منازل زلزلهزدگان
اظهــار کــرد :علیرغم محدودیتهــای مالی
در اســتانداری هرمزگان وجــود دارد در چند

هفته اخیر قبل از زلزله ســایهخوش با توجه به
زلزلههای بندرچارک هزینه بیمه منازل مسکونی
را به حساب بیمه ریختیم.استاندار هرمزگان بیان
کرد :رقــم پرداختی به بیمه حدود  ۱۰میلیارد و
 ۲۰۰میلیــون تومان بود کــه  ۷میلیارد و ۷۰۰
میلیون تومــان آن را از محل صرفهجوییها در
اعتبارات اســتانداری هرمزگان تامین کردیم و
مابقی آن را بنیاد برکت پرداخت کرد و بر همین
مبنــا بیمه باید تا ســقف  ۱۰۰میلیون تومان به
مردم زلزلهزده کمک کند با بررســی انجام شده
بیمه بایســتی حدود  ۱۱۶میلیارد تومان برای
جبران خسارات زلزله پرداخت کند.نماینده عالی
دولت در اســتان هرمزگان با بیان اینکه اسامی
منازل و روستاهای بیمه شده توسط دهیاریها،
بخشداریها و فرمانداریها ارسال شده است و

روستاهای زلزلهزده نیز شامل این بیمه میشوند،
عنوان کرد :یکی از دغدغههای ما برای بازسازی
مناطق زلزلهزده ساخت حیاط برای منازل مردم
اســت تا حریم خانهها حفظ شود چرا که تعهد
ساخت و ساز بنیاد مسکن تا مرحله سفتکاری
است اما با توجه به اینکه مقام معظم رهبری در
ساخت شهرک شهید ســلیمانی زاچو داربست
تاکید بر حصارکشــی منازل مردم داشتند تالش
داریم این امر در روستاهای زلزلهزده نیز محقق
شود.
به گزارش ایسنا ؛ اســتاندار هرمزگان در این
نشســت برای افزایش سرعت آواربرداریها در
مناطق زلزلهزده از اعزام امکانات لجستیکی بنیاد
مسکن اســتانهای یزد و بوشهر به عنوان معین
بنیاد مسکن هرمزگان خبر داد.

سردار تنگسیری :

نیروی دریایی سپاه ساخت و تولید تجهیزات دفاعی را ادامه میدهد

گروه خبر  //فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت :این نیرو مسیر
طراحی ،ساخت و تولید بومی تجهیزات دفاعی را با مشارکت
شرکت های دانش بنیان با قوت ادامه داده و تا پایان سال ،چند
مرحله الحاق تجهیزات دفاعی دریا پایه بصورت چشــمگیر
خواهیم داشت.

دریادار علیرضا تنگسیری در بازدید از مرکز تخصصی بازسازی
شناوری شهید محالتی(ره) ،مراحل طراحی ،ساخت ،بهینه سازی
و تولید بومی ملزومات و تجهیزات دریایی را ســتود و تعامل
هم افزا و حمایت از شــرکت های دانش بنیان داخلی را نتیجه
بخش خواند.وی ادامه داد :همانگونه که امســال از سوی رهبر
معظم انقالب اســامی بعنوان سال « تولید دانش بنیان و اشتغال

آفرین « تعیین شده  ،باید بیشتر از گذشته با حمایت و پشتیبانی
از شرکت های دانش بنیان ،موجبات ترقی و پیشرفت تولیدات
بومی و ارتقای ســطح کیفی تجهیزات و سازه های دفاعی گام
برداریم.وی اضافه کرد :نیروی دریایی سپاه از سنوات گذشته با
توکل بر خداوند متعال و توجه به دانش کیفی دانشــمندان جوان
انقالبی و متعهد کشورمان و استفاده از توانمندی آنان ،موفق شده
بخشی از تجهیزات دفاعی خود را از دستاوردهای آنان استفاده
کند.وی افــزود :در زمانی که تحریم های ظالمانه علیه ملت ما
شــدت یافت ،ما در نیروی دریایی سپاه با حمایت و استفاده از
توانمندی همین شــرکت های دانش بنیان  ،با توکل بر خداوند

متعال ،توانستیم تحریم ها را در حوزه دفاعی خنثی کرده و موفق
شدیم تجهیزات دفاعی مورد نیاز خود را تامین نماییم .فرمانده
نیروی دریایی سپاه بازدید از مجاهدان عرصه تالش و کار جهادی
در کارگاههای فنی مهندســی این مرکز که بصورت شبانه روزی
و در گرمای باالی محیط ،بصورت جهادی و خســتگی ناپذیر ،
تالش می کنند تا چرخه های اقتصادی نظام اسالمی به حرکت
رو به رشد خود ادامه دهد ،تقدیر و تشکر کرد.به گزارش ایرنا ؛
دریادار تنگسیری از اقدامات انجام شده در راستای بومی سازی،
دانش افزایی ،ارتقاء ســطح کیفی و بهینه سازی ساخت و تولید
با کیفیت تجهیزات تخصصی دریایی در این مرکز قدردانی کرد.

تأکید رئیس کل دادگستری هرمزگان
بر لزوم صیانت از قضات مبتکر و خالق
گروه خبر  //رئیس کل دادگســتری اســتان هرمزگان
با اهمیت صیانت از قضــات مبتکر و خالق ،گفت :نیروی
انسانی ،مهمترین سرمایه دســتگاه قضایی است.به گزارش
خبرنــگار دریا ؛ مجتبی قهرمانی در جریان این مراســم با
بیان اینکه برگزاری جشــنواره آرای برتر قضایی در اتقان
آراء بســیار مهم و حائز اهمیت است ،تصریح کرد :سرعت
در رســیدگی و اتقان تصمیمات قضایی دو انتظار بحق مقام
معظــم رهبری «مدظله العالی» از قوه قضاییه می باشــد و
بی تردید ثمره اتقان و تقــارب آراء قضات ،افزایش اعتماد
عمومی به حاکمیت و دســتگاه قضایی و گسترش روحیه
امید و رضایتمندی در ســطح جامعه اســت.وی با اشاره به
اهمیت ایجاد انگیزه و شناخت منابع انسانی بر لزوم صیانت
از قضات مبتکر و خالق تأکید کرد و خاطرنشــان ساخت:
نیروی انســانی ،مهمترین سرمایه دستگاه قضایی است و بر
این اساس ،هرچه این سرمایه از کیفیت مطلوبتری برخوردار
باشد ،موفقیت های بیشــتری کسب خواهد شد.قهرمانی در
ادامه افزود :آرای صادر شده توسط قضات استان هرمزگان
به صورت مستمر توســط اعضای کمیته نقد آرای معاونت
منابع انســانی دادگستری استان مورد ارزیابی قرار می گیرد
و پــس از تحلیل نقاط قوت و ضعــف ،در نهایت رأی برتر
مشخص می شــود.این مقام قضایی همچنین اظهار داشت:
بیتردید صدور آرای متقن یکی از اهداف مهم دستگاه قضایی
است که رضایتمندی عمومی و ارتقاء سرمایه اجتماعی قوه
قضاییه را به همراه خواهد داشــت.وی در ادامه با تقدیر از
تالش های شبانه روزی قضات در اجرای سیاست های کالن
دستگاه قضایی و خدمت رسانی بهینه به مراجعین یادآور شد:
با بررسی های انجام شده ،آرای آقایان سعید کالنتر ،حسین
دهقان ،مهدی ایرانپور و محمد احمدی به عنوان برگزیدگان
جشنواره آرای قضایی انتخاب شده اند.رئیس کل دادگستری
استان هرمزگان در پایان این مراسم با اهدای لوح سپاس از
تالش های قضات منتخب جشنواره آرای قضایی که موفق به
کسب رتبه برتر شده اند تقدیر کرد.
اعالم نرخ مصوب سیلندر گاز در هرمزگان
گروه خبر  //رئیس نظارت و بازرســی ســازمان صمت
هرمزگان گفت :نرخ مصوب هر ســیلندر  ۱۱کیلویی گاز ۲۲
هزار تومان اعالم شد .به گزارش خبرنگار دریا  ،نوح موالیی
افــزود :این نرخ مصوب از تاریخ  ۱۳تیر در اســتان اجرایی
شده اســت.وی گفت :از ابتدای ســال تاکنون از  ۳۱۴واحد
عرضه کننده سیلندرگاز در استان بازدید شد که از این شمار ۱۵
پرونده تخلفاتی به ارزش ریالی  ۱۲۰میلیون تشکیل شد.عمده
تخلفات این واحدها گرانفروشــی است.شهروندان هم برای
اینکه با نرخ مصوب ســیلندرگاز دریافــت کنند میتوانند
در ســامانه درخواســت فراوردههــای نفتــی به نشــانی
 newtejaratasan.niopdc.irنــام نویســی کنند۳۰.
جایگاه عرضه سیلندرگاز در استان فعالند.

پشت پرده سیاست
نحوه ادامه مذاکرات در حال رایزنی

کنعانی :مذاکرات در ســطح مورا و باقری در جریان است ،اعالم نشدن زمان و
مکان به معنای اتمام مذاکرات نیست  .روز رونمایی از سخنگوی جدید وزارت
امور خارجه بعد از حدود دو سال سخنگویی سعید خطیب زاده بود .ناصر کنعانی
که برای اولین بار پشت تریبون سخنگویی وزارت امور خارجه حاضر می شد،
در پاســخ به مهم ترین سوال خبرنگاران یعنی آینده مذاکرات هسته ای با بیان
اینکه مذاکرات به روال گذشته از طریق تبادل پیام چه در سطح وزیر خارجه با
آقای جوزف بورل و چه در سطح آقای باقری مذاکره کننده ارشد کشورمان با
آقای انریکه مورا در جریان است ،خاطرنشان کرد :نحوه جمع بندی در خصوص
ادامه مذاکرات و همچنین مکان مذاکرات در ارتباطات و پیامهای دوطرف در
حال رایزنی است و زمان و مکان مذاکرات به زودی تعیین خواهد شد .وی افزود:
تعیین نشدن زمان و محل مذاکرات را به معنای پایان مذاکرات تلقی نمیکنیم.
جمهوری اســامی ایران در مسیر مذاکره قرار دارد و این مسیر را تا زمانی که
طرفهای مقابل به روند مذاکره و دیپلماسی چندجانبه پایبند باشند ،در پیش
خواهد گرفت .معتقدم این طرفهای مقابل هستند ،هم طرف اروپایی و هم به
طور مشخص طرف آمریکایی که باید تصمیم سیاسی خودشان را بگیرند که آیا
روند مذاکرات را در آینده نزدیک به نتیجه برسانند یا خیر.سخنگوی وزارت امور
خارجه درباره آخرین وضعیت اسدا ...اسدی دیپلمات بازداشت شده ایرانی در
بلژیک با بیان اینکه آزادی بی قید و شــرط اسدا ...اسدی درخواست جدی و
موکد جمهوری اسالمی ایران است ،افزود :گفتوگوها و مشورتهای سیاسی
با مقامات بلژیک برقرار است و امیدواریم در بستر اقدامات و پیگیریهایی که
تاکنون انجام شده و تالشهایی که تا االن داشته ایم ،به زودی شاهد آزادی این
دیپلمات ارزنده جمهوری اسالمی ایران باشیم و گمان میکنیم که دولت بلژیک
هم باید به درخواست قانونی و به حق ایران توجه کند و انشاءا ...به زودی شاهد
آزادی این دیپلمات ایرانی باشیم.کنعانی درباره وضعیت حمید نوری زندانی ایرانی
در سوئد نیز گفت :بازداشــت این شهروند ایرانی مبنای درست قضایی ندارد.
متاسفانه فضاسازی سیاسی یک جریان معاند و تروریستی ،زمینه دستگیری
غیرقانونی این شهروند ایرانی را در سوئد فراهم کرده است .معتقدیم ادعاهای یک
گروه تروریستی در سوئد نباید مبنای برخورد با یک شهروند قرار گیرد و باید به
وضعیت سالمت و درمان ایشان توجه جدی شود .به دولت سوئد تأکید جدی
کردیم و ارتباط بین وزارت خارجه با سوئد برقرار بوده و گفتوگوی تلفنی هفته
گذشته بین امیرعبداللهیان با همتای سوئدی در این زمینه انجام شده است و وزیر
خارجه تأکید ویژهای در خصوص ضرورت رعایت حقوق قانونی این شهروند
ایرانی و دسترسی به وکیل و پزشک برای دریافت خدمات درمانی به بهترین وجه
داشت .همچنین بر دیدار و گفتوگو با خانواده اش به صورت جدی تاکید کردیم.
انتظار داریم دولت سوئد به این موضوع از دریچه قضایی نگاه و به حقوق قانونی
این شهروند ایرانی توجه کند و نگاه سیاسی را از دریچه یک جریان معاند کنار
بگذارد و هر چه سریعتر زمینه آزادی این شهروند ایرانی را فراهم کند .سخنگوی
وزارت خارجه همچنین در پاســخ به سؤالی درباره کنار گذاشتن پرونده منا و
همچنین توقف بازسازی قبور ائمه بقیع از سوی ایران برای اینکه بتواند مراسم
حج را داشــته باشد ،گفت :به عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه این نکات
را رد میکنم و چنین موضوعاتی صحت ندارد .پرونده مرتبط با شهدای عزیز و
مظلوم منا از جمله پروندههای مهم مفتوح در روابط ایران و عربستان است و به
این پرونده به صورت جدی توجه و پیگیری شده و خواهد شد و هیچ توافقی بر
مبنای مصلحت اندیشی نمیتواند وضعیت حقوقی قربانیان مظلوم شهدای فاجعه
منا را تحت تاثیر قرار دهد.

تهران  -تاشکند نزدیک تر از گذشته

قالیباف در سفر به ازبکســتان :در تالش برای افزایش تبادالت تجاری بین
2کشور تا  ۲میلیارد دالر هستیم « .ازبکستان» کشوری در قلب منطقه آسیای
مرکزی است که با وجود پیوندهای بسیار کهن و دیرپای تاریخی و فرهنگی
با کشورمان همانند چهار کشور دیگر منطقه آسیای مرکزی یعنی قزاقستان،
قرقیزستان ،تاجیکستان و ترکمنستان آن چنان که باید و شاید برای ایرانیان
شناخته شده نیست و ســطح روابط بین دو کشور در زمینه های سیاسی و
اقتصادی عمدتا محدود است .کشوری که هرچند دارای اقتصاد توسعه یافته و
پیشرفته ای نیست و به نوعی «اقتصاد در حال گذار و در حال رشد و توسعه»
دارد امــا از ظرفیت های اقتصادی قابل توجهی برخوردار اســت به طوری
که تولید ناخالص داخلی ازبکســتان در سال  2020میالدی طبق آمار بانک
جهانی ،حدود  60میلیارد دالر (هشتاد و یکمین اقتصاد دنیا در سال  )2020و
رشد تولید ناخالص داخلی آن نیز  +1/7درصد (رتبه پانزدهم در سال )2020
بوده است .آمار و ارقامی که نشان می دهد تعامل با تاشکند و گسترش روابط
با این کشور می تواند به توسعه اقتصادی کشورمان کمک شایانی کند .مسئله
ای که از همان روزهای آغازین شــروع کار دولت سیزدهم ،مورد توجه قرار
گرفت و خانه ملت نیز دولت را در تحکیم روابط با شــرق و توسعه روابط
اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه همراهی کرد .در همین خصوص محمد
باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اســامی در راس هیئتی پارلمانی عازم
ازبکســتان و با استقبال رســمی رئیس مجلس این کشور وارد تاشکند شد.
توسعه دو میلیارد دالری روابط اقتصادی دو کشور و گسترش همکاری های
نظامی و امنیتی و مقابله با تروریســم دو محور اصلی این ســفر بود .گفتنی
است قالیباف در نشست خبری پیش از سفر هیئت پارلمانی مجلس شورای
اسالمی به ازبکستان ،درباره اهداف سفر به ازبکستان به موضوع توسعه روابط
اقتصادی بین دو کشــور اشاره کرد و گفت« :در روابط دوجانبه بستر توسعه
روابط تجاری و فرصتهای ترانزیتی خوبی وجود دارد .بخشهای دولتی و
تجار بخش خصوصی دو کشور نیز ظرفیت های خوبی برای فعالیت بیشتر در
اختیار دارند که میتوانند آن را فعال کنند ،در این شرایط ارتباطات را توسعه
خواهیم داد .این سفر ارتباطات پارلمانی و دو جانبه را گسترش خواهد داد».
توســعه اقتصادی که قالیباف در دیدار با رئیس مجلس سنا نیز بر آن تاکید
کــرد و در دیدار با نورالدین جان اســماعیل اف همتای ازبکی خود ،با بیان
این که یکی از مهم ترین دستاوردهای سفر ازبکستان ،باید ارتقای روابط در
حوزه های اقتصادی و فرهنگی باشد ،گفت«:افزایش تبادالت تجاری تا دو
میلیارد دالر یکی از اهدافی است که می توان در این سفر دنبال کرد ».اظهاراتی
که با استقبال رئیس مجلس نمایندگان ازبکستان همراه شد و نور الدین جان
اســماعیل اف در واکنش به ســخنان قالیباف تاکید کرد« :دو کشور ایران و
ازبکســتان ظرفیتهای باالیی برای همکاریهای اقتصادی و فرهنگی و به
ویژه همکاری در حوزه ترانزیتی دارند و توسعه روابط پارلمانی بین دو کشور
میتواند به افزایش تبادالت اقتصادی و فرهنگی کمک کند».
پیشنهاد تاسیس  ۵یگان پهپادی روی میز فرماندهان نیروی زمینی ارتش

امیر ســرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیــروی زمینی ارتش جمهوری
اسالمی ایران در دوازدهمین جشــنواره مالک اشتر نزاجا ،با بیان این که
کارآمد کردن یگانها مطابق با نیاز عملیاتی ،از اهداف تغییر ساختاری در
نزاجاست ،خاطرنشان کرد« :امروز ساختار عوض شده و در تالش هستیم
تا ســاح و تجهیزاتمان نیز مطابق با تغییر ساختاری ارتقا یابد و بر همین
اساس به سمت سالحهای دور زن و دقیق زن در حال حرکت هستیم».

فرمانده نیروی زمینــی ارتش بیان کرد« :امروز یکــی از ارکان اصلی
پیشرفت تسلیحاتی در نزاجا ورود به عرصه پهپادی است که باید گفت
از چندی پیش پیشرفتهترین پهپادها در خدمت نزاجا هستند که آثار آن
در قرارگاه پهپادی  ۳۱۳ارتش دیده و پهپاد کروز و پهپاد حیدر نزاجا به
رخ جهانیان کشیده شد و جهان با دیدن قدرت پهپادی ارتش انگشت به
دهان ماند ».وی افزود« :ما پیشنهاد ایجاد پنج گروه پهپادی را به سلسله
مراتب فرماندهی ارائه دادهایم و برای این کار نیز درخواست نیروی جدید
نکرده و با همان ظرفیتهای پیشین به دنبال ایجاد این یگانها در سطح
نزاجا هستیم ».فرمانده نیروی زمینی ارتش در بخش دیگری از سخنان
خود تصریح کرد« :امروز نیروی زمینی برای دفع هر خطر و تهدیدی در
هر سطح و مقیاسی آمادگی دارد و این توانمندی را در رزمایش فاتحان
اخیر نشان دادیم .امروز بالگردهای ما از قدرت ناوبری و مقابله به مثل
در شــب برخوردارند و برد آتش آن ها تا شعاع  ۲۰کیلومتری افزایش
یافته است ».امیر سرتیپ حیدری در پایان گفت« :امروز قدرت زرهی ما
انباشته و تانکهای ما اورهال شده و آماده نبرد هستند و توپخانه ما نیز
آماده است .توپخانه ما امروز باالترین قدرت را در سطح خاورمیانه دارد
و البته باید برای هوشمند کردن حوزه توپخانه تالش کنیم / ».خبر آنالین
تازه های مطبوعات

فرهیختگان -شاید برگزاری مســابقه در یک کشور آسیایی یعنی قطر
که در ســالهای اخیر بارها میزبان مسابقات لیگ قهرمانان آسیا بوده،
مسئوالن را به این اشتباه انداخته که قرار است تیم ملی هم در مسابقاتی
در ســطح لیگ قهرمانان آسیا شرکت کند! عجیب است که تصمیمگیران
نمیدانند که جام جهانی چه سطحی دارد و چه تیمهایی با چه مربیانی در
آن شــرکت میکنند .صدالبته که منکر تواناییهای مربیان داخلی نیستیم
اما آیا واقعا گزینههای داخلی مطرحشده در این فاصله کم تا جامجهانی
میتوانند کاری از پیش ببرند؟
جوان -این روزنامه با اشــاره به حواشــی خدمات ندادن به افراد کم
حجاب نوشت :اگر چه همه شهروندان ملتزم به اجرای قانون هستند اما
دستهبندی مردم برای ارائه خدمات شهروندی از جمله اقداماتی است که
وجهه شــرعی ،عرفی و قانونی چندانی ندارد و موجب بروز دو دستگی
در جامعه میشود.
اطالعــات -وزیر نفت با افتخار از رشــد فروش نفت و پر کردن خزانه
و بازگشــت تمامی پولها به خزانه ســخن میگویــد و از طرف دیگر
دولت در پرداختهایش مشکل دارد و ماههاست بر سر افزایش حقوق
بازنشستگان تأمین اجتماعی غیرحداقل بگیر با مجلس و بازنشستگان
درگیر است.
ایران -کاهش زمان پخت نان در برخی نانواییها سبب شده صفهای
عریض و طویلی در سراسر کشور تشکیل شود که همین موضوع سبب
نارضایتی بیشتر مردم شده است ،عالوه بر این شاهد تعطیلی خودسرانه
برخی نانواییها در ساعات کاری هستیم.
رسالت -آمریکاییها به تازگی در ترجمه جدیدی از برجام میگویند:
«مــا که از برجام رفتیم اما ایران بایــد به تعهدات خود عمل کند بدون
اینکه انتظار داشــته باشــد ما حتی یک تحریم را برداریم!!» ظریف به
جای اینکه پاسخ گستاخی آمریکاییها را بدهد هنوز از میوههای خیالی
برجام سخن میگوید!

انعکاس

همشهری آنالین خبر داد :حسین شریعتمداری در یادداشتی که سایت شورای
نگهبان منتشر کرده است ،نوشت :گفته میشود ـ و دور از انتظار هم نیست ـ که
 ۷۰درصد کســانی که هنگام پیروزی انقالب اسالمی در قید حیات بودهاند ،از
دنیا رفتهاند و بر این اســاس ادعا میکنند که همه پرسی تعیین نوع حکومت از
استواری و اتقان قبلی برخوردار نیست! حضور چند ده میلیونی مردم در سالروز
پیروزی انقالب اسالمی و نمونههای مشابه دیگر ،به وضوح حکایت از آن دارد
که اگر هم مردم به برخی از عملکردها انتقاد داشته باشندـ که طبیعی نیز هست ـ
ولی به اصل نظام کام ً
ال وفادار هستند.
دیده بان ایران نوشــت :خبرگزاری فارس در گزارشی به سراغ یادداشت
اخیر مسعود بهنود تحلیل گر خارج نشین و مجری شبکه بی بی سی در روزنامه
هم میهن رفت و در این باره نوشــت :انتشار یادداشت مسعود بهنود در شماره
نخســت این روزنامه اصالحطلب ،حاوی سه پیام است .اولین پیام ،از پروژهای
برای تطهیر فعالین جریان معاند و سفیدسازی کارنامه سیاه آنان و تبدیل آن به
یکرویه حکایت میکند ،دومین پیام اعالم آشکار پیوند جریان معاند و برانداز
با جریان تندروی اصالحطلب در داخل کشــور است و سومین پیام نیز به صدا
درآمدن فعالیت آشکار شبکه عنکبوتی رسانهای جریان معاند در داخل کشور
است .اکنون از دستگاههای مربوط در نهادهای قضایی و امنیتی این انتظار میرود
که با رسانههایی که برای فعاالن جریان معاند فرش قرمز پهن میکنند ،بهصورت
جدی و قاطع برخورد کنند.
آفتاب نیوز نوشت :فواد ایزدی ،کارشناس مسائل بین الملل با بیان این که با
توافق برجام یک گشایش موقتی ایجاد خواهد شد اما همیشگی نیست ،تصریح
کرد :عباس عراقچی ،مسئول تیم مذاکره کننده قبلی ،سه شب در میان یا هفتهای
یک بار حداقل در تلویزیون بود اما تیم جدید در حوزه رســانه خیلی کمکاری
میکند.
هشدار وزارت اطالعات به اقلیم کردستان عراق

وزارت اطالعات در اطالعیهای اعالم کرد :با عنایات الهی ،هوشیاری سربازان
گمنام امام زمان(عج) و با حمایت و همکاری قرارگاه حمزه سید الشهدا(ع) و
دادگستری استان آذربایجان غربی ،کلی ه اعضای یک شبک ه تروریستی وابسته
به اشرار تجزیه طلب در شمالغرب کشور شناسایی و دستگیر شدند .شبکه
10نفره تروریســتی مورد بحث در قالب چند هست ه هماهنگ و همپوشان،
مأموریتهای متنوع و چندگان ه تخریب ،انفجار ،حمله به مراکز و تأسیسات
حیاتی و اقتصادی کشــور تا ایجاد راه بندان جــادهای و اخاذی از مردم و
بهویژه از کارآفرینان موفق بومی را در دســتور کار خود داشتند .این شبکه
که به پشتوانه استقرار مرکزیت اشــرار تروریست در اقلیم کردستان عراق،
از طریق مناطق مرزی آذربایجان غربی در حال ورود به کشــور بودند؛ در
روزهای گذشته با سلسله عملیات هوشمندانه و ضربات برقآسا و سهمگین
سربازان گمنام امام زمان(عج) مواجه شدند و ضمن بازداشت هر  10نفر ،کلیه
اقالم پیشرفت ه فنی و ارتباطی هستهها و محمول ه جنگی شامل انواع تسلیحات
انفــرادی ،آرپیجی ،نارنجک ،تیانتی و مهمات همراه آنها ضبط شــد.
وزارت اطالعات ضمن تقدیر و تشکر از حمایتها و همکاری قرارگاه حمزه
سید الشهدا(ع) و دادگستری استان آذربایجان غربی اعالم می کند که حفظ
امنیت م ّلت عظی مالشأن ایران سرافراز را خط قرمز خود دانسته و پیش از این،
بارها به مسئوالن اقلیم کردستان عراق تذکر داده است و اینک مجدد هشدار
میدهد تا برای تخلیه و طرد مزدوران تروریست ،اشرار و دشمنان امنیت و
آرامش مردم از آن منطقه ،اقدام مقتضی را به عمل آورند/ .ایرنا

وزیر اقتصاد:
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احیای سرمایه گذاری های بزرگ از عوامل اصلی نقشه راه این وزارتخانه است

آرزو توکلی ســرویس اســتان ها  //وزیر امور
اقتصادی و دارایی گفت :احیای سرمایه گذاری های
بزرگ و پروژه های پیشــران یکی از عوامل مهم
نقشه راه این وزارتخانه است.

بــه گزارش خبرنگار دریا  ،ســید احســان
خانــدوزی بــه همایش معرفــی فرصت های
ســرمایه گذاری کرمــان افزود :این اســتان به
دلیل همگرایــی خوبی که بین سیاســتگذاران
و نیروهــای اقتصادی وجود داشــته طی چند
دهه گذشــته در رشد ســرمایه گذاری ،تکمیل
زنجیــره ارزش و ایجاد اشــتغال و کاهش خام

فروشــی موفق بوده اســت.وی ادامــه داد :اما
همچنان ظرفیــت هایی بالقوه زیــادی در این
خطــه وجود دارد و امیدواریــم در این همایش
به همرســانی سرمایه گذاران و فرصت ها کمک
ویژه ای کرد.وزیر امور اقتصاد و دارایی خاطرنشان
کرد :مساله به همرسانی فرصت های سرمایه گذاری
از یک سو و اشخاص حقیقی و حقوقی توانمند
و عالقمند برای نقــش آفرینی در فرصت های
ســرمایه گذاری حائز اهمیت ویژه ای اســت.
وی گفــت :در راســتای معرفــی فرصت ها و
حمایــت عملی و واقعــی از ســرمایه گذاران

کاســتی هــای زیــادی داریم و علــی رغم
پتانســیل های مالی و فنی در بخش خصوصی
کشــور از این ظرفیت ها به نحو احسن استفاده
نشــده اســت.خاندوزی اظهار داشــت :نرخ
تشکیل ســرمایه ثابت ناخالص طی دهه گذشته
در اقتصاد ایران به حوالی صفر نوســان کرده و
ضعیف ترین دوره های سرمایه گذاری اقتصادی
را در دهه  ۱۳۹۰شاهد بودیم که البته نقش آفرینی
ســرمایه گــذاری دولتــی و ســرمایه گذاری
بانک هــا در فعالیت های پیشــران و مولد نیز
در این دهه به حداقل رســیده بــود.وی یادآور

 ۵۰هکتار به سطح گلخانههای استان بوشهر
افزوده میشود

مهران ســلطانی نژاد سرویس
اســتان ها  //مدیــر باغبانی
ســازمان جهــاد کشــاورزی
استان بوشــهر گفت :براساس
برنامــه ریــزی انجام شــده
در راســتای افزایش ســطح
گلخانه ها و کاهش کشــت در
فضای باز ،امســال قرار است
 ۵۰هکتار گلخانه جدید در این
استان احداث شود که تاکنون ۲
هکتار آن اجرا شده است.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ سمیه
فرح بخش افزود :برای ایجاد این
میزان گلخانه  ۳۵۰میلیارد تومان
تسهیالت نیاز است.وی اظهار کرد:
با راه اندازی این گلخانه ها ۵۰۰
فرصت شغلی در این استان ایجاد
میشــود.مدیر باغبانی ســازمان
جهاد کشــاورزی اســتان بوشهر

گفت :در زمان حاضر  ۴۳۳هکتار
گلخانه با تولید ساالنه  ۹۰هزار تن
انواع محصوالت گلخانه ای و یک
میلیارد و  ۱۰۰میلیون قطعه نشاء
برای سه هزار و  ۴۳۰نفر اشتغال
ایجاد شده است.
وی بیــان کــرد :در زمــان
حاضر  ۷۵هزار تــن از تولیدات
گلخانه های استان بوشهر مربوط
به گوجه فرنگی است.
فرح بخش اضافه کرد :تولید یک
میلیارد قطعه نشاء سبزی و صیفی،
فلفل دلمه ،خیار ،بادمجان و انواع
محصــوالت جالیــزی از دیگر
تولیدات گلخانه ای استان بوشهر
است.وی با اشاره به اینکه استان
بوشهر تامین بخشی از نشاء مورد
نیاز کشــور را برعهده دارد گفت:

این اســتان  ۲۰هزار هکتار سطح
سبزی و صیفی دارد که  ۹۵درصد
آن به وسیله نشاء کشت می شود.
فرح بخش اضافه کرد :با توجه به
رعایت استانداردها و اصول فنی
نشــاء تولیدی در اســتان بوشهر
قابلیت صادرات به کشــورهای
همسایه نیز وجود دارد.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت
صــادرات محصوالت گلخانه ای
در کنار افزایش سطح تولید گفت:
پیش بینی می شود ساالنه  ۳۰هزار
تن محصوالت گلخانه ای استان
بوشهر صادر شود که در صورت
برداشــته شــدن محدودیتهای
صادراتی امکان افزایش این میزان
به  ۶۰هزار تن نیــز وجود دارد.
فــرح بخش یادآور شــد :با این
میــزان صــادرات ارزآوری ۳۰
میلیون دالر پیش بینی می شــود
که امکان افزایش آن به  ۵۰میلیون
دالر نیز وجود دارد.
وی گفــت ۷۰ :درصد صادرات
محصــول تولیــدی گلخانه ها
در اســتان بوشــهر به کشورهای
امارات متحده عربی ،قطر ،روسیه،
ترکمنستان ،آذربایجان و ارمنستان
انجام میشود.

شــد :ظرفیت های بالقوه بسیار باالیی در استان
کرمان وجود دارد و اشــارات بســیار خوبی به
امکان های ســرمایه گذاری وجود داشته است.
وزیر امور اقتصــاد و دارایی ادامه داد :امیدواریم
در این همایش به هم رســانی سرمایه گذاران و
فرصت ها توجه بیشتری صورت گیرد و در این
وزارتخانه نیز از طریق ســازمان سرمایه گذاری
و مشوق های مورد نیاز در حوزه های مختلف
مانند تسهیل در ترخیص گمرکی کاالها ،توسعه
منطقه ای در اســتان کرمان و ســایر استان ها
بهره مند شــود .وی گفت :حمایت ویژه وزارت
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اقتصــاد و دارایی در این خصوص قطعی خواهد
بود و امید اســت که نتیجه این همایش منجر به
ثمر نشستن ظرفیت ها باشد و هم تولید و ارزش
افزوده بیشتری داشته باشد و اشتغال بیشتری نیز
به دنبال داشته باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش کرمان :

واکسیناسیون دانش آموزان اجباری نیست

آرزو توکلــی ســرویس اســتان ها //
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان کرمان
با بیان اینکه الزامی برای واکسیناســیون
دانش آموزان وجــود ندارد ،گفت :آموزش
وپرورش ثبت نام دانش آموزان در مدارس
را مشروط به واکسیناسیون نکرده است.

بــه گزارش خبرنگار دریــا ؛ رضا رضایی
با اشاره به مصوبه ســال گذشت ه ستاد مقابله
با کرونــا مبنی بر لزوم انجام واکسیناســیون
دانــش آمــوزان  ۱۲تــا  ۱۸ســال گفت:
دانش آموزان استقبال خوبی از واکسیناسیون
داشــتند ،البته وزارت آمــوزش و پرورش و
وزارت بهداشــت هم همکاری بسیار خوبی
داشــتند.وی افزود :آموزش و پرورش استان
کرمان بیش از  ۲۰مجموعه فرهنگی ورزشی
خود را بــه عنوان مناطق واکسیناســیون در

اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار داد تا مردم
به دریافت خدمات واکسیناســیون ســهولت
دسترسی داشته باشند.
رضایی با اشاره به اینکه  ۹۸درصد فرهنگیان
اســتان کرمــان ُدز اول و  ۹۵درصد دز دوم
واکســن کرونا را دریافت کردند ،اظهار کرد:
برای ُدز ســوم حــدود  ۸۰درصد فرهنگیان
استان مراجعه کردند و اخیرا ً با تصویب ستاد
کرونا و توصیه وزارت بهداشتُ ،دز چهارم نیز
به عنوان ُدز یادآور به فرهنگیان توصیه شــده
است.
مدیــرکل آموزش و پرورش اســتان کرمان
یادآور شد :در سال  ،۱۴۰۰برای دانش آموزان
 ۱۲تا  ۱۸ســال مصوب شده بود که صرف ًا دو
ُدز واکسن تزریق شود که خوشبختانه استقبال

خوبی صورت گرفت؛  ۹۵درصد دانش آموزان
استان در رده سنی مذکور ُدز اول و  ۹۰درصد
هــم ُدز دوم را دریافت کردند و درصد باالیی
از افراد جامعه هم واکســینه شــدند ،لذا به
دلیل درصد باالی واکسیناســیون در جامعه و
دانش آموزان ،مدارس بازگشایی شدند.
وی با بیان اینکه کشــور مــا جزو آخرین
کشــورهایی بود که آموزشهای حضوری را
از ســر گرفت گفت :برای مهر ماه امسال هم
در تالشیم که اقالم بهداشتی مورد نیاز مدارس
و بــه ویژه تهویه کالسهــا را فراهم کنیم تا
اگر با موج جدیدی همراه شــدیم موضوع را
مدیریت کرده و مجددا ً به آموزشهای مجازی
بر نگردیم.
وی با بیــان اینکه همه مــدارس ابتدایی تا
متوسطه از  ۱۴فروردین ماه امسال بازگشایی
شــدند ،گفت :با توجه به تمهیــدات وزارت
بهداشت و ســایر ارگانهای خدمات رسان
امیدواریــم تا مهرماه از ایــن پیک هم عبور
کنیم و با چالشــی مواجه نشــویم.رضایی با
بیان اینکه اجباری به انجام واکسیناســیون و
کارت واکسیناســیون به عنوان پیش شــرط
ثبت نــام دانش آموزان وجــود ندارد گفت:
آموزش و تضمین سالمت حق دانش آموزان
است ،لذا توصیه ما این است که واکسیناسیون
دانش آموزان بر اســاس مصوبات ستاد ملی
کرونا انجام شــود ،اما الزامــی برای این کار
وجود نــدارد و ثبت نام دانــش آموزان در
مدارس را مشروط به واکسیناسیون نکردیم.

رئیس اتحادیه نان فانتزی اهواز عنوان کرد

از نصف شدن مصرف نان فانتزی تا واقعی نبودن قیمتها
حسن سیالوی سرویس اســتان ها  //رئیس
اتحادیــه نان فانتــزی اهواز با بیــان اینکه
نان فانتزی در کشــور  ۷برابر قیمت ســابق
خود اســت ،گفت :این قیمت در اهواز اعمال
نمیشــود و نان فانتزی با نرخ کمتری عرضه
ت فعلی
میشود که ما به عنوان اتحادیه از قیم 
راضی نیســتیم و خواستار افزایش قیمت این
نان هستیم.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ ســیامک جعفری
با بیان اینکه پــس از افزایش قیمت آرد قیمت
نان فانتــزی نیز افزایش پیدا کــرد ،اظهار کرد:
قیمــت هر قرص نان باگــت در تهران  ۱۰هزار
تومان و در شهرســتانهای دیگر که کالنشــهر
نیز نیستند ۵ ،هزار تومان اعالم شده است اما در
اهواز پایینترین قیمتها را نسبت به استانهای

دیگر و حتی شهرســتانها اعالم کردهاند که این
مساله برای ما قابل قبول نیســت.وی افزود :با
توجه به اینکه قیمتهای اعالمی در اســتانها
و شهرســتانهای دیگر بــه کمتــر از  ۵هزار
تومان نرسیده اســت اما در خوزستان قیمت هر
قرص باگت ساده  ۱۴۰گرمی  ۳۵۰۰تومان و هر
قرص نان باگــت کنجدی را  ۴۰۰۰تومان اعالم
کردهاند.
رئیــس اتحادیه نان فانتزی اهواز با بیان اینکه
در حال حاضر تنها قیمت آرد ثابت مانده است،
افزود :با توجه به اینکه مایع خمیر و مایع افزودنی
نان افزایش قیمت دو برابری و روغن و شــکر
مجــددا افزایش قیمت داشــتهاند از قیمتهای
اعالمی نان بسیار ناراضی هستیم و در این زمینه

تقاضای افزایش قیمت نان فانتزی را کردهایم که
هنوز با آن موافقت نشده است.
جعفری با بیان اینکه قیمت نان فانتزی در حال
حاضر  ۷برابر قیمت سابق خود است ،عنوان کرد:
نان فانتزی کنجددار که قبال  ۸۰۰تومان بوده ،در
حال حاضر به  ۴۰۰۰تومان رســیده است و با
توجه به این مســاله تقاضا و خرید مردم بسیار
پایین آمــده و مصرف نان فانتــزی  ۵۰درصد
کاهش یافته است.
وی با اشــاره به اینکه افزایــش قیمت نان در
میگیرد.
کارخانهها به حدی اســت که اقالم شــیرینی تا
بــه عنوان مثال قیمت نانهای کارخانهای مثل
این حد گران نیست ،افزود:بنده نمیدانم افزایش
نان اسالیســی از  ۱۴هزار تومــان به  ۳۰هزار
قیمت کارخانهها بر چه اساســی صورت گرفته
تومان و نان گات از  ۱۷هزار تومان به  ۴۰هزار
است ،با وجود اینکه به آنها آرد سهمیهای تعلق
تومان رسیده است.

یزد ،صاحب شهرک صنعتی تخصصی غذا و دارو میشود

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها  //در نشست هیأت مدیره
سازمان صنایع کوچک و شــهرکهای صنعتی ایران ،ایجاد یک
شهرک صنعتی تخصصی جدید در زمینه تولید غذا و دارو در استان
یزد به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ شــهرک صنعتی تخصصی غذا و دارو

به مساحت  ۹۰هکتار در شهرستان تفت استان یزد ایجاد می شود.این
شهرک صنعتی جدیدی است که به منظور استقرار صنایع پاک و فناورانه
ایجاد شده و به جمع یکهزار و  ۳۷شهرک و ناحیه صنعتی مصوب
کشور میپیوندد.با ایجاد این شهرک صنعتی جدید ،مساحت اراضی در
اختیار شهرکها و نواحی صنعتی کشور به  ۱۵۴هزار و  ۹۴۶هکتار

افزایش مییابد تا شرکتهای استانی تابعه سازمان صنایع کوچک و
شهرکهای صنعتی ایران بتوانند نسبت به جذب سرمایهگذاران و ایجاد
شغل پایدار در سطح آن مناطق اقدام کنند.از ابتدای سال  ۱۴۰۱تاکنون،
ایجاد یا توسعه چهار شهرک و ناحیه صنعتی در چهار استان کشور به
وســعت بیش از  ۱۲۶هکتار به تصویب هیأت مدیره سازمان صنایع
کوچک و شــهرکهای صنعتی ایران بهعنوان مجمع عمومی شرکت
شهرکهای صنعتی استانها رسیده است که برای طی فرآیند تصویب
نهایی به مراجع قانونی ذیربط ارسال شد.

راهاندازی مرکز نیکوکاری دانش بنیان در یزد

علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها //
مدیرکل کمیته امداد استان یزد با اشاره به
ضرورت تقویت ظرفیت دانش بنیان گفت:
مرکز نیکوکاری دانشبنیان با اولویت تأمین
بــه راهاندازی طرحهای نویــن و دانشبنیان ،از فعالیتهــای کارآفرینــان زیر مجموعه و
منافع فراگیر در حوزه کسبوکارهای نوین،
فن آور و دانش بنیان نیازمندان در این استان برگزاری رویداهــای کارآفرینی ،بکارگیری دعــوت از کار آفرینان حرفــهای در حوزه
مددجویان فارغ التحصیل ،توانمندســازی و دانشبنیان از دیگر فعالیتهای پیشرو در این
راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار دریا ،محمد شــجاعان
در جمع برخی خبرنگاران حاضر شد و اظهار
کرد :ایــن مرکز با هدف انجــام امور مربوط
به جــذب منابع مالــی از خیرین برای کمک

ایجاد زمینههای خودکفایــی مالی راهاندازی
شده اســت.وی با اشاره به انجام مشاورههای
تخصصی به مددجویان معرفی شــده به مرکز
نیکوکاری برای ثبت اختراع و شــرکت افزود:
همکاری در برگزاری نمایشگاههای تخصصی

مرکز دانشبنیان است.مدیرکل کمیته امداد استان
یزد با اشاره به لزوم گسترش مراکز نیکوکاری
تخصصی دانشبنیان در سال تولید ،دانش بنیان
و اشتغال آفرین گفت :ارتباط با کارخانجات،
صنایع دانش بنیان ،بازارهای فروش و ســایر

عوامل تاثیرگذار در تسهیل روند اشتغال پایدار
مددجویان در حــوزه دانش بنیان از امتیازات
مراکز نیکوکاری کارآفرینی دانشبنیان است.
شجاعان با اشاره به فعالیت  ۱۶مرکز نیکوکاری
در استان یزد تصریح کرد :این مراکز خدماتی
چون پرداخت تسهیالت اشتغال ،تأمین مکان
و تجهیزات کســبوکار ،تأمین مــواد اولیه
کسبوکار ،خدمات مشــاورهای ،بازاریابی و
فروش محصوالت ،آموزشهای کســبوکار
و کاریابی را به مددجویان تحت پوشــش و
همچنین نیازمندان استان ارائه میکنند.

البته این نرخها واقعی اســت و انتظار داشتیم
برای اتحادیه ما نیز بــه همین صورت نرخهای
واقعی اعمال میشــد.رئیس اتحادیه نان فانتزی
اهواز گفت :نمیدانم چرا استان خوزستان همیشه
در این مسایل ضعیف عمل کرده است.

در جلسهای به ریاست مخبر صورت گرفت

ضرورت عملیاتی شدن طرح های
گردشگری کرمان به منظور اشتغالزایی
آرزو توکلی سرویس اســتان ها  //معاون اول رئیس
جمهور در جلسه بررسی اجرای طرحهای اولویتدار
استان کرمان بر ضرورت عملیاتی شدن هر چه سریعتر
طرحهای مرتبط با حوزه گردشــگری ،نیرو ،ورزش و
جوانان و ...در این استان تاکید کرد.

جلسه هماهنگی و بررسی اجرای طرحهای اولویتدار
استان کرمان به ریاســت محمد مخبر معاون اول رئیس
جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
در این جلسه که معاون اجرایی رئیس جمهور ،وزرای
دادگستری ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،آموزش
و پرورش ،علوم ،تحقیقات و فناوری ،جهاد کشاورزی،
فرهنگ و ارشــاد اسالمی ،راه و شهرســازی ،ورزش
و جوانان ،نیرو ،رئیس بنیاد شــهید و امــور ایثارگران
کشــور ،معاون رئیسجمهور در امور زنــان و خانواده،
اســتاندار کرمان ،معاونین و مســئولین دســتگاههای
مربوطه و اســتانی حضور داشتند ،توافقات دستگاههای
اجرایــی و بانکهــای عامل برای اجــرای طرحهای
اولویتدار این اســتان در حوزههای مختلف بررسی و
تصویب شد.
بــه گزارش مهر  ،همچنین در این جلســه بر ضرورت
اجرایی و عملیاتی شدن هر چه سریعتر طرحهای مرتبط
با حوزه گردشــگری ،نیرو ،ورزش و جوانان ،خانواده و
زنان ،صنعتی ،کشــاورزی ،آموزشی ،بهداشتی ،درمانی و
عمرانی و زیرساختی استان کرمان به منظور اشتغالزایی و
توسعه و آبادانی این استان تاکید شد.

فــال هفته
گمانم بدبخت شدید رفت!
فروردین :اگرچه تابستان است و مدرسهها تعطیل شده
ولی حکایت همچنان به قوت خود باقی است .این هفته از
مدرسه فرزندتان تماس میگیرند که برای ثبتنام و کمک مالی
به مدرسه بروید .زبانم الل! شهریه کجا بود؟ مدرسه دولتی
استها!
اردیبهشت :هفته ِ
پیش رویتان خلوت است .چطور است برای
نجات از گرما به یک جای خنک سفر کنید؟ یک جایی مثل...
مثالً ...راستش در حال حاضر فقط جهنم (کوره ذوب آهن)
است که از شهرتان خنکتر باشد!
خرداد :چه اقبال بلندی! چه هفته شیرینی! هفتهای پر از
تخفیف از فروشگاههای اینترنتی پیش روی شماست .نوش
جانتان۲ .هزار تومان تخفیف تاکسی اینترنتی۵ ،هزار تومان
تخفیف بلیت هواپیما و ۱۰هزار تومان تخفیف تور دور دنیا.
دیگر چه میخواهید از این دنیا؟
تیر :این هفته به جرم تقلب در کنکور میآیند می گیرنتان.
اینقدر هم نگویید من که کنکور ندادم .این روزها من هم
مشکوک به تقلب در کنکورم ،شما که جای خود دارید!
مرداد :این هفته ستاره بختتان سیاه و کدر است! گمانم
بدبخت شدید رفت! ...یک لحظه صبر کنید ...آها نه! غبار
و آلودگی هوا بود .چیزی نشده ،به زندگی معمولیتان ادامه
بدهید.
شهریور :این هفته نتیجه زحماتتان را میبینید .در دو هفته
گذشته که فال نداشتیم ،شما سخت تالش کردید و این هفته
نتایجش را خواهید دید .البته اگر دانشجویید ،زیاد پیگیر نباشید.
خود دانید.
مهر :این هفته برای انجام کاری مجبور میشوید مدام از این
طرف شهر به آن طرف شهر تاکسی اینترنتی بگیرید .قیمت این
تاکسیها هم که یک طوری شده دو دفعه سوار شوی ،باید از
صفر شروع کنی! به نظرم با یک خردادی طرح رفاقت بریزید.
چرایش را در فال خردادماهیها گفتهام.
آبان :این هفته دزد گوشی تلفن همراهتان را گوشه خیابان
میبینید .با شجاعت جلو بروید ،اخمهایتان را در هم بکشید،
درچشمانش خیره شوید ،همه انرژیتان را در دستانتان جمع
کنید و برایش سبیل آتشی بکشید .البته بهتر است از خشونت
جلوگیری کرده و به او بیتوجهی کنید؛ بیمحلی کشندهترین
شکنجه است.
آذر :این هفته در صف خرید سه فحش جدید یاد میگیرید.
عجله نکنید .ابتدا در اینترنت معنایش را جستوجو کنید،
سپس موارد مصرفش را یاد بگیرید و بعدا ً آن را در محل
مناسب به کار ببرید .البته اگر بیتربیت اید.
دی :این هفته یک سگ ولگرد به شما حمله میکند ولی
جان سالم به در میبرید .اگرچه ترسیدهاید ولی سکوت کنید.
خطر حامیان پالستیکی حیوانات از خود آن سگ ولگرد بیشتر
است!
بهمن :این هفته هم تولد دوستتان است ،هم ماشینتان تعمیر
الزم دارد ،هم موعد شهریه کالستان میرسد.
همیــن دیگر .انتظار داریــد راهکار هم بدهــم؟ بابا فالگیرم،
اقتصاددان که نیستم!
اسفند :اتفاقات خوبی برایتان افتاده و از ترس شیرینی دادن به
رفقا پنهان کردهاید .مع االسف این هفته لو میروید .بگردم الهی،
شما هم مثل خودم هستید .شیرینی هیچکس بهتان نمیرسد،
ولی همه از شما شیرینی میگیرند.
محدثه مطهری
***
مشتومال شهریه مدارس
…بع ِد دو سه ساعت که مرا کاشتهاند
از نرخ جدید پرده برداشتهاند
چون شهریه را ندادهام ،توی حیاط
ماشین مرا ِگرو نگه داشتهاند!
امیر یزدیقزوینی
درس تو درآورده ز بابات دمار
از دست تو خون میل کنم مثل انار
چون مبلغ تحصیل تو در میآید
هر لحظه حدود یکصد و شصت دالر
حسن اویسی
کاریست پر از خطر ،ولی ُمهلک ،نه
«دو» کلیه الکچریست ،اما «یک» نه!
در مدرسه راه میدهندم از «مهر»
بی«کلیه» آری و ولی بیچِ ک نه!
فهیمه انوری
من از شهریه گشتهام زردروی
سفیرم به اسنپ به هر سمت و کوی
غلط میکنی در پی ورزشی!
ز گهواره تا گور ،دانش بجوی
مهنا صادقی
دخترم اینجا مگر چون خانه نیست؟
پول بابا را بیاور چانه چیست؟
هرکسی مثل تو سفت است و خسیس
میخورد خط از کالس درس و لیست
ابراهیم صفائی
آمد نشست و گفت پسرجان« :ببین پدر،
کردم نه ترک مدرسه صرف ًا ،که دفع شر!
ِ
بخش مفید «علم» دودوتا چهارتاست
باقی به صرفه نیست به «ثروت» زنَد ضرر
محمد عظامی
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سال بیستم و یکم شماره 3930
خبر
 ۶فیلم ایرانی به جشنواره ملبورن دعوت شدند
سرویس فرهنگی  //هفتادمین جشنواره بینالمللی فیلم
ملبورن در کشور استرالیا میزبان  ۶فیلم ایرانی در بخشهای
مختلف خواهد بود .فیلم ســینمایی «برادران لیال» ساخته
سعید روســتایی در بخش ســینمای آفریقا و خاورمیانه،
«جاده خاکی» به کارگردانی پناه پناهی در بخش پیشگامان
( ،)Headlinersمســتند «من ســعی میکنم فراموش
کنم» بــه کارگردانی پگاه آهنگرانی و محصول مشــترک
ایران و جمهــوری چک و «مجموعا» از محمدرضا فرزاد
محصول مشــترک ایران ،آلمان و لهستان در بخش مستند
کوتاه« ،نظربازی» ساخته مریم تفکری در بخش فیلمهای
کوتاه تجربی و «وقت چیغ انار» ســاخته گراناز موسوی
و محصول مشــترک افغانستان ،اســترالیا و ایران هم در
بخش فیلمهای اســترالیایی جشنواره فیلم ملبورن به روی
پرده میروند.هفتادمین جشــنواره بینالمللی فیلم ملبورن
اســترالیا از تاریخ  ۴تا  ۲۱اوت ( ۱۳تا  ۳۰مرداد) برگزار
میشود.
حضور دختران قشمی
در رویداد «دختران حاج قاسم»
سرویس فرهنگی  //رئیس اداره تبلیغات اسالمی قشم
از حضور دختران قشــمی در رویداد فرهنگی «دختران
حاج قاســم» خبــر داد .حجتاالســام احمد غالمی،
رئیس اداره تبلیغات اســامی قشــم ،از حضور دختران
قشــمی در رویداد فرهنگی «دختران حاج قاســم» خبر
داد و اظهــار کرد :رویداد فرهنگی دختران حاج قاســم
در مردادمــاه برگزار خواهد شــد و  ۱۵نفر از دختران
قشمی در آن حضور خواهند یافت.وی با اشاره به اینکه
هدف از برگزاری این رویــداد پرورش نیروهای انقالبی
و مبلغان فرهنگی در بین نوجوانان اســت ،تصریح کرد:
قشــمی با حضور در این رویداد در کنار ســایر دختران
حاج قاســم در دورههای آموزشــی زیر نظر اســتادان
برجسته شرکت میکنند.به گزارش ایکنا ؛ رئیس تبلیغات
اســامی هرمزگان در پایان با بیان اینکه مکتب ســردار
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی منطبق با مکتب انقالب،
امام و رهبری اســت و بهترین سرلوحه برای نسل جوان
در راســتای ادامه مسیر انقالب به حساب میآید ،یادآور
شد :امروز آگاهی و آشــنایی نسل جوان با مکتب حاج
قاسم یکی از مهمترین وظایفی است که مسئوالن باید در
خصوص آن اهتمام ورزند.

چالش پزشک قاتل برای امیر آقایی

سرویس فرهنگی  //ستاره محبوب سینما پس
از تجربه موفق«آقازاده» با یک سریال پلیسی –
جنایی در راه نمایش خانگی است .

سریال «خونســرد» به کارگردانی امیرحسین
ترابی یکی از جدیدترین ســریالهایی است که
در مسیر انتشار در نمایش خانگی قرار دارد .این
مجموعه به عنوان اولین ساخته اینترنتی ترابی ،از
 28مردادماه در پلتفرم فیلمنت منتشر خواهد شد
و به واسطه آن ،امیر آقایی پس از تقریبا دو سال
غیبت در نمایش خانگی به این مدیوم باز خواهد
گشــت .چندی پیش روزنامــه هفت صبح خبر
داد :ســریال «خونسرد» ،نسخه ایرانی مجموعه
مشهور آمریکایی «دکستر» است .با توجه به ژانر
پلیسی – جنایی این مجموعه ،احتماال ستاره آن
امیر آقایی یکی دیگر از نقشهای چالشبرانگیز و
ویژه خود را تجربه کرده است.
* «آقازاده» نقطه عطفی در کارنامه آقایی

امیر آقایی ســال  91به عنــوان بازیگر جدید
سریال «قلب یخی» ،جلوی دوربین فصل سوم آن
به کارگردانی سامان مقدم رفت ،اما این مجموعه
نتوانســت موفقیت فصل اول را تکرار کند و در
نهایت شکست خورد .او طی سالهای  96و 97

نیز با سریا ل «عالیجناب» ساخته سام قریبیان و
«رقص روی شیشــه» کاری از مهدی گلستانه،
همچنــان در نمایش خانگی دیده شــد ،اما این
آثار دســتاوردی برای او نداشتند و تولید سریال

گلستانه نیز در نیمه راه متوقف شد .سرانجام سال
 99سریال سیاسی و عاشقانه «آقازاده» منتشر شد
و امیر آقایی با نقش منفی یک آقازاده خالفکار و
فاسد به نام «نیما بحری» مورد توجه قرار گرفت

*

و بازی خوب او تحســین تماشاگران را به دنبال
داشت.
* پزشک قانونی یا قاتل خطرناک؟

قرار اســت از اواخر مردادماه ،پس از گذشت
یک ســال و نیم از پایان «آقازاده» ،امیر آقایی
با مجموعه «خونسرد» به نمایش خانگی بیاید.
قصه این سریال درباره شخصیتی است که عامالن
پروندههای مربوط به زنآزاری را گیر میاندازد و
آنها را مجازات میکند .طبق خبری که به تازگی
رسانه فیلمنیوز منتشر کرده ،امیر آقایی نقش یک
پزشــک قانونی را در این سریال ایفا کرده است.
این بازیگر قبال در فیلم «بدون تاریخ بدون امضا»
چنین نقشی را تجربه کرده ،با این تفاوت مهم که
دکتر «کاوه نریمان» شخصیتی مثبت و درستکار
بود .قصه ســریال «دکســتر» نیــز درباره یک
کارشناس پزشکی قانونی است که قاتالن را پیدا
میکند و خودش به قتل میرساند! با توجه به قصه
مجموعه «دکستر» و نقش آقایی ،به نظر میرسد
که او در این ســریال ظاهری موجه دارد ،اما در
اصل قاتل است و از موقعیت خود برای مجازات
کردن افراد به شیوه خودش استفاده میکند .گریم
زنانه امیر آقایی در این سریال نیز که چندی پیش

تاکید وزیر بر حمایت همه جانبه صندوق اعتبار ی هنر از هنرمندان
ســرویس فرهنگی  //وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در
نشست با مدیرعامل و هیأت مدیره صندوق اعتباری هنر بر
حمایت همه جانبه از اصحاب فرهنگ و هنر و تأمین نیازهای
معیشتی و رفاهی آنها تأکید کرد.

محمد مهدی اســماعیلی با حضور در صندوق اعتباری هنر
و در نشســت با مدیرعامل ،اعضای هیــأت مدیره و مدیران
شرکتهای تابعه صندوق با اشاره به نقش و اهمیت این صندوق
در ارائه خدمات به اهالی فرهنگ ،هنر و رسانه ،گفت :یکی از
مهمترین ارکان حمایتی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در
ارتباط با جامعه فرهنگ و هنر کشــور ،صندوق اعتباری هنر
است .ضرورت دارد این صندوق با برنامهریزی دقیق و مدون
به باالترین ســطح خدمت رسانی نوین به اهالی فرهنگ ،هنر
و رســانه برســد و مجموعه وزارت فرهنگ در این راســتا
حمایت های الزم را انجام خواهد داد.
وی افزود :هدف دولت مردمی به حداقل رساندن دغدغههای
معیشــتی اصحاب فرهنگ و هنر است .در ایام شیوع ویروس
کرونا متأسفانه فعاالن حوزه فرهنگ و هنر با مشکالت بسیاری
روبرو شدند .از آغاز دولت مردمی وزارت ارشاد اقدامات مهمی
را برای حمایت از این قشر آسیب دیده انجام داد تا مشکالت
به وجود آمده در دوران کرونا را به حداقل برســانیم .یکی از
مهم ترین این اقدامات تخصیص اعتبار ویژه به صندوق اعتباری

هنر بود که بخش قابل توجهی از این بودجه ،در ســه مرحله
به حســاب هنرکارت اعضای صندوق واریز شد.اسماعیلی در
ادامه با اشــاره به نقش صندوق در توســعه اقتصاد فرهنگ و
هنر افزود :مبحث اقتصاد فرهنگ و هنر موضوع بســیار مهم و
قابل تأملی است.
جــا دارد صنــدوق اعتباری هنر با توجــه به ظرفیت های
خود در کنار ســایر حوزه ها در این بــاره اهتمام ورزد.وزیر
فرهنگ و ارشاد اســامی گفت :انتظار دارم صندوق اعتباری
هنر با انجام فعالیت در حــوزه اقتصاد هنر و اقتصادی ،بخش
مهمی از منابع مورد نیاز خود را از طریق درآمدهای عملیاتی
تأمین و در بخش حمایت از هنرمندان صرف کند .این صندوق
از قدرتمندترین ســازمان های حمایتی و مالی برای اصحاب
فرهنگ و هنر اســت و باید به زودی بــا برنامه هایی که دارد
بتوانید بسیاری از نیازهای منابعی خود را تأمین کند.اسماعیلی
همچنیــن تاکید کرد :تمام فعالیتهای صــورت گرفته در این
صندوق باید طوری برنامهریزی شود که منجر به پویایی حوزه
اقتصاد فرهنگ و هنر شــود تا اهداف متعالی که در چشم انداز
عملکرد صندوق اعتباری هنر در دوره جدید ترســیم شــده،
تسهیل شود.
ســید مجید پوراحمدی ـ مدیرعامل صندوق اعتباری هنر ـ

ضمن تقدیر از حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در صندوق
اعتباری هنر با ارائه گزارشــی فعالیتهــا و اقدامات صورت
گرفته از آغاز دولت مردمی ،گفت :از آغاز به کار دولت مردمی
با وجود محدودیت های مالی ناشــی از تداوم شیوع ویروس
کرونا ،ضمن اســتمرار و تقویت خدمات گذشته ،با بازنگری و
ب نظران این
اصالح ســاختارها و فرآیندها و استفاده از صاح 
حوزه ،طرحها و اقدامات مناسبی را برای حمایت از هنرمندان
آســیب دیده که شعار اصلی این دولت اســت ،برنامهریزی و
اجرا کردیم .در این مدت تــاش کردیم فعالیتهای صندوق
به صورت شــفاف ،هدفمند و ضابطهمند به اعضاء ارائه شود.
وی افزود :عالوه بــر آن با حمایت های وزیر محترم فرهنگ
و ارشــاد اســامی و مجموعه دولت توانستیم با اعطای بسته
حمایتــی اصحاب فرهنگ ،هنر و رســانه ،پرداخت حق بیمه
تأمین اجتماعی و عدم افزایش قیمت در ســهم پرداختی حق
بیمه تکمیلی اعضاء ،واکسیناسیون اصحاب فرهنگ و هنر و...
اندکی از خسارت های وارده ناشی از تعطیلی مراکز فرهنگی و
هنری را جبران کنیم.
پوراحمــدی پاالیش اعضــاء ،تعامل دوســویه با اعضای
صنــدوق ،ایجــاد معاونت ســرمایه گــذاری و اقتصاد هنر
ایجاد واحــد نامداران ،افزایش کمی و کیفی ارائه تســهیالت

تصویری از آن منتشر شد ،نشان میدهد احتماال
او برای نزدیک شدن به مجرمان شیوههای جالبی
دارد .داستان «خونســرد» ظرفیت باالیی برای
روایت قصهای پرکشــش و جــذاب دارد و امیر
آقایی هم به تازگی در «شنای پروانه» و «آقازاده»
ثابت کرده اســت که از پس نقشهای متفاوت و
چالشبرانگیزبرمیآید.
* سابقه کارگردان

به گزارش خراســان ؛اولین و تنها تجربه جدی
امیرحســین ترابی در زمینــه کارگردانی ،فیلم
«هزارتو» اســت که سال  98روی پرده سینماها
اکران شد .این فیلم با استقبال تماشاگران مواجه
نشد و در گیشه نیز فروش خوبی نداشت .ترابی
اولین ســریال خود «خونســرد» را در سکوت
خبری جلوی دوربیــن برد و در این مجموعه از
حضور ســتاره محبوبی مانند امیر آقایی استفاده
کرد .شهرام حقیقتدوست و سارا رسولزاده نیز از
بازیگرانی هستند که در این سریال بازی کردهاند.
با توجه به ویژگیهای «خونسرد» این احتمال
میرود که پس از «آقازاده» ،موفقیت تازهای در
کارنامه امیر آقایی در قالب یک ســریال خانگی
ثبت شود.

قرض الحســنه (بدون بهره) ،حمایت از سیاست جوان سازی
جمعیت با اجرای طرح شــمیم و جوانــه را از دیگر اقدامات
صورت گرفتــه از آغاز دولــت مردمی عنوان کرد.مشــاور
وزیر در ادامه اظهار کرد :نگاه ما در راســتای توانمندســازی
اصحاب فرهنگ ،هنر و رسانه اســت .تالش شده است تمام
برنامه ریزی ها و اقدامات بر اســاس سیاست رونق بخشی به
اقتصــاد فرهنگ و هنر تنظیم شــود .در مبحث پاالیش اعضا
برنامه ریزی طوری صورت گرفته اســت تــا هنرمندان فعال
شناسایی شوند تا در پروژه های اقتصادی صندوق نقش فعال
ایفا کنند .پوراحمدی تکریــم اصحاب فرهنگ و هنر را یکی
از مهمترین اهداف صندوق خواند و گفت :صندوق با تشــکیل
واحــد نامداران بصورت ویژه وضعیت هنرمندان شــاخص را
رصد و خدمات ویژه ای را متناسب با شأن و جایگاه نامداران
و بزرگان عرصه فرهنگ و هنر به آنها ارائه می کند.
همچنین برگزاری جلسات منظم با مدیران ستادی وزارتخانه،
روسای انجمن ها و صنوف فرهنگی و هنری و ...برای اجرای
سیاســت ها و اقدامات از جمله رویکردهای مهم صندوق در
دولت مردمی اســت.در بخش دیگری از این نشست ،منوچهر
شاهسواری ،مدیرعامل خانه ســینما به نمایندگی از اعضای
هیأت مدیره ضمن تقدیر از همراهی دکتر اســماعیلی به بیان
مشــکالت و مســائل موجود پرداخت.وزیر فرهنگ و ارشاد
اســامی از بخشهای مختلف صندوق اعتباری هنر بازدید و
در جریان روند رسیدگی به درخواست اعضای این صندوق و
همچنین متقاضیان عضویت قرار گرفت.

فردوسی حقیقت قرآن را به جذاب ترین شکل ممکن بیان کرده است

سرویس فرهنگی  //میرشــکاک در درس گفتار
شاهنامه گفت :فردوسی حقیقت قرآن را بر اساس
هویت قومی ما و به جذابترین شکل ممکن یعنی
داســتان منظوم بیان کرده است و بهترین منبعی
که میتواند ایرانی را از فروبستگی تاریخی بیرون
بیاورد ،شاهنامه فردوسی است.

یوســفعلی میرشکاک ،شاعر و پژوهشگر ادبی ،در
چهارمین جلســه از درس گفتارهای شــاهنامه ،که
با حضور او و به همت دفتر پاسداشــت زبان فارسی
حوزه هنری در سالن سلمان هراتی حوزه هنری برگزار
شد ،اظهار کرد :فردوسی میگوید :تو را دانش و دین

رهاند درست /در رستگاری ببایدت جست .اما دین
در عمل چون معتقد اســت که :دوصد گفته چون نیم
کردار نیست.ا و ،کلمه های «دین » و «راه» در کالم
فردوسی را مصداق شریعت و طریقت پنداشت و خاطر
نشان کرد :یکی از مشکالت جوامع اسالمی از دوران
آغاز تجدد این است که شــریعت دارند اما طریقت
ندارند و از ایــن رو ،نمیدانند چه کار کنند .او ادامه
داد :ما قبل از این خودآگاهی داشتیم اما از مشروطه
به این سو ،میبایستی حافظه و خودآگاهی تاریخی
میداشتیم که نداریم.این شاعر در ادامه با اشاره به اینکه
ما دچارفروبستگی تاریخی شدهایم اما نه انحطاط تأکید
کرد :به اعتقاد من فروبســتگی تاریخی ما از روزگار
صفویه شروع شد چون تشییع را شبیه دستگاه آیین
زرتشتی کردیم .او خاطر نشان کرد :بهترین منبعی که
میتواند ایرانی را از فروبستگی تاریخی بیرون بیاورد،
شاهنامه فردوسی است .فردوسی حقیقت قرآن را بر
اساس هویت قومی ما و به جذابترین شکل ممکن
یعنی داســتان منظوم بیان کرده اســت .میرشکاک
تصریح کرد :فردوســی وقتی متوجه پراکنده شــدن
شاهنامه ابومنصوری شد ،شاهنامه را به صورت شعر
درآورد تا تأثیرش بیشتر شود و اگر آن را به نثر عربی
یا فارسی در میآورد ،بالیی که بر سر شیخ اشراق آمد،

بر سر او هم میآمد .این پژوهشگر در این باره افزود:
آنکه میتواند حرفاش را موزون و مقفا بزند که فلسفی
نمیاندیشد؛ همان کاری که فردوسی کرد و پس از او
سنائی و عطار و… هم این راه را ادامه دادند .فردوسی
هنرمندی گسســته نیست ولی تقیه کرده اما از طریق
دین نان نخورده است .این پژوهشگر با انتقاد از اینکه
هنوز میراث شخصیتهای برجستهای چون :اویس
قرنی ،حبیب عجمی ،ابوسعید ابوالخیر ،بایزید بسطامی
و ابوالحسن خرقانی را نشناختهایم ،خاطر نشان کرد:
مگر قرآن کتاب فلسفی است که ما توقع داریم تفکرمان
فلسفی باشد؟! یکی از عوارضی هم که گریبانگیر ما
شده است این است که همه را میخواهیم اصالح کنیم
ولی به خودمان رجوع نمیکنیم .میرشکاک در پایان
سخنانش ،شاهنامه را یک متن دقیق حکمی اما موزون
و مقفا عنوان و ســپس به بحث طنز در آن اشاره کرد
و گفت :طنز بعد از حکمت اجمالی و تفصیلی شروع
میشود و به طور قطع ،غرضی در آن هست اما شعر
مبتنی بر ایماژ است.برنامه درس گفتارهای شاهنامه
یوسفعلی میرشکاک ،ساعت  ۱۸تا  ۲۰سه شنبههای
هر هفته در سالن سلمان هراتی حوزه هنری واقع در
خیابان سمیه ،نرسیده به حافظ برگزار میشود و حضور
در آن برای همه عالقهمندان و پژوهشگران آزاد است.

مناقصهعمومی

شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم در نظر دارد مناقصه عمومی به شماره  TN/1401/04با موضوع تخریب و
ساخت دیوار  ،جابهجایی تأسیسات اطفاء حریق و ایجاد تغییرات در سوله فلزی که مشخصات آن به طور کامل در اسناد مناقصه
ذکر گردیده است را برگزار نماید .
از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می شود ضمن دریافت اطالعات شرایط کلی مناقصه و مستندات از طریق
مراجعه به تارنمای شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران به نشانی  www.irisl.netو یا دفاتر حراست شرکت واقع در
تهران  -شیان  -میدان شهید طجرلو  -خیابان طجرلوی شرقی  -شماره  - 63طبقه پنجم – کد پستی  1678695180و یا
بندرعباس  ،کیلومتر  8جاده اسکله شهید رجایی کد پستی  ،7917174469شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم
حداکثر تا تاریخ  1401/05/05نسبت به تکمیل اسناد و تحویل به دفتر حراست این شرکت در مناقصه اقدام نمایند .
همچنین در صورت سئوال یا ابهام در خصوص شرایط مناقصه  ،شماره تماس (076 -33379453-4داخلی – 100
آقای هوشمند) و یا رایانامه به نشانی  hooshmand@ramouz.comپاسخگوی متقاضیان می باشد .

طرح  :بیتا هوشنگی
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 ۲شرور مسلح در دام پلیس میناب

سرویس حوادث  //فرمانده انتظامی میناب
گفت  :در درگیری پلیــس با قاچاقچیان و
اشرار مسلح  ۲نفر آنان در این شهرستان
وی افزود :ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر نیم ســاعت تعقیب و مراقبت پلیسی درنهایت سرهنگ قاسمی اظهار داشــت :در این رابطه
دستگیر شدند.

ســرهنگ عباس قاســمی درجمع خبرنگاران
درتشریح این خبر اظهارداشت :طی اعالم خبر از
منابع مبنی براینکه یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵
حد فاصل محله زهوکی به سمت پمپ بنزین با
سه نفر سرنشین مسلح در حال تردد می باشند که
موضوع سریع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

طی هماهنگی به محل اعزام وپس از مشــاهده
خودرو ،آن را تحت مراقبت پلیسی مورد رصد
قرار دادند که ناگهان اشرار و قاچاقچیان مسلح
متوجه ماموران شــدند که اقــدام به تیراندازی
و درگیری به ســمت ماموران و متواری کردند.
وی خاطر نشــان کرد :ماموران انتظامی پس از

خــودرو را متوقف و در ایــن درگیری ۲نفر از
اشرار و قاچاقچیان مسلح که از ناحیه پا مجروح
شده بونددســتگیرو یک نفر دیگر آنان با توجه
به موقعیت مکانی با یک قبضه اســلحه کالش
متواری شد که افراد دستگیر شده مجروح برای
مداوا به بیمارستان انتقال شدند.

در امتداد تاریکی

ماجرای عروس نورچشمی !

خودم هم نفهمیدم چگونه در دام نقشه های
شــیطانی جاری ام گرفتار شدم و زندگی ام
را به نابودی کشــاندم در حالی که آن دختر
خیابانی با توصیه های من بخشیده شد و...

این ها بخشی از اظهارات زن  30ساله ای است
که با شکایت همسرش در هنگام خرید مواد مخدر
صنعتی دستگیر شده بود .این زن جوان با بیان این
که حقیقت این نقشه شیطانی را کسی باور نمیکند،
دربــاره سرگذشــت خود به مشــاور و مددکار
اجتماعی کالنتری آبکوه مشــهد توضیح داد :از
همان دوران کودکی دختری ضعیف االراده بودم و
خیلی زود تحت تاثیر تعریف و تمجیدها یا انتقادات
دیگران قرار می گرفتــم و به راحتی حرفهای
آنهــا را می پذیرفتم .خالصــه روزها به همین
ترتیب سپری می شد تا این که در مقطع کاردانی
وارد دانشگاه شدم .در همین روزها برادرم ازدواج
کرد و من از این که دختری را شــاد و خندان در
کنار برادرم می دیدم به او حسادت می کردم چرا
که «پانیذ» مورد توجه اطرافیانم قرار گرفته بود و
او نیز با غرور خاصی از این همه تعریف و تمجید
لــذت می برد تا این که یک ســال بعد در حالی
که ترم پایانی تحصیالتم را می گذراندم «اعتماد»
به خواســتگاری ام آمد .او پسر یکی از دوستان
پدرم بود و شــخصیتی مهربان و مودب داشت.
باالخره در حالی که دوست داشتم زودتر ازدواج
کنم به «اعتماد» پاســخ مثبت دادم و پای سفره
عقد نشســتم .این در حالی بود که همواره خودم
را حقیرتر از دیگران تصور می کردم و اعتماد به
نفس نداشتم .همزمان با آغاز زندگی مشترک ،در
مرکز توجه خانواده اعتماد قرار گرفتم به طوری که
گویی روی ابرها پرواز می کردم و در خانواده فقط
از خوبی ها و مهربانی های من ســخن میگفتند.
در همین روزها بــرادر کوچک اعتماد به دور از

چشم خانواده عاشق دختری خیابانی شد و به طور
پنهانی با او ازدواج کرد .وقتی خانواده شوهرم در
جریان ازدواج پنهانی «پیام» قرار گرفتند ،همه چیز
به هم ریخت و شادی و شادمانی از زندگی شیرین
آن ها بیرون رفت .پدر شوهرم پیام را طرد کرد و
دیگر اجازه نداد هیچ کس با او ارتباط داشته باشد.
مدتــی بعد و در حالی که فرزندم به دنیا آمده بود
و من طعم شیرین مادری را می چشیدم ،یک روز
پیام به طور پنهانی به خانه ما آمد .او اشک ریزان
مقابلم زانو زد و مرا به جان پســرم سوگند داد تا
برای بازگشــت او به خانه کمک کنم .پیام از من
خواست به خاطر احترامی که نزد پدر و مادرش
دارم میانجی گری کنم تا او و همسرش را ببخشند
و اجازه دهند به آغوش خانواده اش بازگردد .من
هم که دلم برای او و همســرش می سوخت شب
هنگام که همسرم از سر کار آمد ،موضوع را با او
در میان گذاشتم تا پدرش را برای بازگشت پیام
متقاعد کند ولی بــاز هم طاقت نیاوردم و خودم
نیز با مادر شوهرم در این باره صحبت کردم چرا
که می دانستم او مادر است و اشتباه فرزندش را
می بخشد .خالصه با صحبت های من و اعتماد
اعضای خانواده رضایت دادند و پیام به همراه آن
دختر ناشناس به خانه بازگشتند اما خیلی زود آن
دختر خیابانی با طرح نقشه هایی شیطانی زندگی
مرا در حالی به نابودی کشــاند که حسادت های
زنانه اش به من برانگیخته شــده بود .او ابتدا بین
دو برادر را شکرآب کرد و بعد هم با چرب زبانی
وارد زندگی من شد .بهنوش که معاشرتی صمیمانه
با من داشــت ،هر روز به نوعی با نیش و کنایه
چنین وانمود می کرد که من زنی چاق هســتم و
دیگران مرا مســخره می کنند .او می گفت :چرا
ورزش نمیکنی تا کمی الغر شــوی! چرا که هر
کس تو را در کنار همسرت می بیند چنین تصور

سرویس حوادث  //استفاده از هوش
مصنوعی و تجهیزات دانشبنیان برای
کشف جرایم باعث شــده پلیس از
مجرمان جلوتر باشد و از وقوع جرم
پیشگیری کند.

سردار حسین اشــتری فرمانده فراجا در
مراسم نخســتین رویداد علمی در حوزه
مأموریتهای پلیــس آگاهی با موضوع
«کاربرد هوش مصنوعی در کشف جرم»
با اشــاره به تنوع ،گستردگی و پیچیدگی
مأموریتهــای پلیس گفــت :مجموعه
انتظامی کشــور مأموریتهــای متعدد و
متنوعی دارد و هیچ سازمان و مجموعهای
در گستردگی طیف ارتباط پلیس با مردم،
با آحاد جامعه در ارتباط نیســت .یکی از
مأموریتهای اصلی ما پیشگیری از جرم
اســت و اگر جرمی رخ داد باید به سرعت
پیگیری کرده و احقاق حق کنیم .ما حافظ
جان و مال و ناموس مردم هستیم .البته به
همین اندازه که تکنولوژی پیشرفت کرده،
جرایم نیز پیچیده شــده است .تصور ما از
جرم در گذشــته این بود که مجرم باید از
نظر فیزیکی شرایط خاصی داشته باشد اما

امروزه افرادی که مرتکب جرم میشوند به
اصطالح ظاهری شیک و باکالس دارند و
از همه ظرفیتهای تکنولوژی نیز استفاده
میکنند .بنابراین پلیس باید با تجهیزاتی که
در اختیار دارد و با هوشمندی از مجرمان
جلوتر باشــد تا از وقوع جرم پیشگیری
کند .وی در ادامه ضمن اشاره به استفاده از
هوش مصنوعی در کشف جرایم در پلیس
آگاهی تصریح کرد :در برخی از کشفیات ما
بهدلیل محدودیتها نتوانستیم اطالعرسانی
کنیم اما همکاران ما با استفاده از تجهیزات
روز توانســتند اقدامات خوبی انجام دهند
یک نمونه آن همین کشــف سرقت بانک
ملی در حدود یک مــاه پیش بود .پلیس
کار بزرگی را در کشــف این سرقت انجام
داد اگرچه کمتر بــه این موضوع پرداخته
شــد .فرمانده فراجا با اشــاره به فعالیت
پلیــس در بحث دانشبنیانهــا گفت :ما
در همــکاری با شــرکتهای دانشبنیان
فعالیت خوبی داشته و از فناوریهای روز
اســتفاده میکنیم و هرجا الزم است که از
شرکتهای دانشبنیان حمایت کنیم حتم ًا
کمک خواهیم کرد .وی همچنین در بخش

دیگری از ســخنان خود به خدمات ارائه
شده از سوی پلیس اشــاره کرد و گفت:
بیش از  ۱۰۰میلیون خدمت در یک سال
[گذشته] از سوی پلیس به مردم ارائه شده
است ،این خدمات از گذرنامه و گواهینامه
تا شمارهگذاری و ...را شامل میشود و از
این منظر پلیس یک دستگاه خدمت رسان
منحصربهفرد در کشور است .در ادامه این
نشست سردار محمد قنبری ،رئیس پلیس
آگاهی فراجا نیز گفت :اولین رویکرد پلیس
آگاهی کشف پیشدستانه جرایم است تا با
بهرهگیری از فناوریهای روز ،قبل از اینکه
مجرم جرمی را انجام دهد بتوانیم از وقوع
جرم پیشــگیری کنیم که اقدامات خوبی
صورت گرفته اما نیاز به مدیریت هوشمند
و مدیریت فناوری در ایــن حوزه داریم.
آنچه ما امروز نیاز داریم تحلیل هوشــمند
دادههای جمعآوری شــده اســت .سردار
قنبری تصریح کرد :امروز پلیس آگاهی در
زمینه پیشگیری و مقابله با جرم گامهای
بلندی برداشته و امیدواریم با این اقدامات
بیم و ترس در مجرمان ایجاد شده و مردم
احساس امنیت بیشتری داشته باشند.

جنایت  120ثانیه ای در پارکینگ

سرویس حوادث  //دو مرد موتورسوار
در کمتر از  120ثانیــه ،راننده پژو را در
پارکینــگ خانهاش به قتل رســانده و
متواری شدند.

ساعت  16:46بعد از ظهر سهشنبه  21تیر،
مأموران کالنتری  144جوادیه در تماس با
بازپرس محمد وهابی از قتل مرد جوانی در
پارکینگ خانهاش خبر دادند.
با اعــام این خبر ،بازپــرس جنایی و تیم
بررســی صحنه جرم راهی محل شده و با
جسد مرد  42ســاله مواجه شدند در حالی
که با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود.
بررسیها نشــان میداد مقتول به نام فرهاد،

روابط عمومی
شیالت رهمزگان

یکی از ساکنان ســاختمان بود که گاهی به
آنجا سر میزده است.
در بازبینی دوربینهای مداربســته اطراف
مشخص شد که مقتول ساعت  15:45سوار
بــر خودرو پژو  206خــود وارد پارکینگ
ساختمان شــده اما همزمان دو پسر جوان
که صورتهایشــان را پوشانده بودند ،سوار
بر موتورسیکلت پشت سر او وارد پارکینگ
شدند.
فرهاد خودرواش را در پارکینگ پارک کرده
بود و در حال حرکت به سمت آسانسور بود
که موتورسواران نقابدار به سمت او رفتند
و با وسیلهای نوک تیز مانند قمه به مرد 42

ســاله حمله کرده و بعد از درگیری خونین
سوار بر موتور شــده و از پارکینگ خارج
شدند .این درگیری حدود 2دقیقه طول کشید.
مقتول درحالی که خون زیادی از او میرفت
قصد داشــت از فــرار مردان موتورســوار
جلوگیری کرده و کمک بخواهد ،اما به علت
شدت جراحات و خونریزی جان باخت.
در ادامه تحقیقات مشــخص شد که مقتول
به خاطر اختالفــات مالی و کاری ،در یکی
از مجتمعهای قضایی حقوقی پرونده دارد.
بازپرس شعبه دوم دادســرای امور جنایی
تهران دســتور تحقیق از خانــواده مقتول و
شناسایی عامالن قتل را صادر کرد.

همچنین  ۲قبضه اسلحه وینچستر کشف و یک
دستگاه خودرو متوقف شــد .به گزارش ایرنا،
فرمانده انتظامی شهرســتان میناب با اشاره به
اینکه تالش ماموران برای دستگیری فرد متواری
کماکان ادامه دارد،یاد آور شد :اشرار وقاچاقچیان
مســلح بدانندکه دیگر جایی برای جوالن دادن نیست و پلیس تا پای جان با آنان مبارزه و امنیت

اعدام  2سارق مسلح طال فروشی

می کند که تو از شوهرت بزرگ تر هستی! من هم
که مانند گذشــته اعتماد به نفس نداشتم حرفش
را پذیرفتم اما به او گفتم حوصله رفتن به ســالن
ورزشــی را ندارم! در این هنگام بهنوش پیشنهاد
کرد از داروهای الغری تضمینی اســتفاده کنم.
خالصه از آن روز به بعد بهنوش داروهایی را برایم
تهیه می کرد و من هم طبق برنامه از آن ها استفاده
میکردم .این در حالی بود که هر روز بیشتر به آن
داروها وابسته می شــدم و مبالغ زیادی را برای
تامین آن به بهنوش می پرداختم .حاال دیگر خیلی
الغر شده بودم به طوری که حتی همسرم اعتراض
می کرد و نگرانم بود اما من نمی توانستم روزی
را بدون مصرف آن داروها سپری کنم .یک روز
وقتی تصمیم گرفتم تا سراغ داروها نروم حالم به
شدت وخیم شد به همین دلیل بالفاصله با بهنوش
تماس گرفتم و او نشانی زنی را داد که در حاشیه
شــهر زندگی میکرد .بی درنگ به یک تاکسی
اینترنتی زنگ زدم وبه همراه او به نشانی مذکور
رفتم .راننده میان سال رو به من کرد و گفت ،این
جا محله خطرناکی است ولی من به ناچار نزد آن
زن رفتم و دارو را گرفتم .آن روز بعد از مصرف
دارو حالم بهتر شد ولی باز هم نفهمیدم چگونه در
دام شیطانی یک دختر خیابانی افتاده ام تا این که
دوباره برای تهیه دارو دچار مشکل شدم چرا که
بهنوش در خارج از شهر به سر می برد .او به من
تاکید کرده بود که قبل از رفتن نزد فروشنده داروها
حتما ابتدا با او تماس بگیرم .خالصه وقتی دوباره
به در خانه آن زن رسیدم مرا به داخل خانه دعوت
کرد و داروها را به دستم داد اما هنگام خروج از
خانه در حالی با «اعتماد» و پدرشوهرم رو به رو
شدم که همسرم می گفت« :عروس نورچشمی هم
معتاد از آب درآمد» .تازه فهمیدم که داروهای من
مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه بود و...

پلیس مجهز و هوشمند برای مقابله با مجرمان پیشرفته
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سرویس حوادث //دو سارق مسلح طالفروشی
کرج که به اتهام محاربه به اعدام محکوم شــده
بودند به دار آویخته شدند.

 ۲۴مرداد سال گذشــته گزارش سرقت مسلحانه از
یک طالفروشی در خیابان شهید بهشتی کرج به پلیس
اعالم شد .متهمان با نقشهای حساب شده نخست در
پوشش مسافر سوار یک دســتگاه خودروی سمند
شــدند اما پس از ضرب و جرح راننده در شــهریار
خودرو را ســرقت کردند .متهمان که چهار نفر بودند
به خیابان شهید بهشتی کرج رفته و  ۳نفر از سرنشینان
که دو نفر از آنها مســلح به سالح جنگی کالشنیکف
بودند ،از خودرو پیاده و وارد طالفروشــی شــدند.
صاحب طالفروشی و دخترش داخل مغازه بودند که
ناگهان سارقان برای ایجاد رعب و وحشت شروع به
تیراندازیهای مکرر در داخل مغازه و مقابل آن کردند
و با ترساندن مردم حاضر در خیابان ،اقدام به سرقت
حدود  ۸کیلوگرم طال کرده و از محل متواری شدند.
ســارقان پس از سرقت مســلحانه ،خودروی سمند
مســروقه را در خیابان رها کرده و با تهدید ســاح
و ارعاب از طریق تیراندازیهای مکرر دودســتگاه
خودروی عبوری مردم را نیز سرقت کرده و متواری
شدند.فاضلی هریکندی ،رئیس کل دادگستری استان
البرز در این باره گفت :پس از این ســرقت پیگیری
ویــژه پرونده در قــرارگاه مقابله بــا جرایم خاص
استان البرز آغاز شــد و با اقدامات متعدد و پیچیده

قضایی و انتظامی ،متهمان با دستورات قاطع قضایی
و بررســیهای فنی و تخصصی با تالش شبانهروزی
پلیس آگاهی استان البرز در کمتر از  ۲۰روز پس از
سرقت در یکی از استانهای غربی کشور شناسایی و
بازداشت شدند.
وی متذکر شد :این پرونده با احتساب خریداران مال
مسروقه شــش متهم دارد و طبق بررسیها مشخص
شده سرکرده گروه با سوابق متعدد سرقت مسلحانه در
شهرهای تهران و بهارستان استان تهران متواری بوده
است .رسیدگی به اتهامات متهمان و تحقیقات مقدماتی
بهصورت ویژه در شعبه اول بازپرسی دادسرای جنایی
و جرایم خاص کرج آغاز و دو کیفرخواست جداگانه
در دادگاه انقالب به اتهــام محاربه و دادگاه کیفری2
کرج به اتهام ســرقت مســلحانه ،حمل و نگهداری
غیرمجاز اسلحه ،معامله مال مسروقه و ضرب و جرح
عمدی صادر شد.پس از محاکمه برای دو متهم مسلح
پرونده در دادگاه انقالب استان البرز ،حکم اعدام صادر
شد .با توجه به رد فرجام خواهی این د و متهم و تأیید
رأی صادر شده از سوی دیوانعالی کشور ،احکام اعدام
آنها پس از طی مراحل قانونی اجرا شد؛ در مورد سایر
متهمان نیز احکام حبس طوالنی مدت ،تبعید ،شالق و
رد مال مسروقه صادر و در حال اجراست.
فاضلی هریکندی با تأکید بر اینکه دادگســتری کل
اســتان البرز در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه برای
ارتقای امنیت مردم اســتان اهتمام جدی داشته است،
تصریح کرد :یکی از تأکیدات جدی رئیس قوه قضائیه
شناسایی ،تعقیب و رسیدگی و صدور حکم متناسب
و قاطع و در اســرع وقت قانونی در جرایم خشــن
است که در مورد این پرونده ،با پیگیری ویژه قرارگاه
مقابله با جرایم خاص استان ،تمامی مراحل شناسایی،
بازداشت ،تحقیقات مقدماتی ،رسیدگی دادگاه و صدور
حکم در حــدود  ۱۰۰روز از وقوع جرم انجام و به
اتمام رسید و در نهایت ،حدود  ۱۱ماه پس از سرقت،
احکام اعدام د و نفر از سارقین مسلح نیز اجرا شد.

شرط ۲میلیاردی برای آزادی ۱۲ملوان ایرانی

ســرویس حوادث  //با گذشت حدود ســه سال از
اسارت  ۱۲ملوان ایرانی توسط پلیسکشور موزامبیک،
هنوز تغییری در وضعیت آنان در زندان این کشــور
ایجاد نشده اســت .به گفته یکی از اقوام این صیادان،
مســووالن موزامبیک برای آزادی ملوانان درخواست
پرداخت دو میلیارد تومانکردهاند و وزارت خارجه نیز
قول مساعد برای پرداخت این مبلغ داده اما هنوز این
پول واریز نشده است.

این صیادان که اهل روســتای رمضانکلگ نیکشهر هستند،
اوایل آذرماه ســال  ۹۸بــرای صید ماهی عــازم آبهای
بینالمللی شدند .ســه هفته بعد در حالیکه خانوادهها منتظر
بازگشــت ملوانان بودند ،فیلمی از آنها در فضای مجازی و
روی یک لنج گداخته منتشر شــدکه نشان میداد به اسارت
پلیس موزامبیک درآمدهاند .پس از دستگیری صیادان ،دولت
موزامبیک اعالمکرد ملوانان به دلیل حمل موادمخدر دستگیر
شــدهاند ،این در حالی است که به گفته اقوام ملوانان ،آنان بار
مواد مخدر همراه نداشتند .صیادان در یک مکان بسیار آلوده
نگهداری میشدند و بهگفته ملوانان ،مسووالن زندان موزامبیک
غذای بسیار کمی به آنان داده و از نظر بهداشتی نیز در شرایط
ایدهآلی نبودند .ملوانان اسیر ،نانآور خانوادههایشان هستند
و مادران ،همســران و فرزندانشان در شرایط ناگوار معیشتی
زندگی میکنند .مهران غفوریانکه یکی از اقوام صیادان اسیر
و پیگیر اقدامات مربوط به آزادی آنان است به جامجمگفت:
«آخرین باری که توانســتیم با ملوانان صحبت کنیم ،دو ماه
پیش بود و بهشــدت از وضعیت خــود در زندان موزامبیک

ناراحت هستند .حجم غذایشان بســیار ناچیز و بیکیفیت
بوده و دچار ســوءتغذیه شدهاند .با برادر همسرم که صحبت
میکردم ،میگفت در زندان اگر کســیکاری انجام دهد که به
مذاق زندانبانان خوش نیایــد ،به تالفی آنها ما را هم اذیت
میکنند .حجم غذایمان در حد غذای کودک و مثل فرنی است
که سیرمان نمیکند .جراحتهای ناشی از سوختگی وضعیت
بدی پیدا کرده و به درمان نیاز داریم ،اما کسیکمک نمیکند».
به گزارش جام جم آنالین ،او ادامه داد« :وزارت خارجه برای
آزادی صیادان مدتی امروز و فردا میکرد ،اما ما پیگیر بودیم.
یک ماه پیش از طریق نماینده خودمان در چابهار و نیکشهر
کار صیادان را پیگیری کردیم و گفتند نامهای به وزارت خارجه
ارسال کردهایم و وزیر هم برای آزادی آنان اعالم آمادگی کرده
اســت .آنطور که به ماگفتهاند ،موزامبیک سفارت ندارد و از
طریق کشور ماداگاسکار با یک وکیل ارتباط برقرارکردهاند تا
اقدامات مربوط به آزادی ملوانان را انجام دهد .وزارت خارجه
هم قول داده که دو میلیارد تومان پول درخواســتی کشــور
موزامبیــک را خود پرداخت خواهد کرد .روزنامه «جامجم»
همیشه به ما کمککرده و میخواهیم حرفهای ما را بهگوش
مسووالن وزارت خارجه برسانید .خانواده ملوانان چشمانتظار
بازگشت آنها هستند».
غالمحسین بلوچزهی (ناخدا) ،عارف بلوچزهی ،یاسر بلوچ،
منصور چاکرزهی ،حشــمت بلوچزهی ،مهراب بلوچی ،علی
بلوچ ،شهرام بلوچی ،عبدالغفور بلوچزهی ،خالد بلوچی ،محمد
بلوچی و عیسی بلوچی ۱۲ملوانی هستند که از حدود سه سال
پیش در اسارات زندان کشور موزامبیک هستند.

قتل پسر ورزشکار به خاطر حسادت

سرویس حوادث  //حســادت پسر نوجوان به
دوست هماتاقیاش منجر به یک جنایت شد.

حدود ساعت 11صبح سهشنبه  21تیر ،صدای درگیری
و بــ ه دنبال آن فریادهای کمک پســر جوانی در یک
خانه ویالیی ،اهالی خانه را به حیاط کشاند .آنها پسر
نوجوانی را دیدند که چاقو ب ه دست قصد فرار از خانه
را دارد اما بالفاصله او را دســتگیر کردند .در یکی از
اتاقهای خانه نیز با جسد هماتاقی او مواجه شدند.
با مشاهده جسد موضوع به پلیس اعالم شد و دقایقی
بعد بازپرس محمد وهابی و تیم جناییاش راهی محل
جنایت شدند .در تحقیقات اولیه عامل جنایت که پسری
17ساله بود ،گفت8 :ماهی میشود که با مقتول همخانه

هستم .من کارگر نظافتچی هستم و مقتول هم کارگر بود
اما در کنار کارش ورزش هم میکرد.
او در کار بدنسازی و پرورشاندام بود و همیشه به خاطر
این موضوع به من فخر میفروخت و مدام از خودش
تعریف میکرد .همین مسأله باعث اختالف ما شده بود.
من چند روز قبل به شمال سفرکردم و به او گفتم 10روز
دیگر از سفر برمیگردم و تا آن موقع از این خانه برو.
مقتول قبول کرد اما زمانی که از سفر برگشتم ،او هنوز
آنجا را ترک نکرده بود .دوباره شــروع به کریخوانی
کرد و من از روی عصبانیــت با چاقو او را زدم ،قصد
فرار داشتم که دستگیر شدم .تحقیقات به دستور بازپرس
شعبه دوم دادسرای امور جنایی تهران ادامه دارد.

گوشت ماهي و میگوغذا يي كامل ،با هضمي آسان و سرشار از مواد مغذي
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جهان
تیراندازیهای مرگبار
در نیویورک  ۵کشته به جا گذاشت
پلیس شهر نیویورک میگوید در یک رشته تیراندازیهای مرگبار
در این شــهر  ۵نفر کشته شدند .به گفته پلیس شهر نیویورک پنج نفر
در تیراندازیهای متعدد عصر چهارشنبه در خیابانهای این شهر کشته
شــدند .به گفته اداره پلیس نیویورک تیراندازیها در منطقه بروکلین
و برانکــس اتفاق افتاده اســت.هنوز پلیس کســی را به خاطر این
تیراندازیها دستگیر نکرده است .به گفته پلیس آخرین قتل در منطقه
برانکس اتفاق افتاد که دو مرد مســلح موتور سوار به سمت مردی
۳۴ساله تیراندازی کردند.به گفته پلیس نیویورک رشته تیراندازیهای
مرگبار که اولین مورد آن در محله براونزویل در بروکلین بود.با گذشت
یکسال از ریاست جمهوری جو بایدن و مخمصههای متعدد داخلی
و بین المللی که گریبانگیر دولت او اســت ،کارشناسان آمریکایی از
افزایش لجام گسیخته خشونتهای مسلحانه و مرگبار به عنوان یکی
از معضالت داخلی در این کشور سخن میگویند و اذعان دارند که این
دست خشونتها در آمریکا از کنترل خارج شده است .اسلحههای
ثبت نشــده به صورت خصوصی در آمریکا تولید می شــوند و در
پایگاههای دولتی ثبت نشــده یا شماره سریال ندارند .قانون جدید،
کیتهای موسوم به «بخرید ،بسازید و شلیک کنید» را ممنوع میکند.
افراد میتوانند بدون بررسی سوابق این کیتها را به صورت اینترنتی
یا در فروشــگاهها در آمریکا خریداری کنند .به گفته مقامهای ارشد
دولتی آمریکا ،کســانی که این کیتها را خریداری میکنند میتوانند
ظرف  ۳۰دقیقه یک ســاح بسازند .بر اساس گزارش گروه بایگانی
خشونت مسلحانه ،مرگ و میر ناشی از سالح گرم در آمریکا در سال
 ۲۰۲۱نسبت به سال  ۲۰۲۰افزایش یافته است.
ردپای سفیر عربستان

در پرونده قتل فعال مخالف سعودی در لبنان
به دنبال قتل مشکوک یک فعال مخالف سعودی در لبنان ،منابع
مطلع از دســت داشتن سفیر ریاض در بیروت در این جنایت پرده
برداشــتند .ســعودی لیکس به نقل از منابع مطلع خود اعالم کرد؛
تحقیقات درباره جنایت قتل «مانع بن حمد آل مهذل الیامی» ،یکی
از اعضای مؤسس حزب تجمع ملی و مخالف و منتقد سیاستهای
عربستان در لبنان ،حاکی از دست داشتن ولید البخاری ،سفیر ریاض
در بیروت در این جنایت اســت .منابع مذکور در این باره تصریح
کردند :نتایج تحقیقات نشــان میدهد که یکی از دو برادر الیامی که
گفته میشود با ضربات متعدد چاقو وی را به قتل رساندهاند ،تردد
زیادی به ســفارتخانه عربســتان در بیروت داشته است .این منابع
همچنین اعالم کردند؛ دستگاههای امنیتی لبنان بر ضرورت بازجویی
از البخاری تاکید دارند چراکه ممکن است وی خواستار قتل الیامی
شده باشد .طبق گفته منابع سعودی لیکس ،تماسهای دیپلماتیک
برای بازجویی از البخاری به صورت محرمانه در جریان است .منابع
خبری اعالم کردند که مانع بن حمد آل مهذل الیامی ،مخالف برجسته
سعودی مقیم لبنان به قتل رسیده است .پس از آن حزب تجمع ملی
که یک حزب اپوزیســیون عربستانی است ،در بیانیهای خبر کشته
شــدن وی در لبنان را تایید و تاکید کرد این مساله مشکوک است.
اکثریت بنیانگذاران این حزب که از مخالفین نظام آل سعود هستند در
تبعید و خارج از عربستان اقامت دارند .حزب تجمع ملی در بیانیه
اعالم کرد که مانع الیامی عربستان را در راستای فعالیتهای عمومی
ت زدگی و استثمار طایفهای
خود و همینطور دور بودن از سیاســ 
در آن کشــور ترک کرده بود .این حزب افزود :مانع الیامی به همراه
اعضای حزب تالش کرد به شهری جایگزین و امن پناهنده شود و
این مســئله در هماهنگی و ارتباط کامل با سازمان ملل و تعدادی
از کشــورهای حامی پناهندگان صورت گرفته بود که متاسفانه در
جریان این تالشها ،وی کشــته شد .مانع الیامی در تاسیس حزب
تجمع ملی عربســتان در  ۲۰۲۰کمک شــایانی کرد .این حزب،
خواســتار ارائه تضمینهای قانون اساسی برای اطمینان از تفکیک
قوای مقننه ،قضایی و اجرایی و همچنین تاسیس یک پارلمان منتخب
در عربستان شد.
 ۲کشته بر اثر سقوط بالگرد اطفای حریق در یونان
گارد ســالحلی یونــان اعالم کرد که بر اثر ســقوط یک بالگرد
اطفای حریق هنگام انجام عملیات در جزیره ســاموس این کشور،
 ۲تن جان خود را از دســت دادند .گارد ساحلی یونان افزود :این
بالگرد به داخل دریا سقوط کرده و  ۲سرنشین دیگر آن نجات پیدا
کردند .دولت یونان این بالگرد را برای اســتفاده در عملیات اطفاء
حریق اجاره کرده بود .بــه گفته مقامات یونانی ،خدمه این بالگرد
شامل یک رومانیایی ،دو مولداویایی و یک یونانی بوده است .پس
از آتشسوزیهای مرگبار سال گذشته در یونان ،نیروهای امدادی
خارجی تحت مکانیسم اتحادیه اروپا برای افزایش نیروی انسانی در
یونان مستقر شدهاند .آتش سوزیهای جنگلی در تابستان گذشته،
حــدود  ۳۰۰هزار هکتار از جنگلها و بوته زارها را در بخشهای
مختلف یونان ،در بحبوحه بدترین موج گرما در این کشــور در ۳۰
ســال گذشته سوزاند .آتشســوزی در یونان موضوع بیسابقهای
نیست .یونان یکی از کشورهای حاشیه مدیترانه است که دستخوش
آتش سوزیهای ویرانگر جنگلی شده است .کشورهای مدیترانهای
با موج گرمای شــدید و آتشسوزیهای مرگبار مواجهند تا جایی
که مقامات اروپایی در امر محیط زیست این وضعیت را وخیمترین
شرایط طی دهههای اخیر برشمردهاند .یونان از ژوئیه سال گذشته
تاکنون موج هوای گرم را تجربه کرده اســت .با شدت گرفتن موج
گرما در شــرق مدیترانه ،دمای هوا در بخشهایی از پایتخت یونان
به  ۴۲درجه ســانتیگراد رسیده است .مقامهای یونانی این وضعیت
را بدترین شــرایط در یونان از سال ۱۹۸۷میالدی توصیف کردهاند.
گرمای شدید ،آتشسوزیهای مرگباری را در ترکیه ،ایتالیا ،یونان
و آلبانی رقم زده است.

شهرستان
شنبه  25تیر 1401
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معاون فرماندار بندرلنگه خواستار شد

پرداخت سهم عوارض آالیندگی مشاغل و صنایع
آالینده به بندرلنگه
عبدالحسین اسدپور -سرویس شهرستان  //رضا آخوندزاده
مدیر کل امور مالیاتی اســتان هرمزگان به همراه درویشی رییس
امور مالیاتی شهرستان بندرلنگه،دکتر فرهمند شهردار بندرلنگه و
اعضای شورای اسالمی شــهر بندرلنگه با مهدی صابری معاون
سیاسی ،امنیتی واجتماعی فرماندار بندرلنگه دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش خبرنــگار دریا ؛ صابری معاون فرماندار خواســتار
پیگیــری و واریز عوارض ارزش افزوده شــرکت های بزرگ و
نفتی برای شهرستان بندرلنگه شــد و گفت :از طریق واریز این
عوارض میتوان کمک بســیاری به شهرداری ها و دهیاری های
غرب استان هرمزگان در راستای باالبردن سطح خدمات شهری
نمود.معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی فرماندار همچنین با اشاره به
بخشودگی  ۵۰درصدی مالیات مشاغل در مناطق کمتر توسعه یافته
گفت :با توجه به خواست مردم پیشنهاد می شود مالیات مشاغل
در شهرستان همانند مالیات مناطق کمتر توسعه یافته بصورت ۵۰
درصد بخشــودگی محاسبه شود صابری در این دیدار تاکید کرد:
سهم عوارض آالیندگی مشاغل و صنایع آالینده باید به شهرستان
پرداخت شود  .معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی فرماندار از کمک
امور مالیاتی استان درخصوص واریز ارزش افزوده به شهرستان که
نمود عینی آن در شهر و روستا قابل مشاهده است قدردانی نمود
و گفــت :با توجه به رویکرد محرومیت زدایی دولت ایران قوی و
ریاســت محترم جمهور همچنین حمایت های استاندار هرمزگان
شــاهد رشد و توسعه شهرســتان بندرلنگه بیش از پیش هستیم.
وی در پایان عنوان کرد :امیدواریم واریز سهم ارزش افزوده برای
دهیاری های روستاهای آسیب دیده به واسطه زلزله اخیر بصورت
ویژه دیده شود.
تخفیفات ویژه هتلها و مجتمعهای تجاری قشم در
جشنوارهتابستانی
سرویس شهرستان  //معاون فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری
سازمان منطقه آزاد قشــم از تخفیفات ویژه هتلها و مجتمعهای
تجاری به مناسبت برگزاری جشنواره تابستانی در این جزیره خبر
داد .حجت االســام محمدسعید آخوندی با اعالم این خبر گفت:
جشــنواره تابستانی قشــم با هدف جذب گردشگر ،ایجاد رونق
اقتصادی اماکن اقامتی ،تفریحی و تجاری در جزیره و ایجاد روحیه
نشــاط در جامعه از  ۱۸تا  ۳۱تیرماه در جزیره برگزار می شود.
وی ادامه داد :در این مدت هتلهای  ۴و  ۳ستاره جزیره با تخفیف
 ۵۰درصدی میزبان گردشگران هستند .معاون فرهنگی ،اجتماعی
و گردشــگری سازمان منطقه آزاد قشم خاطرنشان کرد :همچنین
هتلهای عادی و  ۲ســتاره نیز تا سقف  ۸۰درصد به گردشگران
تخفیف میدهند .حجتاالسالم آخوندی در ادامه به ارائه تخفیف از
سوی مجتمعهای تجاری قشم نیز اشاره کرد و افزود :مجتمعهای
تجاری و واحدهای صنفی نیز تا ســقف  ۳۰درصد به گردشگران
تخفیف ارائه می دهند .وی همزمانی برگزاری این جشنواره با اعیاد
قربان و غدیر را فرصت خوبی برای قشموندان و گردشگران دانست
تا از فضای مفرح ،سالم و خانوادگی موجود در جزیره بهرهبرداری
الزم را داشته باشند .به گزارش ایسنا ،جشنواره تابستانی قشم از
 ۱۸تا  ۳۱تیرماه با ارائه تخفیفات مناسب به گردشگران در سراسر
جزیره برگزار میشــود و برپایی جنگهای شادی ،مسابقه رالی
خانوادگی ،نمایشگاههای صنایع دستی و غذاهای بومی و محلی
بخشهایی از این جشنواره است که گردشگران میتوانند در کنار
فرصت استفاده از تفریحات آبی و دریایی و بازدید از جاذبههای
گردشگری جزیره از آن بهره ببرند.
معاون فرماندار بندرلنگه عنوان کرد

نارضایتی مردم از افزایش سرعت کاه ها
عبدالحسین اســدپور -سرویس شهرستان  //نشست شورای
ترافیک شهرستان بندرلنگه به ریاســت صابری معاون سیاسی،
امنیتی واجتماعی فرماندار بندرلنگه و با حضور اعضای این شورا
برگزار شــد .به گزارش خبرنگار دریا ؛ در ابتدای جلسه اعضای
شورای ترافیک شهرستان به ارائه عملکرد خود در اجرای مصوبات
نشست قبل این شورا پرداختند .در ادامه صابری معاون سياسی،
امنیتی و اجتماعی فرماندار با تقدیر از اعضای این شورا در اجرای
صد درصدی مصوبات جلسه قبل گفت:مصوبات شورای ترافیک
شهرستان الزم االجراست و شهرداران و اعضای شورای ترافیک
باید این مصوبات را در موعد مقرر اجرا کنند .صابری گفت:وجود
سرعت گیرها بایستی فنی ،استاندارد ،بجا و در محل مناسب باشد
لذا باید درخواست های موارد ضروری در جلسه شورای ترافیک
بررسی و موافقت گردد ،چرا که افزایش تعداد سرعت کاه ها ،آسیب
خودروها و نارضایتی مردم را به همراه خواهد داشت.
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت الوان خبر داد

اهدای  ۵۰کولربه زلزله زدگان سایه خوش
عبدالحســین اسدپور -سرویس شهرســتان  //محمد علی
اخباری مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت الوان گفت :با توجه به
اینکــه در زمان حاضر یکی از نیازهای اصلی مناطق زلزلهزده به
دلیل شــرایط آب و هوایی ،وسایل سرمایشی از جمله کولر است
به همین منظور شــرکت پاالیش نفت الوان اقــدام به خرید ۵۰
دســتگاه کولر گازی و ارســال آن به مناطق زلزله زده شهرستان
بندرلنگه کرده است .به گزارش خبرنگار دریا ؛ اخباری تاکید کرد:
شرکت پاالیش نفت الوان در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی با
نیازسنجی زلزلهزدگان اقدامات دیگری نیز برای کمک رسانی به
حادثه دیدگان انجام می دهد .مدیرعامل شرکت پاالیش نفت الوان
با اشاره به دستورالعمل توزیع کمک ها از طریق هالل احمر ،خاطر
نشان کرد :برای اطمینان بخشی به مردم در توزیع عادالنه امکانات
کامال هماهنگ با هالل احمر عمل می کنیم.

با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی بررسی شد

علت کاهش مستمر قیمت لیموترش رودا ن
ســرویس شهرســتان  //علت کاهش
مســتمر قیمت لیموتــرش رودان و راه
برطرف کردن این مشکل با حضور معاون
وزارت جهاد کشاورزی در این شهرستان
بررسی شد.

معاون وزارت جهاد کشــاورزی و رئیس
سازمان تعاون روستایی کشور با حضور
در جمع نمایندگان باغداران رودانی گفت:
تعاون روستایی برای حمایت از کشاورزان
این منطقه آمادگــی کامل دارد و با تامین

منابع الزم برای برای خرید لیمو به منظور
تنظیم بازار و حمایت از کشاورزان منطقه
اقدام میکنیم.
محمــد علی نیکبخت با اشــاره به اینکه
محصــول لیمــو تــرش رودان بهترین
کیفیت را در ســطح کشور دارد و قابلیت
بهرهبرداریهای مختلف از جمله خشک
کردن و انواع فرآوری را دارد؛ افزود :باید
یک تشــکل ویژه و اختصاصی برای رفع
مشکل همیشگی کشاورزان در این منطقه

تشکیل شــود .وی گفت :باید برنامهای
جامع برای پشــتیبانی تعاون روستایی و
عملیاتی شــدن حمایت از محصول لیمو
ترش رودان تدوین شود.
رئیس ســازمان تعاون روستایی کشور با
بیان اینکه بیش از  ۱۲۰هزار تن لیموترش
در فصل برداشــت این محصول برداشت
میشــود؛ گفت :برای رفع مشکل قیمت
پایین این محصــول در کوتاه مدت منابع
مالی تامین میشود ،اما فعاالن و باغداران

با برنامــهای مدون بدنبال حل اساســی
مشکل باشند.
نیکبخت افــزود :صادرات بخش دیگری
از مشکل لیموترش است که این موضوع
نیز بطور ویژه در نشســت با وزیر جهاد
کشــاورزی مطرح میشود چراکه یکی از
راهکارهای مناســب برای برون رفت از
معضل قیمت لیمو ترش است.
وی ساخت کارخانه آبلیمو گیری را چاره
دیگر مشکل قیمت لیمو ترش این منطقه

اعالم آمادگی منطقه آزاد قشم برای پشتیبانی از موکبهای اربعین حسینی

سرویس شهرستان  //مدیرعامل سازمان
منطقه آزاد قشــم از آمادگی این سازمان
برای پشــتیبانی از موکبهــای اربعین
حسینی مســتقر در کربالی معلی و نجف
اشرف خبر داد.

افشار فتح الهی در جلسه ویدیو کنفرانسی
هماهنگی برای پشتیبانی و استقبال از مواکب
اربعین حسینی اظهار داشــت :با همراهی
هیات های مذهبــی و ظرفیتهای بومی
موجود در جزیره قشــم ،آماده پشتیبانی و
پذیرایی از زائران اربعین در شهرهای کربال
و نجف هســتیم .وی حمایت از گروههای
مردمی برای مشارکت در فیض میزبانی از
زائران سیدالشهدا (ع) را عاملی برای اشاعه
فرهنگ عاشــورا دانست و گفت :وظیفه ما
هماهنگی و ساماندهی امور و تسهیل شرایط
برای موکبها و خیران باهدف جلوگیری از
هدر رفت منابع اســت .مدیرعامل سازمان
منطقه آزاد قشــم ادامه داد :ما همکاری در
برگزاری باشکوه این مراسم را در ایام اربعین
وظیفه ذاتی خود میدانیم و از هیچ کوششی
برای خدمت بهتر به زائرین حضرت اباعبداهلل
الحسین(ع) دریغ نخواهیم کرد.
جلسه ویدیو کنفرانســی هماهنگی برای
پشتیبانی و استقبال از مواکب اربعین حسینی
با حضور ســعید محمد ،دبیر شورای عالی
مناطق آزاد کشــور و مدیران عامل مناطق
آزاد هفتگانه برگزار شــد .بر اساس تقویم
رسمی کشور  ۲۶شهریور برابر با  ۲۰صفر

دانست و گفت :از سرمایه گذاران در این
زمینه نیز حمایت الزم صورت میگیرد.
معــاون وزارت جهاد کشــاورزی افزود:
در کوتاه مدت میتوان با خشــک کردن
لیمو برای تثبیت قیمت وارد عمل شــد و
ضروریســت این موضوع از همین امروز

بازگشت  220هکتار از اراضی ساحلی قشم به بیتالمال

سرویس شهرستان  //مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم
گفت :با همکاری دستگاه قضا ،یک قطعه از اراضی ساحلی
قشم که سالها بدون اجرای عملیات فنی و ساخت و ساز
ت المال بازگشت.
رها شده بود به بی 

افشار فتحالهی در قشم با بیان این خبر اظهار داشت :ارزش
کارشناســی این زمین بالغ بر  ۴۰هزار میلیارد ریال برآورد
شده و از موقعیت مناسبی برخوردار است.
وی اظهار داشــت :متاسفانه در چند سال گذشته هیچگونه
اتفاقــی در زمینه اجرایی ایــن پروژه شــاهد نبودهایم و
موضوعات مطرح شده از قبیل ساخت شهرکهای مسکونی
 ۱۴۴۴هجری شمسی اربعین حسینی است.
جزیره زیبای قشم مشرف به تنگه هرمز و
مجرای ورودی بــه خلیج فارس و دریای
عمان اســت .این جزیره کــه بزرگترین
جزیره خلیج فارس است ،به دلیل مجاورت
با اقیانوس هند ،وجــود منابع نفت و گاز
و واحدهای پتروشــیمی و پاالیشــگاهی
و تجهیزات فراســاحلی و برخورداری از
تســهیالت بندری برای کشتیهای بزرگ
(در رده پاناماکس) یکی از استراتژیکترین
جزایــر ایران و خلیج فارس اســت که به
دلیل خدمات سوخترسانی به کشتیهای
عبوری از آبراهــه بینالمللی و پارکهای
انرژی و زیســت – فناوری آن شــهرتی
جهانی دارد.
از سوی دیگر ،ویژگیهای طبیعی و تاریخی
این جزیره ،باعث شده قشم به یکی از مقاصد

گردشگری اصلی در ایران تبدیل شود.
منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشــم ،حدود
 ۳۰۰کیلومتر مربع از این جزیره را شــامل
میشــود .این منطقه به دلیل قرارگیری در
نقطهای کلیدی از کریدور ترانزیتی شــمال
– جنوب ،دسترســی به کریدور پروازهای
بینالمللی شرق – غرب و تسهیالت بندری
آن ،که به نوعی مکمل بندر شــهید رجایی
است ،نقش پررنگی در تجارت و بازرگانی
جهانــی دارد .به گزارش ایرنــا ؛اهداف و
محورهای اصلی فعالیتهای این منطقه آزاد
تجاری – صنعتی شامل توسعه و گسترش
صنعت ترانزیت و حمل و نقل ،گســترش
تجارت و خدمات تجاری ،صنایع انرژیبر،
صنایع بیوتکنولوژیک و منابع دریایی ،صنایع
گردشگری ،شیالت و صید صنعتی ،خدمات
پشتیبان نفت و پارکهای انرژی است.

آغاز شود.
به گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما ،
نیکبخت گفت :لیمو تــرش رودان باید با
ایجاد یک تشکل تخصصی با سهام داری
خود باغداران ،همچون پسته کرمان در دنیا
شناخته شده شود.

و ویالیی در این ساحل به هیچ عنوان عملیاتی نشده بود.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشــم با تقدیر از همراهی
دستگاه قضا برای جلوگیری از تضییع حقوق عامه ،بیان کرد:
با بازگشــت این قطعه زمین بزرگ ،امکان واگذاری آن به
سرمایه گذار واقعی در ابعاد کوچکتر که قابلیت نزدیکتری به
ی شدن پروژه داشته باشند ،فراهم شد.
اجرای 
به گــزارش فــارس ؛ وی تصریح کرد :این پــروژه جزو
پروژههای مشارکتی با ســازمان منطقه آزاد قشم بود که به
دلیل اجرایینشدن پروژه و با همکاری دستگاه قضا مجددا در
اختیار سازمان منطقه آزاد قشم قرار گرفت.

میناب زیر پوشش طرح ملی تالوت قرآن کریم قرار گرفت
سرویس شهرستان  //دبیر طرح ملی تالوت قرآن کریم
کشــور گفت :برای نخســتین بار شهرستان میناب در
هرمزگان زیر پوشش طرح ملی تالوت قرآن کریم شباب
الرضا(ع) قرار گرفت.

حسین مقدم کیا در جمع مدیران فرهنگی و قرآنی میناب
افزود :براین اســاس دانش آموزان دختر و پســر ساکن
در مناطق شــهری و روســتایی میناب می توانند در این
مسابقات شرکت کنند.
وی ادامــه داد :باید از همه این ظرفیت ها برای اســتان
هرمزگان و شهرستان میناب به قطب قرآنی شرق کشور
بهره گرفته شود .دبیر طرح ملی تالوت قرآن کریم کشور
اظهار داشت :فراگیری علوم قرآنی نیاز کنونی جوانان این
خطه بوده و این آمادگی برای ارتقاء شاخص های قرآنی
میناب وجود دارد والبته در استان هرمزگان استعدادهای
قرآنی وجود دارد و باید همه پای کار باشند.

به گزارش ایرنا ؛ یازدهمین دوره طرح ملی تالوت قرآن
کریم شباب الرضا(ع) به زودی در استان های کشور آغاز
می شود.
نونهاالن و نوجوانان پسر هشت تا  ۱۵سال و دختران بین
 ۱۰تا  ۱۵سال می توانند در این طرح شرکت کنند.

آگهی مزایده ( نوبت اول )

شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستري بندرعباس به موجب پرونده اجرايي بشماره بایگاني
 930518در خصوص دعوي حامد شمسايي عليه نادر نادري پور که محکوم به فروش ملك
مسكوني گردیده است که در این راستا ملك مسكوني به شرح ذیل به مزایده گذاشته مي شود.
خالصه گزارش کارشناسي:
گس جمقوه قضائیه
مدارك
به
توجه
شده
معرفي
مسکوني
منزل
آپارتمان
واحد
يك
مورد بازدید عبارتســت از
داد تری هور ی اسالمی اریان
ابرازي وتصویر سند منزل مذکور با مشــخصات ذیل اعالم مي گردد -1 :منزل مذكور واقع
بندرعباس آزادشهر ،خیابان سپاه  ،خیابان خرسند  ،بعد از کوچه خرسند  ، 5آپارتمان مسکونی
با مشخصات پالك فرعي  20731از  3اصلي  ،بخش  ، 2طبقه چهارم غربي  ،به مساحت  95/62متر مربع شماره سریال
سند چاپي  779014ب  95وطبق تصویرسند در پرونده اداره ثبت مالك شش دانگ عرصه واعيان منزل مذكور آقاي نادر
نادري پور نام پدر علي اصغر با شماره ملي  3071139063مي باشد -2 .بر اساس بازدید انجام شده آپارتمان مذکور در
اختیارآقاي عباس جمال پور به شماره ملي  3071532301بوده که نماینده آن اشعار مي دارد آپارتمان مذکور را طبق توافقنامه
مورخ 1394/2/31وسند وكالت فروش اموال غیر منقول به شناسه سند  1396311530100000107مورخ 1396/11/03
از صاحب ملك آقاي نادر نادري پور خريداري نموده است (مدارك پیوست مي باشد)  -3ساختمان بتني6 ،طبقه ( 5طبقه
مسكوني روي پاركينگ) شامل  10واحد و داراي يكدستگاه آسانسور  ،داراي نماي آجر وقدمت ساخت آن حدود  12سال
مي باشد -4 .آپارتمان مورد داراي  2اتاق خواب  ،سالن پذیرایی ،آشپزخانه اوپن با کابینت ام دي اف  ،سرویس وحمام
مجزي  ،بدنه گچ وپوشش سقف نیز گچ با ابزار  ،سرمایش کولر گازي  ،درب ورودي چوبي معمولي ،پنجره ها آلومینیوم
معمولي  ،آیفون صوتي وكف سراميك مي باشد -5 .متعلقات شامل :يك فقره انشعاب برق و يك فقره انشعاب آب مشاع
ويك واحد پارکینگ تفكيكي قطعه  6به مساحت  11/25متر مربع  ،واحد مورد نظر انباري ندارد -6 .ملك مورد نظر طبق
نامه شــماره 140040990000235311مورخ  1400/07/21بازداشت مي باشد .نظریه کارشناسي  - :برآورد قیمت ملك
مورد نظر :با توجه و عنایت به بازدید صورت گرفته و طي مدارك ابرازي با در نظر گرفتن موقعیت کیفیت و قدمت ساخت
شکل هندسي  ،ارزش منطقه ای و بافت آن ونوع مصالح بکار رفته ،انشعابات ومتعلقات آن ووضعيت فعلي بازار امالك و
مستغالت ( عرضه و تقاضا ) همچنين بدون در نظر گرفتن وقفي بودن  ،مستحق للغير بودن ،بازداشتي بودن و تعهدات دیون
و بدهي احتمالي که ممکن است به اشخاص حقيقي و حقوقي یا سایر موسسات ،بانك ها و نهادهاي دولتي و خصوصي
داشته باشد یا در مسير بودن یا نبودن طرح هاي عمراني و اصالحات و در صورت صحت و اصالت اسناد و مدارك ابرازي
و با در نظر گرفتن سایر پارامتر ها و مولفه هاي موثر بر این رابطه از نظر اینجانب ارزش شش دانگ عرصه و اعیان آپارتمان
مورد نظر با ارزش متعلقات (انشعابات آب و برق وپارکینگ) آن جمعا مبلغ  12.096.300.000ريال (دوازده میلیارد و نود
وشش میلیون و سیصد هزار ریال) اعالم مي گردد.
 -1فروش نقدي است  .و حداکثر مهلت پرداخت بهاء يك ماه مي باشد -2 .کلیه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبيل
و از هرجهت به عهده خریدار است -3 .پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگي اجراي
احكام مبلغ  %10مبلغ ارزيابي شــده را بصورت ســپرده نقدي بحساب شماره  2171295409008نزد بانك ملي شعبه
دادگستري تودیع و قبض سپرده را حداکثر یک ساعت قبل از مزایده به این اجرا تحویل نمایند -4 .اجرای احکام در رد
یا قبول پیشنهاد مختار است و در صورت ابطال مزایده یا عدم تایید تشریفات قانوني توسط مرجع قضايي حق هرگونه
اعتراض از شرکت کننده در مزايده سلب و ساقط مي باشد -5 .مزایده در روز چهارشنبه ساعت  9:30مورخ 1401/05/12
در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام مدني دادگستري بندرعباس واقع در رسالت جنوبی کوچه فتح المبين مجتمع قضایی
شهید بهشتي بصورت حضوري بعمل می آید و برنده کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید -6 .در صورتیکه
برنده تا يك ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالي قيمت
و خساراتي که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا ً از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعيين کسر قیمت و
خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به شعبه اول اجرای احکام
مدني دادگستري بندرعباس مراجعه نمایند.

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدني دادگستري بندر عباس-فخر الدين افضلي

هم استانی های عزیز  ،کشاورزان و مرتعداران گرامی برای جلوگیری از آتش سوزی جنگل ها و مراتع یادمان 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  1504اطالع دهیم

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

اقتصادی
بندرعباس

اهواز

بوشهر

زاهدان

اذان صبح ۰۴:۳۰:۴۰

اذان صبح ۰۴:۴۶:۰۵

اذان صبح ۰۴:۴۶:۲۱

اذان صبح ۰۴:۰۴:۲۰

طلوع آفتاب ۰۶:۰۰:۲۳
اذان ظهر

۱۲:۵۱:۳۶

غروب آفتاب ۱۹:۴۱:۲۲
اذان مغرب ۱۹:۵۸:۳۹

طلوع آفتاب ۰۶:۲۱:۵۵
اذان ظهر

۱۳:۲۲:۰۲

غروب آفتاب ۲۰:۲۰:۴۰
اذان مغرب ۲۰:۳۸:۵۳

طلوع آفتاب ۰۶:۱۸:۲۷
اذان ظهر

۱۳:۱۳:۱۹

غروب آفتاب ۲۰:۰۶:۴۴
اذان مغرب ۲۰:۲۴:۲۳

طلوع آفتاب ۰۵:۳۷:۱۳
اذان ظهر

غروب آفتاب ۱۹:۲۷:۴۸
اذان مغرب ۱۹:۴۵:۳۴

فروش بلیتهای چارتری
در ایام اربعین ممنوع است

***
اتاق اصناف ایران:

درج شناسه کاال در
فروشگاههای مجازی الزامی
است

ســرویس اقتصادی  //اتاق اصناف ایــران اعالم کرد:
در صــورت عرضه و یا نگهداری کاالی فاقد شناســه کاال
در فروشــگاههای اینترنتی ،آن کاال مشمول کاالی قاچاق
شــده و مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد .اتاق
اصناف ایــران در اطالعیهای برای آگاهی واحدهای صنفی
فروش مجازی (کســبوکارهای مجازی) اعالم کرد :تمام
عرضهکنندگان مجازی کاالهایی که مشمول گارانتی (خدمات
پس از فروش) هســتند ،الزم است ضمن درج شناسه کاال،
از گارانتی مجاز ثبت شده در سامانه جامع گارانتی استفاده
کنند .در صورت عرضه و یا نگهداری کاالی فاقد شناسه کاال
در فروشگاههای اینترنتی (فضای مجازی) آن کاال مشمول
کاالی قاچاق شده و مطابق قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق
کاال و ارز برخورد خواهد شد.به گزارش مهر ،این اطالعیه
میافزاید :عناوین برخی از این کاالها (کاالهای گروه الف ،ب
و ج ضوابط تبصره  ۴ماده  ۱۸گروه کاالهای لوازم خانگی،
برقی و الکترونیکی) شامل گروه الف (یخچال فریزر ،یخچال،
فریزر ،تلویزیون ،ماشین لباسشــویی ،ماشین ظرفشویی،
کولرگازی (اســپلیت)) ،مایکروویــو ،مایکروفر ،فر ،پکیج،
چرخ خیاطی ،مانیتور (نمایشگر رایانه) ،جاروبرقی ،میشود.
همچنین گروه ب و ج به شــرح ذیل اعالم شدند :گروه ب:
اتوبرقی ،اجاقگاز ،آبمیوهگیری ،آبســردکن ،آسیاب ،آون
برقی ،پنکه ،تصفیه آب ،جارو شارژی ،چرخ گوشت ،دستگاه
چایساز ،سینمای خانوادگی ،غذاساز ،قهوهساز ،گوشتکوب
الکتریکی ،مخلوطکن الکتریکی ،همزن ،بخارشوی ،اتوپرس،
آرامپز و زودپز ،داکت اســپلیت ،تصفیه هوا ،تستر .گروه ج:
اسپیکر ،اســکنر ،انواع پاور (صنعتی ،کامپیوتر و …) ،انواع
بورد کامپیوتر ،پردازشگر رایانه ( ،)CPUویدئو پروژکتور،
پرینتر ،تبلت ،تلفن ،اســمارت باکس ،انواع حافظه ،دستگاه
ضبــط و پخش ،تلفن همــراه ،دوربین عکاســی ،دوربین
فیلمبرداری ،دوربین مداربســته ،ســاندبار ،انواع ســرور،
ســوئیچ و روتر ،فکس ،دستگاه ماینر ،کارت حافظه موقت
( ،)RAMلپ تاپ ،مودم ،کاغذ خردکن ،دستگاه فتوکپی،
دستگاه پرس کارت ،دستگاه پولشمار ،دیتا کالکتور ،دستگاه
کنترل تردد ،ماشینحساب ،دستگاه لیبلزن ،پالتر ،دستگاه
امضای الکترونیکی ،آنتنهای گیرنده رادیویی ،کنسول بازی،
آمپلیفایر ،اکسس پوینت ،کیس کامپیوتر ،رایانه یکپارچه،
انواع رک ،مینی کامپیوتر.
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جزئیات بسته حمایتی از مستأجران اعالم شد

وزیر راه:

ســرویس اقتصادی  //وزیر راه وشهرسازی ضمن تاکید
بر ممنوعیت هرگونه پیشفروش و فروش چارتری بلیتهای
هواپیما برای ایام اربعین گفت :بــا تمهیدات در نظر گرفته
شــده به هیچ عنوان اجازه افزایش قیمت و ایجاد بازار سیاه
در ســفرهای هوایی برای ایام اربعین را نخواهیم داد .رستم
قاســمی وزیر راه وشهرسازی در دومین نشست هماهنگی
کمیتــه حمل و نقل اربعین که به منظور بازنگری در وظایف
محول شده به سازمانها و دستگاهها برگزار شد ،با بیان اینکه
قیمت بلیتهای هواپیما برای ایام اربعین در سایت سازمان
هواپیمایی مشخص میشود ،افزود :هیچ نوع بلیتی در این ایام
به صورت چارتری به فروش نمیرسد .وزیر راه و شهرسازی
بیان کرد :به منظور مذاکره درباره خدمات سفرهای هوایی به
زوار اربعین با مسئوالن عراقی سفری به این کشور خواهیم
داشت و با ایجاد سامانههای مختلف و تمهیدات الزم ،اجازه
نمیدهیم هیچ بازار ســیاهی برای فروش بلیتهای هواپیما
در ایام اربعین تشــکیل شــود .وی با بیان اینکه نباید هیچ
پیشفروشی برای بلیتهای هواپیما در این ایام انجام شود،
افزود :آمادگی داریم تا در حوزه حمل و نقل شرایط مناسبی
برای سفر زائران کربال فراهم کنیم.قاسمی گفت :سال گذشته
به دلیل محدودیتهای اعمال شده از سوی کشور عراق برای
زوار اربعین و امکان سفر فقط از طریق بخش هوایی ،فشار
زیادی بر روی بخش هوایی بود اما امســال ظرفیت سفر در
سایر بخشهای حمل و نقل از جمله ریلی و جادهای افزایش
یافته و با توجه به وجود  ۲۲فرودگاه آماده پرواز در سرتاسر
کشور ،سفرهای هوایی را با ظرفیت معقول ،قیمت مناسب و
همچنین خدمات شایسته برای زائرین امکان پذیر می کنیم.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه این جلسه با تاکید بر افزایش
ظرفیت ناوگان حمل و نقل جادهای در ایام اربعین اظهار کرد:
الزم است تا حد امکان کرایه اتوبوس را برای زوار ارزان در
نظر بگیریم تا افراد کم برخوردار بتوانند از این روش حمل و
نقل برای شرکت در مراسم اربعین استفاده کنند.وی همچنین
به ضرورت ساماندهی پایانه های مرزی اشاره کرد و افزود:
حجم جمعیت زوار اربعین در ســال جاری بسیار باالست
و تعداد عمدهای از مســافرین نیز از مرزهای زمینی عبور
خواهند کرد و مسیر عمده حمل و نقل زمینی است .بنابراین
باید باید نظم و انضباط مرزها به خوبی فراهم شود.قاسمی
از ارائه درخواست  ۵۰میلیارد تومان اعتبار به سازمان برنامه
و بودجه به منظور بهبود شــرایط جادهها و مرزها و ارتقاء
ایمنی آنها در ایام اربعین خبر داد و گفت :با توجه به حجم
باالی جمعیت زوار زمینی میتوان از ظرفیت دیگر مرزهای
غرب کشــور نیز استفاده کرد .وی با بیان اینکه تعداد زیادی
از مسافران زمینی با اتومبیلهای شخصی خود وارد مرزها
میشوند ،افزود :باید فضای مناسبی برای پارک خودروهای
این مســافران در مرزها نیز در نظر گرفته شود و همه تالش
خود را برای فراهم سازی امکانات مطلوب برای سفر زوار
اربعین بکار گیریم.

۱۲:۳۳:۱۴

شیراز

کرمان

یاسوج

یزد

ســرویس اقتصادی  //مدیرکل
دفتــر برنامه ریــزی و اقتصاد
مســکن وزارت راه و شهرسازی
جزئیات مصوبه دولت در حمایت
از مستأجران را تشریح کرد.

وام ودیعه مســکن وامی است
که در جهت رفاه مستاجران و تامین
تمام و یا بخشی از هزینه رهن منزل
مســکونی به متقاضیــان پرداخت
میشــود .از شــرایط ثبت نام وام
ودیعه مســکن  ،۱۴۰۱می توان به
اینکه متقاضی تسهیالت اجاره خانه
باید متاهل یا سرپرســت خانوار
باشــد ،اجاره نامه ارائه شده باید
رســمی بوده و زمان انعقاد قرارداد
اجاره حداکثر تا پایان زمان ثبت نام
باشد ،اشاره کرد .ثبت نام وام ودیعه
مسکن  ،۱۴۰۱همانند سال گذشته،
از طریق سامانه tem.mrud.ir
صورت می گیرد و نیاز به مراجعه
حضوری ،به هیچ یک از نهاد های
دولتی مربوطه نمی باشد .چنانچه،
ثبت نام کننده وام ودیعه مســکن،
واجد شرایط شناخته شود و جهت
دریافت تســهیالت اجاره خانه به
بانک معرفی گردد ،الزم اســت که
ظرف مدت دو هفته ،از زمان معرفی
به بانک ،مدارک الزم را برای اخذ
این تسهیالت ،به بانک رائه نموده
و ضامنین خود را معرفی نماید ،در
غیر این صورت ،درخواســت وام
ودیعه مســکن متقاضی رد خواهد
شد .پروانه اصالنی درباره جزئیات

بســته پیشــنهادی وزارت راه و
شهرسازی در حمایت از مستأجران
گفت :امروز بستهای که وزارت راه
و شهرســازی برای ســاماندهی و
کنترل بازار مســکن و اجاره بها و
همچنین تشویق موجرانی که قواعد
باالدســتی بخش اجاره مسکن را
رعایت میکننــد ،تهیه کرده بود در
هیئت وزیران تصویب شــد که به
نظر میرسد نتایج خوبی دربرداشته
باشد.
وی افــزود :در حوزه تســهیالت
ودیعه مسکن قرار شــد قاعدهای
گذاشته شــود که هر ساله با اعالم
وزارت راه و شهرســازی و بانک
مرکــزی مبلغی به عنــوان ودیعه
مســکن به مســتأجرانی که این
وزارتخانه معرفی میکند ،پرداخت
شــود.مدیرکل دفتــر برنامه ریزی
و اقتصــاد مســکن وزارت راه و
شهرسازی گفت :همچنین قرار شد
از محل کارت بانکی یارانه یا سهام
عدالت متقاضیان وام ودیعه مسکن
در صورتی که کفاف اقســاط این
تسهیالت را بدهد ،وثیقه بانکی اخذ
شود و دیگر نیازی به سایر وثایق
نباشد و حتی اخذ آنها ممنوع شود.
به گفته اصالنی در این بســته قرار
شد تســهیالت ودیعه مسکن به دو
صــورت بازپرداخت شــود یا به
صورت بازپرداخت اصل و ســود
و یا به صورت ســود به تنهایی .اما
اصل وام در پایان ســال به بانک

سرویس اقتصادی  //مدیرکل اقتصادی سازمان
بنــادر و دریانوردی از ارائــه تخفیفهای ۹۵
درصدی واگذاری اراضی بندری به ســرمایه
گذاران در طول دوره ساخت خبر داد.

حسین یداللهی درباره سرمایه گذاری در بخش
حمل و نقل دریایی و توسعه بنادر اظهار کرد:
سازمان بنادر و دریانوردی برای شفاف سازی
فعالیتهای خود و همچنین جلوگیری از ایجاد
انحصار در بخش خدمات بندری و دریایی و
ارائــه خدمات بهتر در این زمینه و همچنین با
این هدف که شرکتهای ســرمایه گذار را با
رویکرد توسعه دریا محور در کنار خود داشته
باشد ،فرآیند ضوابط سرمایه گذاری در بخش
دریایی و بندری را بازنگری کرده است.
وی افزود :در همین راســتا تالش شــده تا
ساختاری ترســیم شــود تا از برخوردها و
رفتارهای ســلیقهای «چــه در زمان معرفی
فرصتهای سرمایه گذاری» و «چه در مرحله
انعقاد قرارداد» دور شــویم؛ همچنین در آئین
نامه ساخت و سازهای متعلق به شرکتهای
ســرمایه گذار بخش خصوصی تا هنگام بهره
برداری از آنها بازنگری شده که با توجه به اینکه

بازگردانده شود.
وی خاطرنشــان کــرد :اولویــت
دریافت کنندگان تســهیالت ودیعه
مســکن با خانوارهای مســتأجر
کم درآمد ،دهکهای یک تا ســه،
خانوارهــای دارای ســه فرزند و
بیشتر و زوجهای جوان تعیین شد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد
مســکن وزارت راه و شهرسازی
محــور دیگر بســته پیشــنهادی
وزارت راه و شهرســازی مصوب
هیئت دولت را ایجاد مشــوق برای
موجرانی که ســقف اجــاره بهای
مصوب شورای هماهنگی اقتصادی
سران قوا را رعایت میکنند ،بود که
براین اساس تســهیالتی مانند وام
جعاله یا معافیتهای مالیاتی برای
آنها اعمال شود.
اصالنی محور بعدی بسته پیشنهادی
اجاره بهای مصوب هیئت دولت را
تعیین حق کمیسیون مشاوران امالک
دانست و گفت :براساس این بسته،
کمیسیون مشــاوران امالک معادل
ارزش معامالتی است که کمیسیون
تقویم امالک هر ســاله براســاس
ماده  ۶۴قانون مالیاتهای مستقیم
تعیین و اعالم میکنــد .وی ادامه
داد :سامانههای امالک و مستغالت
مشاوران امالک به سامانه سازمان
امور مالیاتی متصل شده و براساس
حق کمیسیونی که این سامانه تعیین
میکنــد به طرفین معاملــه اعم از
خریــد و فروش و اجاره مســکن

اعالم خواهد شــد؛ حق کمیسیون
مشاوران امالک نیز صرف ًا با دستگاه
پوزی که در دفتر مشــاور امالک
نصب میشود ،محاسبه خواهد شد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد
مســکن وزارت راه و شهرسازی
یادآور شــد :هر گونــه خدمات
مشاوران امالک منوط به این است
که معامالت در سامانههای امالک و
مستغالت و امالک و اسکان کشور
ثبت و کد رهگیری اخذ شــود .در
غیــر این صورت به عنــوان خانه
خالی شناســایی و مشمول مالیات
خانههای خالی خواهد شد.اصالنی
اظهار داشت :در این بسته قرار شد
اتاق اصناف هر ســاله مشــاوران
امالک را براســاس شاخصهایی
رتبه بنــدی کند که یکــی از این
شاخصها رضایت طرفین معامالت
از خدمات مشاوران امالک است.
شــرایط دریافــت وام ودیعه
مسکن

مبلغ وام ودیعه مسکن تغییر کرد و
شــورای عالی پول و اعتبار ،مبلغ
تسهیالت اجاره مســکن را برای
سال  ۱۴۰۱افزایش داد.
براساس این مصوبه در سال ۱۴۰۱
به مســتاجران مقیم پایتخت ۱۰۰
میلیون تومان ،مراکز اســتانها ۷۰
میلیون تومان و در شهرهای باالی
 ۲۰۰هزار نفر جمعیت ۴۰ ،میلیون
تومــان وام ودیعه مســکن تعلق
میگیرد.
پیش از این دولت برای مستاجران
شهرهای فوق از  ۳۵تا  ۶۰میلیون
تومان تسهیالت اجاره خانه درنظر
گرفته بود.نرخگــذاری وام ودیعه
مسکن ارتباط مستقیمی با تصمیم
هفته پیش ســتاد تنظیــم بازار در
خصوص تعیین ســقف اجاره خانه
برای ســال  ۱۴۰۱دارد.برای سال
جــاری این ســقف از  ۱۵درصد
شــهرهای کوچک ۲۰ ،درصد در
کالنشــهرهای باالی یک میلیون
نفــر جمعیــت و  ۲۵درصــد در
پایتخت متغیر اســت .البته برخی
صاحبنظــران تردیــد دارند که

صاحبخانهها از این ســقف تعیین
شده تبعیت کنندباشگاه خبرنگاران
جوان به نقل از معاون ،مســکن و
ســاختمان وزیر راه و شهرسازی
نوشت :اســتفاده از تسهیالت کرایه
خانه مختــص مســتاجرانِ فاقد
مسکن اســت.محمود محمودزاده
افزود :کسانی که ســابقه دریافت
چنین تســهیالتی ندارند ،میتوانند
معادل سقف تعیین شده وام دریافت
کنند .اما برای آنهایی که در سنوات
گذشته چنین وامی گرفتهاند ،امکان
دریافت مابهالتفــاوت رقم جدید
وجود دارد.

نرخ ســود وام ودیعه مســکن
چقدر است؟

به گزارش جام جم آنالین ؛ تا سال
گذشــته بازپرداخت این تسیهالت
 ۱۸درصد نرخ سود داشت .با این
حال در خصــوص نحوه تادیه این
وام در سال  ۱۴۰۱معاون وزیر راه
و شهرســازی گفت :برای نحوه باز
پرداخت تسهیالت دو مدل تعریف
کردهایم که نتیجه آن پس از بررسی
بیشــتر اعالم میشود.در عین حال
از بعد انتشــار خبر مصوبه شورای
عالی پول و اعتبار ،خبرگزاری مهر
اقســاط احتمالی این وام را چنین
برآورد کرد :مبلغ اقساط تسهیالت
 ۱۰۰میلیــون تومانــی ماهانه ۲
میلیــون و  ۵۳۹هزار و ۳۴۲تومان
است .مبلغ اقساط ماهانه تسهیالت
 ۷۰میلیون تومانی ماهانه  ۱میلیون
و  ۷۷۷هزار و  ۵۳۹تومان اســت.
اقساط ماهانه تسهیالت  ۴۰میلیون
تومانی مبلــغ  ۱۰۱میلیون و ۵۷۳
هزار تومان اســت.تا ســال قبل
مسئولیت نامنویســی از متقاضیان
وام ودیعه مســکن با وزارت راه و
شهرســازی بود ،امروز وزارت راه
و شهرسازی از شــروع موعد نام
نویسی متقاضیان این وام خبر داد و
اعالم کرد :ثبتنام وام ودیعه مسکن
آغاز شــده و متقاضیان آن باید از
طریق سامانه https://saman.
 /mrud.irبرای نامنویســی اقدام
کنند.

دریانوردی در خصوص حمایت از شرکتهای
ســرمایهگذار و مشــوقهای مربوطه گفت:
سازمان بنادر نســبت به تبیین شناسنامههای
اراضی و ارائه فرصتهای سرمایه گذاری در
قالب مزایده و فراخوان عمومی که به شــفاف
سازی بیشتر مزایدهها و قراردادها میانجامد،
اقدام کرده اســت؛ تالش شده است تا فضای
عدالت محوری و توســعه اقتصاد دریا محور
و اشــتغالزایی دریایــی شــکل بگیرد.وی
خاطرنشان کرد :ســازمان بنادر و دریانوردی
بنادر به واگذاری بنادر کوچک ســرعت داده؛
به گونهای کــه طی  ۳ماه اخیــر توافقهای
خوبی با شــرکتهای بخش خصوصی شکل
گرفته اســت؛ رویکرد اصلی دولت و سازمان
بنادر و دریانوردی در این زمینه ،مردم محور
مدیرکل اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد
بودن واگذاری هاست؛ ســازمان بنادر با ۹۵
درصد تخفیف فضاهــای بندری را در اختیار
شــرکتها قرار داده است.این مقام مسئول در
ســازمان بنادر و دریانوردی یادآور شد :برای
توسعه سواحل مکران ،سازمان بنادر تخفیفات
عمده قراردادهای ســاخت و ساز در بنادر به مشارکت ســرمایه گذار در پروژهها طراحی خوبی برای سرمایه گذاران در بندر چابهار ارائه
صورت  B.O.Tاست ،ساختار جدیدی برای شده است .مدیرکل اقتصادی سازمان بنادر و میدهد.

تخفیف  ۹۵درصدی واگذاری فضاهای
بندری به سرمایه گذاران در دوره ساخت

جزئیات پرداخت یارانه و معوقات معترضان و جاماندگان

ســرویس اقتصادی  //افرادی که اعتراض خود را نسبت به
عدم دریافت یارانه ،ثبت یا به عنوان متقاضی جدید ثبتنام
ن تکلیف شدهاند،
کرده و در مرحله شناسایی و دهکبندی تعیی 
درصورت قرار گرفتن بین دهک اول تا نهم مشمول پرداخت
یارانه خواهند بود و تا آخر هفته جاری برایشــان معوقه نیز
پرداخت میشود.
در اردیبهشــتماه ســال جاری و با تغییر رویه در پرداخت
یارانههای نقــدی ،از بین  ۷۸میلیون نفر یارانهبگیر  ۴۵هزار
و  ۵۰۰تومانی ،حدود شــش میلیون نفر حذف و باقیمانده
در قالب  ۹دهک مشمول دریافت یارانه شدند .بر این اساس
مبلــغ  ۴۰۰هزار تومان به ازای هر نفــر برای دهک اول تا
ســوم و  ۳۰۰هزار تومان برای هر نفر دهک چهارم تا نهم از
اردیبهشت ماه پرداخت شده است.
در ایــن بین بخشــی از افرادی که تا اردیبهشــتماه یارانه
میگرفتنــد و از ماه خــرداد در دهک دهم قــرار گرفته و
یارانهشان حذف شده ،نسبت به این موضوع اعتراض داشتند.
آنها میتوانستند با ورود به سامانه hemayat.mcls.gov.

 irدرخواست بازنگری کنند .در همین راستا با دستور رئیس
جمهوری بــرای پیگیری وضعیت معترضان به عدم پرداخت
یارانه نقدی ،برای تمامی سرپرستان خانواری که اعتراض کرده
بودند ،یک مرحله یارانه نقــدی با مبلغ  ۳۰۰هزار تومان به
ازای هر عضو خانوار به صورت مشــروط واریز شد؛ به این
صورت که تا زمان نتیجه بررسی اعتراضات قابل برداشت نبود
تا لیست این افراد ،در وزارت رفاه مورد بررسی قرار گرفته
و دهکبندی شوند.
آن طور که حسینی -سخنگوی سازمان هدفمندی یارانهها-
به ایسنا اعالم کرده ،طی بررسیهای وزارت رفاه و لیستی که
در اختیار این ســازمان قرار گرفته ،برای افرادی که اعتراض
کرده و مشخص شد که بین دهک  ۱تا  ۹قرار گرفتهاند ،یارانه
تیرماه همانند سایر مشموالن واریز شده است.
به گفته وی ،برای این دسته از افراد یارانه دو مرحله اردیبهشت
و خرداد نیز به عنوان معوق واریز میشود؛ با این توضیح که در
صورت قرارگیری آنها در دهک اول تا سوم ،یارانه مسدودی
ت آنان که  ۳۰۰هزار تومان به ازای هر عضو خانوار
اردیبهش 

بود ،به  ۴۰۰هزار تومان افزایش پیدا میکند که همراه با یارانه
خرداد تا پایان هفته جاری به حسابشان واریز خواهد شد.اما
گروه دیگر کســانی هستند که تاکنون اصال یارانهای دریافت
نکــرده یا یارانه آنها قبال قطع شــده و متقاضی دریافت آن
بودند .این دســته از افراد میتوانستند از اواخر اردیبهشتماه
از طریق سامانه  my.gov.irثبتنام کنند تا درخواست آنها
مورد بررسی و پایش قرارگیرند.طبق اعالم سخنگوی سازمان
ی درخواست کسانی که تا  ۱۵خرداد
هدفمندی یارانهها ،بررس 
نیز بــرای دریافت یارانه ثبتنام کرده بودند ،انجام شــده و
براساس لیستی که از ســوی وزارت رفاه در اختیار سازمان
هدفمندی قرار گرفته است ،یارانه اردیبهشت ،خرداد و تیرماه
آنان به صورت یکجا و به تناسب دهکبندی صورت گرفته،
تا پایان هفته جاری به حسابشان واریز خواهد شد.
در این رابطه یادآور میشود که متقاضیان ثبتنام و همچنین
کسانی که یاران ه آنها از اردیبهشت ماه قطع شده است ،همچنان
فرصت مراجعه به ســامانههای مربوطه و ثبت درخواست،
دارند.
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طالع بینی
فروردین :

معمو ًال ترجیح می دهید بدون دقت نظر و مالحظه به
راه تان ادامه دهید ،اما امروز باید درباره ی اقداماتی
که در پیش می گیرید فکر کنید .سعی نکنید فورا ً از
خودتان یا کارهای تان دفاع کنید ،در عوض واقع بین باشــید و ببینید
قرار است چه کار کنید .اگر مشکلی به نظرتان آمد حتم ًا راه چاره ای
برای حل آن پیدا کنید .شکســت های گذشته را دور بریزید و فقط به
همین حاال فکر کنید.
اردیبهشت:

امروز ممکن اســت ارزش اقداماتــی را که در پیش
گرفتهاید مورد پرسش قرار دهید ،مث ًال این که چه سودی
برای خانواده یا جامعه داشته اید .این تأمل درونی یک
نوع ارزیابی مجدد است ،اما حواس تان باشد که از خودتان انتظارات
واهی نداشته باشید و قضاوت نادرست نکنید .تغییراتی ایجاد کنید که
کارآمدی شما را در هفته های آینده تضمین کنند و وعده هایی ندهید
که در توان تان نیستند .بدانید که همین تغییرات کوچک می توانند در
آینده ثمربخش باشند.
خرداد :

به نظر می رســد که همه چیز بر وفق مرادتان اســت،
اما امروز ممکن اســت اشتباه کنید یا این که آن چه را
شنیدهاید غلط برداشت کنید ،پس حواس تان باشد که
به دام نتیجه گیری های نادرست نیفتید .حس و حال تان طوری شده
که می توانید تمــام روز به چیزهای کوچک و پیش پا افتاده بخندید.
بدانید که این رویکرد شماست که خوب و بد را برای تان رقم می زند.
تیر :

امروز به نظر می رســد که افــکار نمادین ناخودآگاه
تان ســربرآورده اند ،اما نمی توانید به راحتی درباره ی
آنها صحبت کنید .بیشتر دل تان می خواهد که افکار
و احساسات تان را پیش خودتان نگه دارید و به کسی چیزی نگویید،
اما اگر دنیای درون تا را با دیگران در میان بگذارید چیزهای مفیدتری
عایدتان خواهد شد .بهترین پیشنهاد به شما این است که برای نزدیک
شدن به کسی که مورد اعتماد شماست حرف دل تان را به او بزنید .بد
نیست که به دیگران هم اجازه دهید تا در افکار و رویاهای تان سهمی
داشته باشند.
مرداد :

به نظر می رسد که آرزوهای تان باهم در کشمکش اند،
هر یک ســعی می کند آن یکی را کنار بزند تا صدای
خودش را به گوش شــما برساند و مورد ستایش قرار
بگیرد .درست است که اطرافیان و دوستان تان انتظارات زیادی از شما
دارند ،اما ســعی نکنید برای این که آن هــا را تحت تأثیر قرار دهید
خودتان را هالک کنید .بهتر اســت یک بار دیگر اولویت های تان را
مشخص کنید ،آهسته تر حرکت کنید و از اول شروع کنید.
شهریور :

به نظر می رســد که زمان آن فرارســیده تا مشکلی را
که نمی توانید به تنهایی حــل کنید با دیگران در میان
بگذارید .شــاید تصمیم گرفته اید که یک بار دیگر با
فکر خودتان همه چیز را از نو بررســی کنید ،اما بدانید که این راهکار
شــما را به نتیجه ی مطلوب نخواهد رســاند .ممکن است دوستان و
اطرافیان تان راه حلی پیشنهاد کنند که قب ًال به آن فکر نکرده بودید .ابتدا
سعی کنید مسائل تان را خیلی شمرده و واضح مطرح کنید و سپس به
بازخوردهایی که دریافت می کنید گوش دهید تا عاقالنه ترین مسیر را
به اتفاق انتخاب کنید.
مهر :

امروز به نظر می رسد که از لحاظ احساسی آسیب پذیر
شده اید ،پس بهتر است خودتان را در یک حصار ایمن
فرو ببرید .اما به خاطر داشــته باشید که اگر به مانعی
برخوردید به این معنی نیســت که دیگر همه چیز تمام شــده و شما
شکست خورده اید .بلکه نشــانه های کهکشانی می خواهند به شما
بگویند که احسنت! بیش از آن چه انتظار می رفت پیشرفت کرده اید.
سعی کنید از این تجربه درس بگیرید و هراسان نشوید .همین طور که
در طول هفته های آینده به برنامه های تان نظم و ترتیب می بخشــید،
زیرکی و خوش بینی را فراموش نکنید.
آبان :

می دانید که وقتی دانش داشته باشید قدرتمند خواهید
بــود ،اما امروز عمیــق تر به این قضیــه پی میبرید.
نمیتوانیــد از دیگران انتظار داشــته باشــید که طبق
نقشههای شما عمل کنند ،درحالی که فقط یک برنامه نشان شان دادهاید
و تعدادی هم دســتورالعمل .متأسفانه ،اعمال قدرت هم کاری از پیش
نمی برد .در عوض سعی کنید خودتان را از نظر روحی و معنوی تقویت
کنید و به دیگران هم این فرصت را بدهید.
آذر :

امروز ممکن است در بیان افکارتان دچار چالش شوید.
اگر چیزی که می گویید خیلی جنجالی باشد ،لزوم ًا به
این معنی نیســت که دیگران را متعجب خواهید کرد.
میتوانید هر چیزی که دل تان می خواهد بگویید ،اما نباید به کســی
توهین کنید ،پس قبل از هر چیز به کلماتی که می خواهید به کار ببرید
فکــر کنید .اگر به تأثیری که حرف های تان می توانند به جا بگذارند
دقت نکنید ،مجبور خواهید شــد که با پیامدهای ناگوار یک ارتباط
نادرست دست و پنجه نرم کنید.
دی :

امروز ممکن است در روابط تان با دیگران دچار گمراهی
شوید ،زیرا نمی دانید که برای داشتن یک رابطه ی سالم
باید چه مسیری را در پیش بگیرید .شاید به تازگی در
موضوعــی زیاده روی کردید و چیزهایی که نباید می گفتید را به زبان
آوردید .اما اآلن بهتر اســت کمی عقب نشینی کنید تا تعادل از دست
رفته ی خود را بازیابید .اما سعی کنید قطع رابطه نکنید ،زیرا به حمایت
عاطفی آن ها نیز دارید.
بهمن :

امروز به شدت احساس آزردگی می کنید ،زیرا با کسی
روبرو شده اید که با شما کام ًال مخالف است .هرچه قدر
هم ســعی کنید که از بحث و جدل بپرهیزید ،در نهایت
گرفتارش خواهید شــد .به جای این که صبر کنید تا شما را به حاشیه
برانند باید از همین اآلن شروع کنید و موضع تان را نشان دهید .فقط به
این فکر نکنید که چگونه می توانید پیروز بحث شوید ،به این فکر کنید
که چه طور می توانید حرف های طرف مقابل را درک کنید.
اسفند :

به نظر می رسد منبعی که احساسات تان را تغذیه میکرد
ســوخت اش تمام شــده و حاال نمی دانید باید در کدام
جهت حرکــت کنید .به طور طبیعی باید به هنگام تعادل
انرژی های احساسی حال تان بهتر باشد ،اما اآلن که همه چیز ناگهانی
فروکش کرده حس خوبی ندارید.

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به :

روزنامه منطقه جنوب کشور

بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

امام جعفر بن محمد(ع) :هرگز تهی دست نشد کسی که در زندگی میانه
(روضه بحار ج  2ص ) 165
روی را رعایت کرد.
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به مناسبت هفته تامیناجتماعی؛

مدیران و کارکنان تامیناجتماعی هرمزگان گلزار شهدا را غبارروبی کردند
امین زارعی /دریا
Amin.zch2011 @gmail.com

گزارش اختصاصی//به مناسبت هفته تامین اجتماعی
مدیران و کارکنان بیمــهای و درمانی تامین اجتماعی
استان هرمزگان مزار شهدا را غبارروبی و گلباران کردند.

به مناســبت هفته تامین اجتماعی و فرارسیدن روز
تامین اجتماعی مدیــران و جمعی از کارکنان تامین
اجتماعی استان هرمزگان با حضور در گلزار شهدای
بندرعباس ،با اهداء گل به شهدای واال مقام این استان
ادای احترام کردند.کارکنان تامین اجتماعی هرمزگان
بــه منظور تایید تجدید بیعت با آرمانهای شــهدا با
حضور در گلزار شــهدای بندرعباس مزار این شهدا
را غبارروبی و عطرافشانی کردند.
مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان در این مراســم
گفت :به منظور تجدید بیعت با آرمانهای شــهدا و
انقالب در این مکان حضور پیدا کردهایم تا بتوانیم از
شــهدا مدد گرفته و در ادامه مسیر خدمت به جامعه
هدف تالش کنیم .عباس اکبری افزود :حوزه کاری
تامیناجتماعی بســیار گسترده اســت و این نهاد با
بیمهشدگان ،کارفرمایان و مستمری بگیران در ارتباط
اســت و باید تالش کنیم خدمات خوبی به آنها ارائه
نماییم و از شهدا میخواهیم که ما را در این راه یاری

روزنامه سیاسی  ،اجتماعی  ،فرهنگی  ،ورزشی
گستره توزیع  :منطقه جنوب کشور
بوشهر ،خوزستان ،سیستان و بلوچستان،
فارس،کرمان،کهگیلویه و بویر احمد ،هرمزگان ،یزد
مدیر مسئول و صاحب امتیاز  :یعقوب دبیری نژاد
سردبیر  :سمیه هاشمی پور

دارای ضریب کیفی  64/20و رتبه دوم
در میان روزنامه های منطقه ای کشور

پست الکترونیکی daryanews_bnd@yahoo.com :

نمایند .اکبری عنوانکرد :در اســتان هرمزگان بیش
از 977هزار نفر تحت پوشش تامین اجتماعی قرار
دارند که این امر ،وظیفه ما را برای خدمترســانی
به آنها ســنگینتر میکند و از شهدا میخواهیم که
یاریگر ما در ارائه خدمت به این مردم باشند.
وی خاطرنشانکرد :شهدا برای ما این نظام را تثبیت
کردند که بتوانیــم در آرامش زندگی کنیم و ما باید
قدردان شــهدا و خانوادههای آنها باشــیم .در ادامه
سرپرست مدیریت درمان تامیناجتماعی هرمزگان با
تبریک هفته تامیناجتماعی و دهه امامت و والیت
گفت :ما هر چه داریم به برکت خون شهیدان است.
دکتر غالمعباس مومنی افزود :شهدا با نثار جان خود
باعث بیمه و پایدار شــدن نظام جمهوری اسالمی
ایران شــدند .مومنی اظهارداشت :اگر رشادتها و
ازخودگذشــتگی رزمندگان و ایثارگران در دوران
دفاع مقدس نبــود ،اکنون مــا در آرامش و امنیت
نمیتوانستیم زندگی کنیم .وی خاطرنشان کرد :ما تا
ابد مدیون شهدا و خانوادههای آنها هستیم و باید یاد
و خاطره شهیدان همیشه زنده باشد چرا که به فرموده
مقام معظم رهبری ،زنده نگهداشتن یاد شهدا کمتر از
شهادت نیســت .مومنی عنوان کرد :ما وظیفه داریم
در همه حال یاد شــهدا را زنده نگهداریم و راه این
فرشتگان پرکشیده را ادامه دهیم.

اینستاگرام daryanews.ir :
تلفن 32222793- 32243734-32246384 :
 32222635نمابر32246600:
دفتر  :بندرعباس  -بلوار امام خمینی (ره)  -سه راه دلگشا
برج نیلوفر  -ورودی غربی-طبقه پنجم  -واحد 23
چاپ مهدوی کرمان تلفن034 - 32134838 :

آئین نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا

روزنامه نگار موظف است ضمن دفاع از آزادی خبر و تفسیر و
انتقاد ،اسرار حرفه ای خود را حفظ کند و از افشای اطالعات و
اخباری که به صورت محرمانه به دست می آورد به جز مواردی
که با حکم دادگاه مشخص می شود ،خودداری کند.
سرویس شهرستانها  :سعیده دبیری نژاد
سرویس جنوب کشور :امین زارعی
سرویس اجتماعی و حوادث :علی زارعی
نمايندگي استانها:

جنوب سیستان و بلوچستان شهریار سروش 09158453646
034-91019101
کرمان آرزو توکلی چترودی
09173413270
کهگیلویه و بویراحمد علیزاده
09334053156
یزد علیرضا حائری زاده
09171140997
فارس عزیزاله قهرمانی
09362706723
خوزستان حسن سیالوی
۰۹۲۱۱۴۸۷۰۰۹
بوشهر مهران سلطانی نژاد

به مناسبت هفته تامیناجتماعی انجام شد؛

امین زارعی /دریا
Amin.zch2011 @gmail.com

برگزاری مراسم جشن ویژه کارکنان بیمارستان خلیجفارس

گزارش اختصاصی //جشــن هفته تامیناجتماعی و دهه امامت و
والیت در بیمارستان خلیجفارس برگزار شد.

با حضور عباس اکبــری مدیرکل تأمیناجتماعی هرمزگان ،دکتر
فرشــته بستان رییس بیمارستان خلیجفارس و جمعی از کارکنان
مدیریت درمان تامیناجتماعی هرمزگان و بیمارستان خلیجفارس
جشــن هفته تامیناجتماعی و دهه امامت و والیت و عید سعید
غدیر برگزار شد.
مدیرکل تأمیناجتماعی هرمزگان در این مراسم گفت :بیمارستان
خلیجفارس تنها بیمارســتان ملکی ســازمان تأمیناجتماعی در
استان هرمزگان است که خدمات بسیار خوبی به مراجعهکنندگان
به ویژه بیمهشدگان تأمیناجتماعی ارائه میکند.
عباس اکبری افزود :بار مراجعه بیمهشدگان تامین اجتماعی به این
بیمارســتان باالست و این موضوع باعث میشود وظیفه کارکنان
این بیمارستان سنگین شود.
اکبری خاطرنشــان کرد :زحمات کادر درمانی به ویژه در دوران
بیماری کرونا بسیار زیاد شد و کادر درمانی این بیمارستان با تمام
وجود برای نجات جان بیماران تالش کردند.
وی عنوان کرد :ما در تأمیناجتماعی تمام تالش خود را خواهیم
کرد تا بتوانیم خدمات خوبی به کارکنان این سازمان در استان به
ویژه کادر درمان و کارکنان بیمارستان ارائه کنیم.
اکبری ادامهداد :اگر کارکنان را بتوانیم به خوبی تکریم کنیم میتوانیم
انتظار داشته باشیم که مراجعهکنندگان نیز مورد تکریم قرار گیرند.
وی با اشــاره به کسب رتبه ممتاز بیمارستان خلیجفارس در بین
بیمارستانهای سازمان تأمیناجتماعی گفت :با وجود مشکالت
زیادی که بر سر بیمارســتان وجود داشت ،با تالش و مشارکت
همه کارکنان و مدیریت بیمارستان توانستند رتبه ممتاز را کسب
کنند .اکبری اضافه کرد :باید تالش شود که کسب رتبههای برتر
ادامه داشتهباشد.
مدیرکل تأمیناجتماعی هرمزگان در پایان گفت :از خانوادههای
کارکنان و کادر درمان بیمارستان خلیجفارس تشکر میکنم که با
ایثار و پشــتیبانی خود باعث شدند که این بیمارستان بتواند رتبه
ممتاز کســب کرده و خدمات درمانی مناسبی به مراجعهکنندگان
ارائه نمایند.
رییس بیمارســتان خلیجفارس نیز در این مراســم عنوان کرد:
بیمارســتان خلیجفارس بــا  ۲۷۳تخت مصــوب در حال ارائه
خدمات به مراجعهکنندگان هستند.
دکتر فرشته بستان بیان کرد :در دوران کرونا ،بیمارستان خلیجفارس
دومین بیمارستان استان بود که پذیرش بیماران کرونایی را برعهده
داشت.
بستان اظهارداشت :در زمان پیک کرونا ،صد تخت بیمارستان در
چهــار بخش به این بیماران اختصاص یافت و بخش کرونایی در
این بیمارستان تعطیل نشده است.
وی گفــت :با تالش همــه کارکنان و کادر درمانی بیمارســتان،
بیمارســتان خلیجفارس رتبه ممتاز را کســب کــرد که این امر
علیرغم وجود کرونا و فشــار کاری بود که به کادر درمانی وارد
شد.

