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نماینده ولی فقیه در هرمزگان :
امروزه شبهه دین حداقلی توسط روشنفکرنماها  

در حال ترویج است
معاون استاندار هرمزگان  : 

 مناطق ویژه اقتصادی به وضعیت 
بی قانونی کار پایان دهند 

بندرعباس و معضل فرسودگی
 ناوگان حمل و نقل

راه اندازی پویش » نذر ماندگار « 
برای آزادی زندانیان هرمزگان
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جزییات نشست نمایندگان جنوب کشور 
با رئیس جمهور ؛

منصور آرامی : خواستار اقدامات 
جدی برای رفع فقر و رونق 
اقتصادی در هرمزگان شدیم 

گروه خبر // فرماندار بندرعباس گفت : خبرنگاران روزنامه دریا با روحیه انقالبی، جهادی و مطالبه 
گر در عرصه اطالع رسانی حضور دارند.

   بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ محمد مرودی در بازدید از روزنامه دریا، با تبریک 17 مرداد روز خبرنگار 

و گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم ایوب دبیری نژاد بنیانگذار روزنامه دریا؛ اظهار داشت : روزنامه دریا و 
خبرنگاران این رسانه مردمی همواره پیگیر امورات مردم است و نگاهشان رفع مشکالت مردم در محالت و 

روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته است که از این دیدگاه قدردانی می کنم. 

8

در بازدیدفرماندار بندرعباس از روزنامه دریا صورت گرفت

تجلیل فرماندار از روحیه انقالبی  
جهادی و مطالبه گری خبرنگاران روزنامه دریا

روزنامه دریا و خبرنگاران این رسانه مردمی همواره پیگیر امورات مردم است
 و نگاهشان رفع مشکالت مردم در محالت و روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته است که از این دیدگاه قدردانی می کنم

محکومیت ۱۱۶ میلیاردی
 قاچاقچیان سوخت در هرمزگان

    

گروه خبر // نماینده مــردم بندرعباس گفت: در 
جلسه نمایندگان جنوب کشــور با رئیس جمهور 
خواســتار اتخاذ تصمیمات فــوری و جدی برای 
رفع فقر و رونق اقتصادی اســتان و توجه ویژه به 
 رفع  مشکل نیروهای انســانی هرمزگان شدیم و 
رئیس جمهور در این زمینه دستورات ویژه صادر کرد. 
   منصور آرامی اظهار کرد: امروز مجمع نمایندگان 
اســتان های کرمــان، هرمزگان، سیســتان و یزد 
و اســتانداران این اســتان ها با رئیــس جمهور و 
معاونان ایشــان دیدار کردند. وی درباره جزییات 
این دیدار گفت: هر کــدام از نمایندگان دقایقی را 
به بیان مسائل و مشکالت اســتان خود پرداختند 
کــه نمایندگان هرمــزگان نیز در این نشســت به 
 بیان مســائل و مشکالت اســتان از جمله توسعه 
بازارچه های مرزی، گردشــگری، مسکن، اشتغال، 
اســتفاده از نیروهای بومی، وضعیت بهداشــت و 
امکانات موجود در استان، کاهش مشکالت بهداشت 
و درمان، تأمین اعتبار برای بیمارستان های در حال 
ساخت، بازارچه های مرزی، ته لنجی و ایجاد زمینه 
برای واردات کاالهای لنجداران و ســفرهای بیشتر 
لنجداران در ســال، فقر و بیکاری و محرومیت در 
استان و درآمدی که اســتان دارد اما بهره ای از آن 
نمی بــرد و نیز بحث عمــران و آبادانی جزایر و نیز 
اتخاذ تصمیمات برای بهبود وضعیت کشــاورزی 
مطرح شد.به گفته نماینده مردم بندرعباس، درباره 
اعتبارات الزم برای بازسازی مناطق زلزله زده فین 
و سایه خوش و نیز مناطق سیل زده شرق استان نیز 
نکاتی از سوی نمایندگان مطرح شد و رئیس جمهور 

در همان جلسه پیگیری هایی را انجام و دستوراتی 
را نیــز به معاونان خود در ایــن زمینه دادند.آرامی 
درباره اظهارات رئیس جمهور در این جلســه نیز 
گفت: موضوع استفاده از نیروهای بومی در مناصب 
استان مورد تأکید دوباره رئیس جمهور قرار گرفت 
و ایشان گفتند که قبال توصیه جدی داشته اند و حتما 
باید این اتفاق بیفتد . نماینده مردم هرمزگان با اشاره 
به اشــراف رئیس جمهور بر مسائل و مشکالت هر 
کدام از اســتان ها، خاطرنشان کرد: آقای رییسی در 
مورد معادن و اســتفاده از سهم مالکانه معادن برای 
استان، تولیدبرق توسط بنگاههای بزرگ اقتصادی 
 و صنایع برق بر، کاهش شهرهای دارای تنش آبی، 
 چابک ســازی دولت، تأمین اعتبار مناطق سیل و 
زلزلــه زده، مبارزه جدی با فســاد، واگذاری امور 

به تعاونی ها در تمامی حوزه ها، اختیارات بیشــتر 
به شــورای عالی اســتان ها، ایفای تعهدات دولت 
در مشــارکت در مدارس خیرساز، توجه به بخش 
خصوصی ، اجرای کامل و ســریع قانون رتبه بندی 
معلمان، ساخت یک میلیون واحد مسکونی بر اساس 
قانون و نیاز کشــور و رونق گردشــگری دریایی 
دستوراتی را صادر کردند و در جلسه نیز دستورات 
مشخصی را به معاونان خود دادند و نیز از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی خواستار پیگیری موضوعات 
شدند.  به گزارش فارس ؛ آرامی، این دیدار را بسیار 
مثبت و بدون شــک موثر در رفع مشکالت استان 
برشمرد و بیان کرد: رییس جمهور در این جلسه بر 
برگزاری نشست های بعدی به صورت فراکسیونی و 

مجمعی نیز تأکید کردند.

جزییات نشست نمایندگان جنوب کشور با رئیس جمهور؛

منصور آرامی : خواستار اقدامات جدی
 برای رفع فقر و رونق اقتصادی در هرمزگان شدیم 

ادامه در همین صفحه

ن بال آزموده اند وال غیر ... ر هک تنها عاشورائیان را بدا نپندا
                                                           صحرای بال هب وسعت همه ی اترخی است

فرا رسیدن  اتسوعا   و عاشورای حسینی تسلیت 
خبرنگار سنگ صبوری 

است که نباید 
ترک بردارد

  

ادامه از تیتر یک //
   مرودی افزود: بنیانگذار انقالب اسالمی ایران حضرت 
امام راحل )ره( که فرمودند »عالم محضر خداست« و 
بایســتی ما در محضر خدا به عبادت خدمت به مردم 
توجه کنیم که هیچ خدمتــی را باالتر از این عبادت 
نداریم و ثواب زیادی در این عبادت نهفته اســت  و 
برای خدمت رسانی به مردم باید از هم سبقت بگیریم.

وی خاطرنشان کرد:مدیرمسئول، کارکنان و خبرنگاران 
روزنامــه دریا  با دیدگاه خدمت رســانی به مردم در 
عرصه اطالع رســانی حضور دارند و در فرمانداری 
بندرعباس نیز این روحیه را ایجاد کرده ایم تا بتوانیم 
مشــکالت مردم را تاحدامکان برطــرف کنیم و این 
تعامل رسانه ای باعث تقویت خدمت رسانی به مردم 
می شود. فرماندار بندرعباس تاکید کرد: تالش داریم 
با همکاری شهرداری بندرعباس مشکل انتقال صنوف 
مزاحم به خارج از شهر و فعالیت انبارهای ضایعاتی، 
مشکالت مجتمع بنکداران بندرعباس و... را که دغدغه 
مردم و روزنامه دریا بوده را برطرف کنیم. وی گفت: 
 در روزهای تعطیل و غیرتعطیل و در تمام ســاعات 
شبانه روز برای رفع دغدغه مردم پیگیری های الزم 
را داریم و مواردی هم که توسط رسانه ها و بخصوص 
روزنامــه دریا وخبرنگاران دریا اعالم می شــود را 
پیگیری و بررســی می کنیم.  مدیرمسئول روزنامه 
دریــا نیز با قدردانی از روحیــه فرماندار بندرعباس 
برای پیگیری امــورات مردم بصورت جهادی؛ اظهار 
داشت: روزنامه دریا همواره منعکس کننده دغدغه ها 
و مشــکالت مردم در محالت حاشیه ای و روستاها 
بوده است و در کنار فرمانداری و دستگاه های اجرایی 

 و... اســت که دغدغه رفع مشــکالت مردم را دارند.
 یعقوب دبیری نژاد افزود : روستاییان مشکالت آب،

 جاده و نوسانات برق دارند و در سطح شهر و مسکن مهر 
هم مشکل تاریکی معابر و امنیت، سرقت اموال عمومی 

و مردمی، ضایعات، مشــکالت محالت حاشیه ای 
 وبافت فرسوده و... وجود دارد که مردم به روزنامه اعالم 
می کنند وامیدوارم با پیگیری های فرمانداری و... این 

مشکالت برطرف شود .

در بازدیدفرماندار بندرعباس از روزنامه دریا صورت گرفت
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راه اندازی پویش » نذر ماندگار « 
برای آزادی زندانیان هرمزگان

   گروه خبر // مدیرعامل ستاد دیه هرمزگان گفت: همزمان 
با ماه محرم پویش نذر ماندگار با هدف آزادی زندانیان جرائم 
غیرعمد در اســتان هرمزگان راه اندازی شد. احمد مرادی نژاد 
با اشــاره به اینکه پوش نذر ماندگار به مدت ۲ سال است که 
در آســتانه ماه محرم برگزار می شود، افزود: برای این پویش 
آزادی هفت نفر که بدهی آن ها نزدیک به ۳۰۰ میلیون تومان 
است، درنظرگرفته ایم.وی با اشاره به اینکه این پویش تا پایان 
تیرماه ادامه دارد، بیان داشت: در این پویش از بسیج حقوقدانان 
سپاه پاسداران، مداحان، هنرمندان، پیرغالمان اباعبداهلل الحسین و 
دیگر قشرهای تاثیرگذار هرمزگان خواسته شده که برای آزادی 
زندانیان کمک کنند.مدیرعامل نمایندگی ســتاد دیه هرمزگان 
اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه امسال نیز ۵۳ 
نفر از زندانیان جرائم غیرعمد از زندان های استان آزاد شدند 
که این تعداد شــامل ۵۲ مرد و یک زن بوده است.مرادی نژاد، 
بدهی این افــراد را نزدیک به ۵۲۵ میلیارد ریال عنوان کرد و 
گفت: از این میزان نزدیک به 1۴۰ میلیارد ریال گذشت شاکیان 
 و ۵۰ میلیارد ریال نقدینگی زندانیان بوده و مابقی نیز از محل 
کمک های ستاد دیه  استان و مشــارکت های مردمی تامین 
شده اســت.وی ابراز داشت: در حال حاضر ۲7 زندانی غیرعمد 
با بدهی ۳1۲ میلیارد ریال درزندان های هرمزگان حبس هستند 
که برای آزادی و بازگشت به آغوش خانواده هایشان چشم انتظار 
کمک های خیران هستند.مدیرعامل نمایندگی ستاد دیه هرمزگان 
همچنین با اشاره به اینکه هیچ زندانی دراین استان به خاطر دیه 
حبس نیســت، ادامه داد: 1۶نفر از زندانیان یاد شده  با بدهی ۴1 
میلیارد ریال محکوم مالی و 1۲ زندانی با بدهی نزدیک به ۲71 
میلیارد ریال نیز به سبب مطالبه مهریه در زندان هستند.مرادی نژاد 
 از مردم و خیران خواســت برای مشارکت در آزادی زندانیان 
کمک های  خود را به شماره حساب های ۰1۰۶11۰۰۳1۰۰7 
بانک ملــی، شــماره کارت ۶۰۳7۹۹1۸۹۹۹۳۶7۰۶ بانک 
ملی ، شــماره حســاب 1۴۰۰۵۲۳۸1۴۳ بانک مســکن و 
 شــماره کارت ۶۲۸۰۲۳1۳۴۵۴۸۲7۴۸ بانک مســکن به 
نام ستاد دیه اســتان هرمزگان و یا شماره گیری کد دستوری 
# 7777۰7۶ *7۸۰ * اهدا کنند.وی ادامه داد: رسالت ستاد 
دیه کمک به آزادی زندانیان مالــی و دیه در جرائم غیرعمد، 
کاهش آسیب های اجتماعی، کمک به سالمت جامعه و ترویج 
فرهنگ ایثار و گذشت است که برای تحقق این امر خداپسندانه 
نیازمند مشارکت همه نیکوکاران هستیم.به گزارش ایرنا ؛ گفتنی 
است در سال 1۴۰۰ به همت خیران و ستاد دیه، 1۸۵ زندانی 
جرایم غیرعمد با بدهی بیش از یکهزار و ۴1۰ میلیارد ریال در 
نتیجه پیگیری های دســتگاه قضایی و تالش مددکاران و ستاد 
دیه و تحفیف از شــاکیان  از زندان ها و ندامتگاه های اســتان 
هرمزگان آزاد شــدند.جرائم غیرعمد مانند ایراد صدمه بدنی و 
یا قتل غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی، حوادث کارگاهی، 
محکومیت های مالی نظیــر مهریه و نفقه و چک های بالمحل 

غیرکالهبرداری است.
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سرمقاله

  این روزها ترافیک بســیار زیادی را در خیابان ها و 
معابر شهر بندرعباس شاهدیم که بخش زیادی به فعالیت 
صنوف مزاحم و آالینده برمــی گردد و خروج آنها به 
بیرون از شهر هم همچنان مسکوت مانده است که نیاز 
است شــهرداری، راه وشهرسازی، صمت، اتاق اصناف 
و اتحادیه هــای مربوطه و... در این حوزه به نتیجه ای 
واحد برســند تا صنوف آالینده به خارج از شهر منتقل 
شــوند. در یک دهه اخیر بارها ایــن مبحث مطرح و 
 اقداماتی صورت گرفته که متاسفانه بدلیل عدم همکاری 
 ســازمان های مختلف بــا همدیگر بــرای بازکردن 
گره های کور این مبحث همچنان به نتیجه نرسیده است 
 و انتظار می رود استاندار هرمزگان و فرماندار بندرعباس 
عزم شــان را جزم کنند تا این گره ترافیک ساز را باز 
کنند. حتی ساکنان محالت حاشیه ای بندرعباس هم که 
در محاصره صنوف مزاحم و آالینده شهر قرار دارند، از 
این وضعیت به ســتوه آمده اند و پیگیری های شان به 
نتیجه نرسیده است. ساکنان طالبند، نخل ناخدا، خیابان 
ترمینال، بلوار جمهوری اسالمی و کمربندی، بلوار ناصر، 
خیابان مدرس و... مملو از تعمیرگاه ها، تراشکاری ها 
و... است  که هم ســروصدای شان آسایش ساکنان را 
ســلب نموده است و هم اینکه پیاده روها و الین اول و 
دوم خیابان ها و... را در تصرف دارند وحتی اجازه پارک 
به خودروهای دیگر داده نمی شود و منظر شهر را نازیبا 
کرده اند. گویا اتحادیه ها برای دادن مجوز، داشتن شرایط 
الزم و مکان برای توقف خودروهایی که نیاز به تعمیر 
و.. دارند را مدنظر ندارند و به هر درخواســتی همچنان 
پاســخ مثبت و مجوز می دهند. از فرماندار بندرعباس 
انتظار مــی رود متولیان این حوزه را حداقل هفتگی به 
دور هم جمع کند و اقدامات انجام شــده و اقداماتی که 
بایستی انجام شود را مورد بررسی قرار دهند تا باالخره 
عملیات انتقال این صنوف به خارج از شهر انجام شود. 
اواخر سال گذشته گزارشی در این حوزه منتشر کردیم 
که شهرداری مدعی بود راه وشهرسازی واگذاری قطعی 
زمین به شــهرداری برای این انتقال را انجام نداده است 
و به همین دلیل آنها نتوانســتند در حوزه انتقال صنوف 
مزاحم به خارج شهر اقدام نمایند و می طلبد مسئوالن 
مربوطه و دستگاه های متولی در جلسات مشترک در 
فرمانداری یا استانداری حضور یابند واین موضوع تعیین 
تکلیف شود. چرا بایستی مردم تاوان این ضعف مدیریت 
را بدهند ودر ترافیک بمانند و وقت و سوخت شان هدر 
برود و گاهی آنقدر ترافیک ســنگین می شود که چرخ 
خودروهای امدادرســان و پلیس هــم در این ترافیک 
قفل می شــود . موضوع انتقال نمایشگاه های خودرو 
 هم همچنان بالتکلیف مانده اســت و نه تنها نمایشگاه 
خودرو در منطقــه ۲۲بهمن بندرعباس جابجا نشــد 
 که نمایشــگاه های دیگری در مناطق مختلف شهر نیز 
راه اندازی شده اســت . ضرورت دارد  نمایشگاه های 
خودرو به  مکانی دیگر خارج از بافت مرکزی شهر انتقال 
یابد تا از تصرف پیاده رو و خیابان ها و ایجاد ترافیک 
جلوگیری شود و خودروها و دالالن باعث ترافیک در 
سطح شهر نشوند . مسئوالن استان وشهرستان بایستی با 
جدیت زیادی به این حوزه ورود کنند و شورای شهر این 
موضوع را به صحن شورا ببرد واز متولیان مربوطه برای 
پاسخگویی در خصوص تاخیر در اجرای این طرح به 
صحن علنی شــورا فرا بخوانند و اگر نیاز به مصوبه ای 
در این حوزه می باشد تصویب کنند تا این انتقال هرچه 

زودتر انجام شود .
   علی زارعی

صنوف مزاحم ، همچنان مزاحم

  

گروه خبر // رئیس دانشگاه پیام نور هرمزگان از پذیرش 
دانشجو بدون کنکور در دانشگاه پیام نور خبر داد. 

  منصــور فرهــادی رئیــس دانشــگاه پیــام نــور 
هرمــزگان از ثبــت نــام بــدون آزمون و براســاس 
 ســوابق تحصیلی خبــر داد و گفت: ثبت نــام از روز 
ســه شــنبه مورخ 1۸ مرداد آغاز و تا روز یکشنبه ۲۳ 
 مــرداد ادامه دارد.وی با اشــاره به اینکه چه کســانی

 که در آزمون سراســری شرکت کردند و چه کسانی که 
شرکت نکرده اند ، می توانند با مراجعه به سایت سنجش 
به نشانی www.sangesh.org نسبت به ثبت نام و 

انتخاب رشته اقدام نمایند.
   رئیس دانشــگاه پیام نور هرمزگان در بخش دیگری 
از سخنان خود اظهار داشت: دانشگاه پیام نور هرمزگان 
در 1۴ واحد و مرکز دانشــگاهی در سراســر استان در 
رشته های متنوع و مختلف آمادگی پذیرش دانشجو می 
باشد و عالقمندان به تحصیل می توانند برای مشاوره از 
طریق مراجعه حضــوری در مراکز یا  غیر حضوری و 
رجوع به ســایت مذکور  نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
به گزارش فارس ، دکتر فرهادی در پایان خاطر نشــان 
کرد دانشگاه پیام نور یک دانشگاه دولتی است که مناسب 
برای شاغلین و اقشار کم درآمد جامعه برای ادامه تحصیل 

است و این فرصت استثنایی را باید غنیمت شمرد. 

رئیس دانشگاه پیام نور هرمزگان خبر داد 

ثبت نام بدون آزمون و براساس 
سوابق تحصیلی در دانشگاه پیام نور

گروه خبر // معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان 
با اشاره برخی ابهامات غبارآلود بودن آمارهای اشتغال بومیان در 
صنایع و شــرکت های مستقر در بنادر تصریح کرد: این صنایع و 

شرکت ها به وضعیت بی قانونی کار پایان دهند. 
  نخســتین جلسه کارگروه ارزیابی و نظارت بر اشتغال نیروهای 
بومی در صنایع و همچنین پیگیری اشــتغال فرزندان شــاهد و 
ایثارگر برگزار شــد. محسن خاکی نهاد معاون توسعه مدیریت و 
منابع استانداری هرمزگان در این نشست با اشاره به تاکیدات مقام 
معظم رهبری و دغدغه دولت در خصوص اشتغال نیروهای بومی 
یادآور شــد: براساس منویات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
در مســیری باید حرکت کرد که اعتماد مردم احیا شــود و یکی 
از این مسیرها در هرمزگان موضوع اشتغال است.معاون استاندار 
یادآور شد: نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان در مراسم معارفه 
استاندار هرمزگان فقر و بیکاری را دو معضل اصلی استان بیان و 
 اعالم کرد تا زمینه اشــتغال ایجاد نشود فقر از بین نمی رود. وی 
حس تبعیض مردم نسبت به بنگاه های بزرگ را دردی مهمتر از 
اشتغال در صنایع دانست و تصریح کرد: باید با ابزارهای قانونی با 
اینگونه تبعیض ها برخورد شود. رئیس کارگروه نظارت و ارزیابی 
اشتغال بومیان در صنایع افزود: سیاسیون استان و نمایندگان هم 
دغدغه اشتغال دارند و در این زمینه اقداماتی آغاز شده است که 

می توان به اخذ مصوبه مهمی پیشنهادی معاونت توسعه مدیریت 
استانداری به هیأت وزیران در سفر به هرمزگان اشاره کرد که منجر 
به تصویب اختصاص 1۰۰ درصدی اشــتغال بومیان در مشاغل 
عمومی و ۵۰ درصدی در مشاغل تخصصی بود. دکتر خاکی نهاد 
با بیان اینکه این مصوبه نباید بر زمین بماند تاکید کرد: عزم دولت و 
استاندار جدی است و این مهم باید عملیاتی شود.وی به ضرورت 
تشکیل کارگروه اختصاصی ویژه اشتغال بومیان و فرزندان شاهد و 
ایثارگر اشاره کرد و گفت: این کارگروه به دستور استاندار با تفویض 
اختیار پیش خواهد رفت و مصوبات آن الزم االجراست.معاون 
 توســعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان تاکید کرد: با ترک 
 فعل کنندگان در جذب نیروهای هرمزگان و کسانی که در حوزه اشتغال 
ســنگ اندازی می کنند به شدت برخورد می شــود.وی با بیان 
اینکه آمارهای اشــتغال شایسته اســتانی مثل هرمزگان نیست 
تصریح کرد: وعده دادیم در اشــتغال تحرکات خوبی رقم بخورد 
 و در ســفرهای هفتگی شــورای اداری یکــی از اقدامات رفع 
موانع اشــتغال است که در پروژه های رشــد و پیشران به دلیل 
اشــتغالزا بودن در اولویت قرار دارد.رئیــس کارگروه نظارت و 
ارزیابی اشتغال بومیان در صنایع خاطرنشان کرد: از سوی دیگر 
فرهنگ اشــتغال هم باید تغییر کند چرا که کار فقط پشــت میز 

نشستن نیست به طور مثال اکنون در مزارع پرورش میگو فرصت 
اشتغال فراهم اما کمتر اســتقبال شده است.  وی سامانه رصد را 
بســیار مهم ارزیابی و تاکید کرد: با کســانی که در مسیر اشتغال 
جوانان بومی خللی ایجاد کنند برخورد حاکمیتی می شود. خاکی 
نهاد با اشاره برخی ابهامات غبارآلود بودن آمارهای اشتغال بومیان 
 در صنایع و شرکت های مستقر در بنادر تصریح کرد: به وضعیت 
بی قانونی کار در مناطق ویژه اقتصادی پایان دهید. معاون استاندار 
با انتقاد از حضور مدیران پروازی در ســطوح میانی اظهار کرد: 
هیچ توجیهی ندارد برای یک کار ســاده مدیر پروازی در صنایع 
 داشــته باشیم و از اداره کار و بازرســی و دستگاه های نظارتی 
می خواهیم پس از بررســی اقدامات قانونی انجام دهند. خاکی 
نهاد تاکید کرد: همه دستگاه ها باید از اداره کار جهت فراهم کردن 
رفع موانع اشــتغال بومیان در صنایع و شرکت ها حمایت کنند.
 در این نشســت مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان از 
عدم همکاری صنایع و شــرکت ها در ارائــه آمارهای صحیح، 
 عدم جذب نیروهای بومی متخصص در ســطح مدیریتی، عدم 
جــذب معلولیــن و خانــواده ایثارگــران علیرغــم الزامات 
قانونی بــه بهانه خصوصــی بــودن، مدیران میانــی پروازی 
و بازنشســتگان نجومــی بگیــر تحــت عنوان مشــاور که 
 در اســتان نیســتند به شــدت انتقاد کــرد و خواســتار ورود 
دســتگاه های حاکمیتی و نظارتی به این موضوع شد. به گزارش  
تسنیم ، مدیرکل بنیاد شهید هرمزگان هم خواستار الزامات قانونی 
جذب ۲۵ درصدی سهمیه فرزندان شاهد و ایثارگر در صنایع شد 

و گفت: باید برخورد قانونی با این صنایع صورت پذیرد.

پشت پرده سیاست 

  
تازه های مطبوعات

ایران- کارنامه یک ساله دولت با وجود شرایط سخت به جامانده از گذشته نه تنها قابل دفاع 
که حتی قابل افتخار است. دولت سیزدهم توانست کشور را از شرایط بی دولتی نجات دهد. 
نیرو های انقالبی در دولت شرایطی را تحویل گرفتند که وزیران دولت گذشته اعتراف می کردند 
در پرداخت حقوق کارمندان دولت و فروش حتی ۲۰۰ هزار بشکه نفت مستأصل مانده بودند.

 هم میهن -کارنامه اقتصادی دولت رئیســی در یک ســال گذشته :تورم ماهانه ۵۲ درصد 
)خرداد(/تورم نقطه به نقطه مسکن ۳۹ درصد/رشد دالر ۲۹ درصد/1۶۰ هزار میلیارد تومان 
پول از بورس خارج شــد/قیمت سکه ۳۳ درصد رشــد کرد/17 درصد رشد نرخ بهره بین 

بانکی/۲۲ درصد رشد پایه پولی.
 جوان- این که دور جدید مذاکرات به نتیجه برسد یا نه، بحث دیگری است. همزمان، تهران 
در حال افزایش ظرفیت هســته ای خود است؛ کاری که برخی آن را تالش برای امتیاز گیری 
پای میز مذاکره می خوانند و البته تهران نیز اصراری بر رد و تکذیب کردن آن ندارد. در واقع 
چیزی که غربی ها آن را نقطه گریز )Breakout( می نامند، چندهفته ای اســت که به صفر 

رسیده است. 
 دنیای اقتصاد- اینترنت کشور در نیمی از روزهای سال 1۴۰۰ با اختالل همراه بوده است... 
جدی بودن اختالل در دسترسی به وب سایت های بین المللی، به ویژه شبکه اجتماعی اینستاگرام 
است؛ اختاللی که معموال از سوی مسئوالن پذیرفته نمی شود، اما نمودارها به خوبی از وجود 

آن حکایت دارند. 
  اعتماد-رامبــد جوان گفت:تحمل یک بخش از ماجراســت؛ از لحاظ فنی و منطقی وقتی 
پروژه ای با سانسورها و ممیزی ها و اعمال سلیقه هایی که به خودمان مربوط نیست روبه رو 
می شود، نمی  دانیم چطور می توانیم از پس این ها بربیاییم و تا کجا می شود ادامه داد؟این اعمال 
ســلیقه ها، باالخره برنامه را به شیر بی یال و دم تبدیل می کند و ما هم به جایی می رسیم که 
می  گوییم دیگر این برنامه به درد نمی خورد. اگر به این روزها برسیم، قطعا نساختن خندوانه 

تصمیم بهتری است.
انعکاس

شفقنا خبرداد: فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: انتشار خبری مبنی 
بر حضور سیف العدل در ایران صحت ندارد. سیف العدل مصری از اعضای موسس القاعده به 
شمار می رود. از او به عنوان وارث احتمالی بعدی رهبری القاعده پس از تایید کشته شدن ایمن 

الظواهری یاد شده است.
 مشرق نیوز مدعی شد: یک فعال رســانه ای در توئیتی نوشت:حضور روس ها در پایگاه 
پهپادی کاشــان به دلیل برگزاری بخش پهپادی مسابقات نظامی روسیه در این پایگاه است.
مسابقات army games ۲۰۲۲ از ۲۴ مرداد ماه آغاز می شود و ایران میزبان رشته های 

تک تیرانداز، پهپاد و غواصی این مسابقات است.
 جهان نیوز نوشــت : رئیس مرکز ملی فرش ایران در واکنش به برخی ادعاها درباره اهدای 
فرش بافته شده از طال به رئیس جمهور روسیه گفت: فرشی که از طال بافته شده  باشد، قابل تا 
شدن نیست. فرحناز رافع افزود: مرکز ملی فرش هیچ فرشی ندارد که هدیه دهد. مسئولیت این 
مرکز فقط سیاست گذاری و حمایت است و اتفاقا حاشیه ای که برای این نمایشگاه ایجاد شد، 

موجب رونق صادرات فرش شد.
 چندثانیه خبرداد: مســئول اداره اطالع رســانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر 
تهران در واکنش به خبر منتشرشــده در فضای مجازی مبنی بر انتصاب »سعید عسگر«-
ضــارب حجاریان- به عنوان سرپرســت معاونت پرورشــی و تربیت بدنــی آموزش و 
 پرورش منطقه 1۸ تهران اعالم کرد: »ســعید عســگر« سرپرســت معاونت پرورشــی و 
تربیت بدنی آموزش و پرورش منطقه 1۸ تهران نیســت. فرد مذکور هیچ ارتباط و سمتی در 
آموزش و پرورش شهر تهران ندارد و سرپرست فعلی معاونت آموزش و پرورش منطقه 1۸ 

تهران »سعید عسگری« از معلمان بومی منطقه 1۸ شهر تهران است.
 

جزئیاتی از پرونده اشتری ، فرزند میرسلیم نوری و اسدی
ســخنگوی قوه قضاییه: بازداشت یا استرداد خاوری تکذیب می شود، دولت کانادا 
همکاری الزم را ندارد . شنیده شــده یکی از متهمان فراری از ایران دستگیر شده 
است«، این خبری اســت که ۲7 تیر،برخی کانال های تلگرامی منتشر کردند. یک 
روز بعد، ۲۸ تیر، کلیپی ۶۵ ثانیه ای منتشر شد: »به گزارش خبرگزاری های کانادایی 
و آمریکایی، محمود رضا خاوری شــش روز اســت که مفقود شده است و هنوز 
خبری از وی در دست نیســت.« این خبربازهم به سرعت در کانال های تلگرامی  
منتشــر شد.خاوری به عنوان متهم ردیف اول اختالس ۳ هزار میلیارد تومانی، پس 
از خروج از ایران، همواره شــاهد انتشار اخبار مختلفی درباره خود بوده است. از 
خانه ۳ میلیون دالری گرفته تا نوع پوشــش دخترش. آخرین جنجال او تا پیش 
از انتشــار اخباری درباره مفقودی و انتقالش به تهــران، مربوط به معرفی »اردوان 
خاوری«، پســر محمودرضا خاوری به عنوان »یک کارآفرین الهام بخش« توسط 
»مجله کانادایی تایکون« بود. این نشــریه پس از افزایش انتقادها، مطلب خود را 
حذف کرد اما انتقادها از تالش خانواده خاوری برای تغییر چهره خود با اســتفاده 
از پرداخت پول به نشریات خارج از ایران، دو چندان شد.اما حاال مسعود ستایشی 
ســخنگوی قوه قضاییه در نشســت خبری با خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی 
بر پرونده محمودرضا خاوری و اســترداد وی به کشور و همچنین انتشار اخبار و 
شایعات در این باره، گفته است: تمام اخبار و شایعات در باره دستگیری و استرداد 
محمودرضا خاوری تکذیب می شود و این موارد صحت ندارد.وی افزود: مکاتباتی با 
اینترپل در این زمینه صورت گرفته و از آن جایی که این فرد تبعه کشور کاناداست، 
این کشــور همکاری الزم را برای استرداد خاوری به ایران نداشته است.به گزارش 
میزان،ستایشــی ادامه داد: استرداد مجرمان از طریق اینترپل یک قاعده بین المللی 
است اما کشور کانادا از انجام این قانون استنکاف و از مجرمان حمایت می کند و به 
پناهگاه مجرمان و متهمان تبدیل شده است. وی همچنین در پاسخ به این سوال که 
آیا دســتگاه قضایی تقاضایی از وزارت امور خارجه برای تبادل زندانیان با بلژیک 
به ویژه برای بازگرداندن آقای اسدا... اسدی داشته است؟ آیا می توانیم انتظار تبادل 
حمید نوری با یک زندانی ســوئدی را داشته باشیم؟ گفت: آقای اسدی از ماموران 
دیپلماتیک جمهوری اســالمی ایران در وین بوده و به وظیفه قانونی خود به عنوان 
دیپلمات رسیدگی می کرده است. سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به مصوبه مجلس 
شورای اسالمی درباره تبادل زندانیان با کشور بلژیک تصریح کرد: آقای اسدی باید 
مسترد شود و هم اکنون نیز به صراحت تقاضا می کنیم به دلیل این که محکومیت وی، 
بــدون رعایت موازین حقوقی، قضایی و عرف حقوق بین المللی و ذیل یک فرایند 
مخدوش و غیر قابل دفاع در بلژیک صورت گرفته اســت، استرداد وی باید بدون 
هیچ قید و شرطی انجام شود. ستایشی با بیان این که بحث تبادل فعال مطرح نیست، 
افزود: درباره آقای نوری هم تالش ها در عرصه بین المللی، در حوزه دولت، معاونت 
امور بین الملل و ستاد حقوق بشر اسالمی قوه قضاییه  پیگیری می شود تا به نتیجه 
مناسبی برسیم. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ابهامات و وضعیت 
پرونده مهدی میرسلیم و این که آیا اتهام این پرونده جاسوسی است، گفت: سیدمهدی 
میرسلیم به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به پنج سال حبس 
محکوم شــده که تاریخ شروع اجرای مجازاتش مشخص است.وی افزود: براساس 
مقررات محکومیت این شخص اجرا شده است.ستایشی در پاسخ به سوالی درباره 
حکم پرونده وحید اشتری نیز گفت:متاسفیم که می بینیم کسی از اصحاب رسانه فعل 
یا ترک فعلی دارد که قابل مجازات اســت. اشتری در شعبه 1۰۵۸ دادگاه کیفری ۲ 
تهران به اتهام نشر اکاذیب و به قصد تشویش اذهان عمومی و ضرر به غیر که مربوط 
به انتشار تصاویر خصوصی شاکی بوده بدون اجازه وی، به تحمل دو سال حبس در 

تاریخ ۲1 آبان ۹۹محکوم شده است .

گروه خبر //  نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان 
گفت: مفسران امروز جامعه اسالمی در ذیل کتاب 

الهی و سنت پیامبر )ص( اقدام به تفسیر می کنند 
که معصومانه محسوب نمی شود. 

   حجت االسالم والمسلمین محمد عبادی زاده 
در مســجد علی ابن ابی طالب )ع( بندرعباس 
 در جمع عزاداران حســینی، افــزود: یکی از 
مســائل کاربردی برای مومنــان علت تنهایی 
امام حســین )ع( است. باید امروز تکلیف خود 
را بدانیم و آگاه باشــیم چه عواملی باعث شد 
ولی خدا تنها باشــد. چراکه این عوامل در هر 
عصری قابل صدق است.وی اظهار کرد: امروزه 

همین عوامل باعث روی گردانی برخی از نائب 
امام زمان می شود و حتی در زمان ظهور باعث 
محرومیت برخی از مــردم در همراهی در امام 
زمان خواهد شــد به همین جهت تحلیل علل 
تنهایی امام حســین )ع( از اهمیــت ویژه ای 

برخوردار است.
   عبادی زاده با اشــاره به اینکه وقتی جامعه 
اسالمی دچار شبهه شود از ولی اهلل دور می شود 
و ریشــه شــبهات نیز در کم بودن معرفت و 
شناخت مردم نسبت به ولی اهلل است، اضافه کرد: 

امروزه شبهه دین حداقلی توسط روشنفکرنماها 
در حال ترویج است. در این نوع نگاه، حاکمیت 
سیاسی، امر به معروف و نهی از منکر و اجرای 
قوانین اسالمی در جامعه هیچ جایگاهی ندارد 
و تنها به مســائل فردی دین بسنده می شود.به 
گزارش ایســنا؛ وی ادامه داد: تفسیر معصومانه 
و خطــا ناپذیر از دین و قرآن کار پیامبر و اهل 
بیت است. مفسران امروز جامعه اسالمی در ذیل 
کتاب الهی و سنت پیامبر )ص( اقدام به تفسیر 

می کنند که معصومانه محسوب نمی شود.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان :

امروزه شبهه دین حداقلی توسط روشنفکرنماها در حال ترویج است

گروه خبر // مراسم ملی »احلی من العسل« با حضور 
دانش آموزان عاشــورایی و با رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی در حســینیه ها و بقاع متبرکه هرمزگان 

برگزار شد.
   به گــزارش خبرنگار دریا ؛  در این همایش 
بیش از هزار دانش آموز پســر بندرعباسی با 

حضور در حســینیه ثــاراهلل بندرعباس ندای 
لبیک یا حسین سر دادند و در سوگ حضرت 
 قاسم نوجوان 1۳ ساله دشت کربال سینه زنی و 

نوحه خوانی کردند.عبارت احلی من العسل پاسخ 
حضرت قاسم بن الحسن )ع( در شب عاشورا به 
عموی بزرگوارش، حضرت سیدالشهدا )ع( است 
که پرسیدند: مرگ در نزد تو چگونه است و این 
نوجوان 1۳ ســاله در پاسخ گفت: مرگ در نزد 

من، شیرین تر از عسل )احلی من العسل( است.

برگزاری مراسم ملی احلی من العسل در هرمزگان 

 برگزاری رویداد فرهنگی 
و هنری »ماه تمام« در هرمزگان 

گروه خبر // مدیر ســازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی هرمزگان 
 از برگزاری رویداد فرهنگی – هنری و نمایشــگاه هنرهای تجسمی 

»ماه تمام« در استان، هم  زمان با سراسر کشور خبر داد. 
  صادق یوســفی یگانه، مدیر ســازمان دانشــجویان جهاد 
دانشگاهی هرمزگان در گفت وگو با ایکنا، اظهار کرد: سازمان 
قرآنی دانشگاهیان کشور وابسته به جهاد دانشگاهی با همکاری 
سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی و خبرگزاری قرآنی ایکنا 
به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان 
امام حسین)ع( و یاران باوفای ایشان و با هدف استفاده از زبان 
هنر در راستای تقویت مناسبات و تعامالت هنری، رسانه ای و 
تبلیغاتی میان دانشگاهیان و نخبگان، با محوریت قرآن کریم و 
سیره زندگانی معصومین)ع(  رویداد فرهنگی – هنری تحت 
عنوان "ماه تمام" و همچنین نمایشــگاه هنرهای تجسمی با 
همین عنوان را برگزار می کند.وی تصریح کرد: رویداد فرهنگی 
– هنری »ماه تمام« در دو بخش شــعر )کالســیک ، سپید ، 
نیمایی( و داستان کوتاه با محوریت شخصیت حضرت ابوالفضل 
العباس)ع( با تدبر در ســوره مبارکه کافرون برگزار می شود. 
عالقه مندان می توانند جهت مشــاهده فیلم تدبر در ســوره 
کافرون با محوریت حضرت عباس)ع( و متن کتاب به آدرس 
www.isqa.ir مراجعه کنند.مدیر سازمان دانشجویان جهاد 
دانشگاهی هرمزگان در خصوص شرایط ارسال آثار ادبی به 
این رویداد، بیان کرد: در بخش شعر نو، شاخص هایی همچون 
» فــرم«، »زبــان«، » تصویرپردازی«، » نظــم ارگانیکی«، 
»اندیشه«، »تکنیک« و » خالقیت« مورد توجه است و تعداد 
اشعار ارسال شده حداکثر ۵ اثر برای هر شرکت کننده است. در 
بخش داستان کوتاه نیز تعداد کلمات هر داستان حداکثر ۳ هزار 
و ۵۰۰ کلمه و تعداد داســتان های ارسال شده حداکثر ۵ اثر 
برای هر شرکت کننده است. در این بخش موضوع و تم، طرح، 
شخصیت پردازی، گفتگو، فضاسازی، پرداخت، لحن داستان و 
زاویه دید از موارد مورد ارزیابی خواهد بود.یوسفی یگانه در 
خصوص  شرایط عمومی شرکت در رویداد فرهنگی – هنری 
»ماه تمام« عنوان کرد: آثار نباید پیش از این در کتابی چاپ 
شده باشند، آثار ادبی حتمًا دارای اسم مناسب بوده و از استفاده 
اعداد، عبارات بی ربط و ... به عنوان »نام اثر« در سامانه ثبت 
آثار خودداری شود، آثار ارسالی نباید قباًل برنده جایزه ملی 
شده باشند، آثار شایسته در مجموعه ای توسط جهاد دانشگاهی 
منتشر می شود، آثار باید به صورت تایپ شده و در قالب فایل 
 B nazanin یا B Lotus ، 1۴ با فونت 1۲ یا word
و صرفًا از طریق وب سایت reg.isqa.ir به دبیرخانه ارسال 
شوند. آثاری که در چارچوب محورهای رویداد نباشند مورد 
داوری قرار نمی گیرند و هر شــرکت کننده در همه رشته های 
فراخوان داده شــده رویداد می تواند شرکت کند.وی با اشاره 
به اینکه جوایز برندگان در هر بخش برای نفر اول ۲۰ میلیون 
ریال، نفر دوم 1۵ میلیون ریال و نفر ســوم 1۰ میلیون ریال 
خواهد بود، افزود: آخرین مهلت ارسال آثار تا 7 شهریورماه 
ســال جاری بوده  و نتایج و تاریخ تجلیل از برگزیدگان در 

مهرماه 1۴۰1 اعالم خواهد شد.

معاون استاندار هرمزگان  : 

مناطق ویژه اقتصادی به وضعیت بی قانونی کار پایان دهند 
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علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // استاندار 
یزد گفت: جاری شدن سیل اخیر به هشت هزار 
واحد مســکونی مناطق مختلف استان خسارت 
وارد کرد که جبران آن فقط با اتکا به منابع دولتی 

امکان پذیر نیست. 
  به گــزارش خبرنگار دریا ؛ مهــران فاطمی در 
نشست هم اندیشــی با روسای هیات های مذهبی 
 اســتان که به منظــور بهره منــدی از ظرفیت این 
هیات ها در کمک به ســیل زدگان برگزار شد به 
 نامگذاری یزد به عنوان حسینیه ایران اشاره کرد و گفت: 
هیات های مذهبی یزد در مقاطع زمانی مختلف در 
امور خیر پیشتاز و پیشگام بودند که یکی از نمونه های 

آن ورود به عرصه سالمت، در بحران کرونا و کمک 
 به مدیریت این بیماری در استان است.وی با اشاره به 
خسارت های بارش های سیل آسای اخیر به هشت 
هزار واحد مسکونی استان یزد و بی خانمانی هزار 
نفر از مردم استان در این بحران اظهارداشت: یکی 
از وظایف مهم ما به عنوان محبان سیدالشهدا )ع( در 
این برهه زمانی، تالش جهت جبران خسارت های 
 وارد شــده به مردم استان و کاهش آالم آنها است.

اســتاندار یزد افزود: اگر توفیق حضور در محضر 
سیدالشــهدا )ع( بود قطعا یکی از ســفارش های 
این امام همام رسیدگی به امور مردم سیل زده بود 
لذا باید به یاری آســیب دیدگان از سیل شتافت.   
فاطمی به رایزنی های انجام شــده توسط مدیریت 
استان جهت استفاده از ظرفیت بخش های مختلف 
جهت جبران خســارت های سیل زدگان اشاره و 
تصریح کرد: قطعا جمع کردن ابعاد مختلف سیل اخیر 

صرفا با تکیه به منابع دولتی ممکن نیست، بلکه با 
مشارکت گروه های مختلف جامعه می توان اتفاقات 
بزرگ و ارزشمندی را در این زمینه رقم زد. وی در 
ادامه با اشاره به اعالم آمادگی روسای هیات های 
مذهبی در امر کمک به سیل زدگان و رفع نیازهای 
آنها خاطرنشان کرد: ســاز وکار ورود هیات های 
مذهبی به مسئله و نحوه مشــارکت آن ها در این 
امر توسط خود هیات های مذهبی اعالم و موضوع 

دنبال خواهد شد.
  سیل چند روز گذشته در استان یزد باعث تخریب 
تعداد قابل توجهی از واحدهای مســکونی بافت 
قدیمی شهر یزد شد و ۶ نفر نیز در جریان این حادثه 

در استان جان خود را از دست دادند.

استاندار یزد : 

سیل به ۸ هزار واحد مسکونی یزد آسیب وارد کرد 

آرزو توکلی سرویس استان ها // مدیر کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان بر 
لزوم برنامه ریزی مدون و دقیق برای برپایی 
کنسرت  تاکید کرد و گفت: باید از صدور 
کنســرت   برگزاری  در  فوری  مجوزهای 

پرهیز شود. 

    به گزارش خبرنگار دریا ؛ محسن روحی 
در جلســه شورای رســیدگی و نظارت بر 
انتشار و اجرای آثار موسیقایی استان کرمان 
افزود: باید ضعف های این حوزه مشــخص 
شــود و با کار کارشناســی پیش رفت.وی 
تاکید کرد: اگر مسائلی در خصوص برگزاری 

کنسرت ها در استان وجود دارد باید برای رفع 
آن ها وارد عمل شــد و براساس قانون عمل 
کرد.مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
کرمان با تاکید بر ارزیابی آماری کنسرت های 
استان نسبت به دیگر استان ها اظهار داشت: 
پس از مســئله یابی و رسیدن به راهبردها 
باید به مرحله اقدام برسیم تا بتوانیم سریعتر 
مشــکالت را حل کنیم.وی تصریح کرد: با 
تخلفاتــی که در حوزه کنســرت ها برگزار 
می شود برخورد مستند، جدی و مطابق قانون 
باید انجام شود.روحی ادامه داد: خط مشی 
برگزاری کنسرت ها بر اســاس قانون باید 
مشخص شود و در این ارتباط شان، جایگاه 
و سلیقه مخاطبان نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی بر حفظ اقتدار اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اســتان در برپایی کنسرت ها تاکید 
کرد و گفت: روند صــدور مجوز برگزاری 
کنسرت ها باید به مسیر درست خود برگردد 

و استانداردها رعایت شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد کرمان تاکید کرد

پرهیز از صدور مجوز فوری در برپایی کنسرت

حســن ســیالوی ســرویس اســتان ها // رئیس ســازمان 
جهاد کشــاورزی خوزســتان گفــت: موازنه منفــی در حوزه 
 پروتئینی در خوزســتان وجود دارد و با توجه بــه ایجاد کمیته 
سرمایه گذاری در سازمان از ســرمایه گذاران دعوت به همکاری 

می شود.
   بــه گزارش خبرنگار دریا ، خدارحــم امیری زاده در آئین رونمایی 
از دســتاورد پروژه دانش بنیان و تحول ساز مولدسازی و تکثیر ماهی 
سی باس دریایی آسیایی در ایســتگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر 
امام خمینی )ره( تاکید کرد: خوزستان یکی از معدود استان هایی است 
که ۴ مرکز تحقیقات کشــاورزی با کادر مجــرب در آن وجود دارد.

رئیس سازمان جهاد کشــاورزی خوزستان با یادآوری اینکه محققان 
زیر ساخت های توسعه و پیشرفت بخش کشاورزی را فراهم می کنند، 
افزود: خوزســتان با تولید 17 و ۸ دهم میلیون تن محصول کشاورزی 
نقش مهمی را در تولید مواد غذایی دارد.وی افزود: خوزستان در تولید 

۸ محصول مقام اول کشــور را دارد که ماهی یکی از این محصوالت 
اســت و همین مسئله باعث شده یک مرکز تحقیقاتی شیالتی در کنار 
مراکز دیگر در استان وجود داشته باشد.رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
خوزستان ادامه داد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و دیدگاه 
وزیر جهاد کشــاورزی از محققان مراکــز تحقیقاتی انتظار می رود که 
بیش از پیش وارد این عرصه شــوند.وی با بیــان اینکه موازنه منفی 
 در حوزه پروتئینی در خوزســتان وجود دارد، افزود: با توجه به ایجاد
 کمیته ســرمایه گذاری در سازمان از سرمایه گذاران به ویژه در بخش 
پروتئینی دعوت به همکاری می شــود.امیری زاده با اشــاره به وجود 
پتانسیل های بسیار خوب شیالت در خوزستان گفت: با وجود ۸ سد در 
اســتان برای اجرای پروژه ماهی در قفس با چالش های زیادی مواجه 
هستیم در حالی که در استان های باالدست چندین پروژه ماهی در قفس 

به اجرا درآمده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان :

بخش خصوصی به تولیدات مواد پروتئینی ورود کند

سید ابوالحســن جعفری سرویس اســتان ها // رئیس کل 
دادگستری اســتان بوشهر گفت: ۱۳۳ کانتینر کاالی متروکه 
مربوط به ســال های ۸۸ تا ۹۹ با هماهنگی بــا اداره بنادر و 
دریانوردی و گمرک و ســازمان جمــع آوری و فروش اموال 
تملیکی، ظرف ۱۰ روز آینده به ســازمان جمع آوری و فروش 

اموال تملیکی تحویل می شود. 
   به گزارش خبرنگار دریا ، علی جمادی رئیس کل دادگستری 
اســتان بوشــهر در بازدید از انبارهای گمرک و کاالهای اموال 
تملیکی بوشــهر اظهار داشــت: به محض پایان سفر رئیس قوه 
 قضاییه به اســتان بوشهر، کمیته رســیدگی و تعیین تکلیف ۳۰

 کانتینر کاالی بالتکلیف و همچنین ســایر کاالهای موجود در 
انبار های اموال تملیکی و گمرک بوشــهر در دســتور کار قرار 

گرفت.
  وی گفــت: تعداد ۳۰ کانتینر بالتکلیف که بالغ بر 1۲ ســال از 
زمــان نگهداری آن در اداره بنــادر و دریانوردی می گذرد کلیه 

مشخصات مربوط به کانتینر ها و مالکان کاالها و کلیه اطالعات 
مربوط به تضمین دهندگان مشــخص شــد و پس از رسیدگی 

قضایی تعیین تکلیف می شود.
  جمادی افزود: کاالهای رها شد و بدون صاحب پس از صدور 
دســتورات قضایی به ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

تحویل داده می شود.
  رئیس کل دادگســتری بوشهر گفت: تعداد 1۳۳ کانتینر کاالی 
متروکه مربوط به ســال ۸۸ تا ۹۹با هماهنگــی با اداره بنادر و 
دریانوردی و گمرک و ســازمان جمــع آوری و فروش اموال 
تملیکی، ظرف 1۰ روز آینده به ســازمان جمع آوری و فروش 

اموال تملیکی تحویل می شود.
  وی خاطرنشان کرد: دستورات رئیس قوه قضاییه بالفاصله پس 
از اتمام ســفر در دستور کار ویژه دادگستری استان بوشهر قرار 
گرفته و همه مصوبات به نحو احســن و با قید فوریت اجرایی و 

اعالم خواهد شد.

۱۳۳ کانتینر متروکه در گمرک بوشهر وجود دارد 
سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها // فرمانده 
مرزبانی استان بوشــهر از توقیف چهار فروند شناور 
باری حامل کاالی قاچاق در آب های استان بوشهر خبر 

داد. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ ســرهنگ یداهلل شــرفی 
فرمانده مرزبانی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگاران 
اظهار داشت: عزم مرزبانان در راستای مبارزه با قاچاق 
جدی اســت و مرزبانان استان بوشــهر با مخالن نظم 
اقتصادی در مرزهای آبی اســتان برابر قانون قاطعانه 
برخورد خواهند کرد.فرمانده مرزبانی اســتان بوشهر با 
اشاره به اینکه مقابله با قاچاق از موضوعات مورد تاکید 
رهبر معظم انقالب اسالمی در راستای حمایت از تولید 
داخل است، افزود: با اقدامات اطالعاتی و عملیات های 

هدفمند، مرزبان موفق شدند چهار فروند شناور حامل 
کاالی قاچاق را در مرزهای آبی اســتان توقیف کنند.

سرهنگ شــرفی ادامه داد: از این شــناوران کاالهایی 
شــامل موتور خودرو، گیربکس پنج دستگاه، یخچال 
هشت دستگاه، انواع پوشاک هزار و ۲۰۰ ثوپ، وسایل 
بهداشتی سه هزار عدد، لوازم آشپزخانه سه هزار عدد، 
لباسشویی 1۰ دستگاه، کولر هشت دستگاه، لوازم جانبی 
تلفن همراه دو هزار و ۳۳۵ عدد، لوازم عکاسی ۶۵ عدد 

و صدها اقالم دیگر را کشف کنند.
  وی خاطر نشــان کرد: هشت نفر در این رابطه تحویل 
مقامات قضائی شدند و بر اساس نظر کارشناسان ارزش 
کاالهای توقیف شده 1۶۰ میلیارد و1۲۰ میلیون ریال 

برآورد شده است.

توقیف چهار فروند شناور در آب های بوشهر 

آرزو توکلی سرویس استان ها // فرمانده 
سپاه ثاراهلل استان کرمان گفت: یک هزار 
و ۵۹۷ جهادگــر در قالــب ۲۱۵ گروه 
جهادی به مناطق سیل زده استان اعزام 
شــده اند و تاکنون ۴۰۰ منزل پاکسازی 

شده و این روند ادامه دارد. 
   بــه گــزارش خبرنگار دریا ؛ ســردار 
محمدعلــی نظری در حاشــیه بازدید از 
منازل ســیل زده در رفســنجان در جمع 
خبرنگاران مطرح کــرد: اقدامات خوبی 

از سوی تمامی دستگاه ها صورت گرفته، 
این هم افزایی، همدلی و حضور مسئوالن 
بویژه استاندار کرمان در میدان موجب کار 
مضاعف برای ســیل زدگان شد و سپاه به 
همراه بســیج مردمی در میــدان بود.وی 
افزود: دست بســیجیان را باید بوسید، در 
عمده کارهای پیشگیری قبل از سیل و بعد 
از سیل سهیم بودند. در شهرک فرهنگیان 
رفســنجان تا یک متر و نیم آب رفته بود 
که حضــور 1۰۰ نفر تکاور لشــکر ۴1 
 ثاراهلل در شهرک فرهنگیان برای کمک به 

سیل زدگان حاضر شدند و تا روزهای آینده 
شهرک فرهنگیان آماده زندگی عادی مردم 
می شود.فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان 
تصریح کرد: خدمات رســانی با استفاده 
از ۴۶ پمپ کف کش، ۳7 دســتگاه پمپ 
آب، ۲۳ دســتگاه لجن کش، ۳۵ دستگاه 
کارواش بزرگ برای شستن فرش و لوازم 
در مدت زمان کوتاه، ۴۹ تانکر سمپاش و 
1۲ دســتگاه تراکتور در حال انجام است.

وی بیان کرد: خودروهای عملیاتی کاماز 
۶۵ صاعقه برای نجات سیل زدگان تنها در 

یک مورد 1۸ نفر را از مرگ حتمی نجات 
دادند. در ناصریه رفسنجان در دو مرحله 
در محاصره ســیل بودند و این خودروها 
ساکنان روستا را نجات دادند همچنین دو 
دســتگاه بولدوزر برای تعمیر و بازسازی 
اعزام  رفســنجان  باالدست  سیل بندهای 
شــده اند. فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان 
خاطرنشان کرد: با کمک بسیج کشاورزی 
و گروه های جهادی برای پاکسازی باغات 
۸۰ هزار هکتار پســته که زیر گل و الی 
رفته اند، اعالم آمادگی شــده اســت و ما 

هستیم تا کشاورزی و زندگی عادی مردم 
از سر گرفته شود. از همه بسیجیان از اقشار 
مختلف، تیپ پیشکسوتان سیرجان و انار، 
بسیج محالت که در روستای کوثرریز به 
صورت جهادی عمل کردند تشکر می کنم.

نظــری اضافه کــرد: در زمینه ســاخت 
مســکن نیز با گروه های جهــادی اعالم 
آمادگی کردیم که در شهربابک، سیرجان 
و رفســنجان به سهم خود به بنیاد مسکن 
کمــک کنیم تا منازل آســیب دیده مردم 

ساخته شود.

فرمانده سپاه ثاراهلل کرمان اعالم کرد 

اعزام ۲۱۵ گروه جهادی به مناطق سیل زده استان کرمان

شهردار یزد خبر داد
تخریب ساختمان های ناایمن شده 

ناشی از سیل یزد 
 علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها // شهردار 
 یــزد از تخریب یا بهســازی ســاختمان هایی ناایمن 
آسیب دیده از سیل اخیر خبر داد. به گزارش خبرنگار 
دریا ؛ ابوالقاسم محی الدینی گفت: چند تیم کارشناسی 
متشــکل از دفتر فنــی امور عمرانی، حمــل و نقل و 
ترافیک اســتانداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان 
تشکیل خواهد شــد تا پس از  بررسی ساختمان های 
 ناایمن در مناطق پنج گانه شــهری که در ســیل اخیر 
آســیب دیده اند، تصمیم بــرای تخریب یا بهســازی 
این ســاختمان ها اتخاذ شود.شــهردار افــزود: پس 
کارشناســی  تصمیــات  و  میدانــی  گزارشــات  از 
شــده ایــن تیم هــا، عملیــات تخریــب بــا تایید 
 شــهرداری، فرمانــداری و حکم دادســتان صورت 
احتمــال  دربــاره  الدینــی  گرفت.محــی   خواهــد 
 تخریب مســاجد یا حســینیه های ناایمن نیز گفت: هر 
 نوع ساختمانی که در ســیالب اخیر آسیب دیده باشد 
 و تهدید کننــده جان مردم باشــد، خصوصا در ناحیه 
بافت تاریخی و فرسوده که عمدتا در مناطق یک و دو 
و پنج شهرداری یزد هستند، مورد ارزیابی قرار گرفته و 
در صورت ناایمن بودن، بهسازی یا تخریب خواهند شد.

بازرس کل استان بوشهر خبر داد
انفصال از خدمت ۲ کارمند متخلف در بوشهر

  سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها // بازرس 
کل استان بوشهر گفت: دو کارمند از دو دستگاه مختلف 
در بوشهر به مجازات انفصال از خدمت به مدت یکسال 
محکوم شدند. به گزارش خبرنگار دریا ؛ اسحاق شهبازی 
اظهار کرد: در راســتای برخورد با سوء جریانات اداری 
در اســتان بوشهر و متعاقب گزارش بازرسی کل استان، 
رای محکومیت دو نفر از کارشناسان دستگاه های اجرایی 
از سوی هیات رسیدگی به تخلفات اداری صادر شد. وی 
تخلف این افراد را نقض قوانین و مقررات، صدور گواهی 
و گزارش خــالف واقع و دریافت وجوهی غیر از آنچه 
در قانون و مقررات مشخص شده اعالم کرد.بازرس کل 
اســتان بوشهر با اشــاره به اینکه این افراد به انفصال از 
خدمت به مدت یک سال محکوم شده اند، افزود: پرونده 
افراد مذکور همچنان در مراجع قضایی در حال رسیدگی 

است.

خبر

طرح :  بیتا  هوشنگی
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فرهنگ  و هنر

   ســرویس فرهنگــی // یکی از اســاتید ارتباطات و 
روزنامه نگاری، در روزنامه نگاری بحران، رعایت سه نکته: 
اطالع رسانی به موقع سازمان های مربوطه، حضور خبرنگار 
در محل حادثه و اکتفا نکردن خبرنگار به فکت های موجود 
و رفتن ســمت اطالعات را ضروری و مهم می داند.  مجید 
رضاییــانـ  اســتاد ارتباطات و روزنامه نــگاریـ  درباره 
اســتانداردهای روزنامه نگاری بحران و وظایف رسانه ها در 

زمان وقوع بحران، رعایت سه نکته را ضروری می داند.
او در توضیح این سه نکته مهم می گوید:

1. مــا اطالع رســانی های دیرهنــگام داریم. در شــرایط 
بحران باید خبرهای به هنگام داشــته باشــیم. دستگاه های 
اطالع رسانی در هر زمینه ای باید اطالع رسانی را زودتر آغاز 
کنند و قطره چکانی اطالعات را منتشر نکنند. این اثبات شده 
که دستگاه های مسوول در هنگام بحران در اطالع رسانی به 
نحوی دردآروری عقب هستند و تا جایی که می توانند سعی 
می کنند خبرها را منتشــر هم نکنند. اگر در شــرایط بحران 
اطالعات درست و به موقع به خبرنگاران داده نشود، کاربران 
در فضای مجازی فرصت پیــدا می کنند که اخبار جعلی و 

دروغ منتشر کنند.
۲. در تمام بحران ها، روزنامه نگار باید بداند که روزنامه نگاری 
بحران حتما میدانی است. نمی شود در شرایط بحران خبرنگار 
پشت میز بنشــیند و ببیند بقیه چه گفته اند. روزنامه نگاری 
میدانی ما در بحران ضعیف اســت و این در حالی است که 
روزنامه نگاری بحران، اساسا به جز در میدان تعریفی ندارد.

۳. روزنامه نگاران باید از فکت محوری به سمت اطالعات 
محوری برونــد. فکت ها در فضای مجازی زیاد هســتند 
امــا اطالعات و جزئیات دقیق و درســت ندارند. مثال یک 
شهروند خبرنگار یک فیلمی از یک اتفاق در فضای مجازی 
منتشــر کرده اما اطالعات دقیقی ندارد. این برای خبرنگار 
 می تواند ســرنخ باشــد ولی نمی تواند مالک اصلی باشــد. 
روزنامه نگاری باید به ســمت کسب اطالعات دقیق برود. 
می توان از فکت های شــبکه های اجتماعی استفاده کرد، اگر 
درست باشد ایرادی ندارد اما، خبرنگار باید این ها را به یک 

خبر تبدیل کند و موج ایجاد کند.
  رضاییان با بیان اینکه ما در سه موضوع مطرح شده در باال 
ایراد داریم، در ادامه درباره نخستین کارهایی که رسانه ها و 
خبرنگاران در زمــان وقوع بحران باید انجام دهند، توضیح 
می دهد: اولیــن کاری که در روزنامه نــگاری بحران انجام 
می دهیم تشــکیل یک میز بحران مشتکل از چند سرویس 
اســت. معموال دبیر سرویس را به عنوان مسوول میز بحران 
انتخاب نمی کنند، یکی از معاوناِن سردبیر، مسئول میز بحران 
می شود. این اولین کاری است که صورت می گیرد. دوم اینکه 
تمام اشخاص و نهادهای مرتبط با موضوع، احیا و شناسایی 
می شوند. سپس برای میز بحران زمان تعیین می شوند. یعنی 
تا وقتی خبرنگارهای اعزامی به محل حادثه می رسند، همه 
باید سرپل های ارتباطی را ظرف مدت تعیین شده پیدا  کنند 
تا زمان از دست نرود. ســومین کار این است که بالفاصله 
افراد به محل حادثه اعزام می شوند. هر چقدر هم اطالعات 
داشته باشند، خبرنگار حتما باید در صحنه باشد. در بحران و 
حوادث خبرنگار در میدان است، هر چیزی غیر از این باشد 
جواب نمی دهد چون اگر خبرنگار در محل حاضر نباشــد، 
رسانه دچار اشتباه می شود، خبر می زند و بعد تکذیب می کند.

این استاد ارتباطات، مورد چهارم را مخابره لحظه ای اخبار 
بر اساس تایمینگ )emergency news( تعیین شده، 
توسط خبرنگار اعزام شــده به محل احادثه عنوان می کند 
و توضیح می دهد: خبرنگار بعد از اینکه در ســاعات اولیه 
چندین خبر منتشــر می کند، گزارش کامــل و جمع بندی 
شــده اش را ارائه می دهد. کار بعدی پوشش های تصویری 
)گزارش تصویری( بســیار دقیق اســت. بعــد از خبرهای 
لحظه ای و جمع بندی، خبرنگاران باید به ســمت دو عناصر 
آخر خبر یعنی چگونگی و چرایی واقعه بروند که اصطالحا 
به عناصر داینامیک معروفند. بعد از آن هم خبرنگار باید به 
دنبال سوژه های خاص باشــد. مثال زلزله شده یک مادر و 
 بچه سالم از زیر آوار درآمدند؛ این می شود خبر مخصوص 
رســانه در پوشش بحران و خبرنگار با این خبر می درخشد 
چون خبر مخصوص خودش اســت و در رسانه های دیگر 

نیست.  
همزمان با ایام شهادت اباعبداهلل )ع(

سینماهای سراسر کشور تعطیل می شوند
  ســرویس فرهنگی // همزمان با فر رســیدن روزهای 
تاســوعا و عاشورای حســینی تاریخ تعطیلی سینماها نیز 
مشخص شــده اســت.  با توجه به تعطیلی رسمی دو روز 
در هفته آینده همزمان با شــهادت امام حسین )ع(،فعالیت 
سینماها در سراسر کشور به مدت پنج روز متوقف می شود.

به این ترتیب طبق اعالم همایون اســعدیان - ســخنگوی 
شورای صنفی نمایش- سینماها از ساعت 17 روز شنبه، 1۵ 
مردادماه تا پایان روز پنج شنبه 1۹ مرداد ماه تعطیل می شوند 
و فعالیت آن ها از صبح پنج شــنبه ۲۰ مرداد از ســر گرفته 
خواهد شــد.در حال حاضر فیلم های »تی تی«، »بازیوو«، 
»پیتوک«، »زاالوا«، »علف زار«، »روز ششــم«،  »هناس«، 
»طالخــون«، »بدون قــرار قبلی«، »بی صــدا حلزون« و 

»والدین امانتی« روی پرده سینماها هستند.

خبر

سرویس فرهنگی // بازخوانی وقایع روزهای 
تاسوعا و عاشورای حسینی و چگونگی شهادت 
سیدالشهدا)ع( و یارانش در گفت وگو با آیت ا... 
محمدهادی یوســفی غروی، استاد برجسته 

تاریخ اسالم.
   صبح روز عاشورا، سیدالشهدا)ع( بر اسب سوار 
شد و پیش راند. سکوتی بین دو سپاه حاکم شد، 
تنها وزش گاه و بی گاه باد، آرامش دشــت نینوا 
را برهم می زد. »سید بن طاووس« در »لهوف« 
می نویسد:»امام حســین)ع( در برابر سپاه کوفه 
قرار گرفت. حمد و ثنای الهی را به جای آورد و 
فرمود: نفرین بر شما جماعت بداندیش و بدکردار. 
هنگام پریشانی، ما را به سوی خود دعوت کردید 
و یاری خواســتید؛ پس به سوی شما شتافتیم و 
به فریادتان رسیدیم؛ ولی بر ما شمشیر کشیدید و 
در برابرمان آتش افروختید و دوست دشمنتان و 
دشمن دوستتان شده اید ... وای بر شما! ای ذلیالن 
و پایمال  کنندگان عهد و پیمان! ای وارونه  کنندگان 
حقایق! ای دست پروردگان شیطان! آیا از خاندان 
رسالت دست برمی دارید؟ آری؛ به خدا سوگند 
کــه خیانت و ناجوانمردی از ابتدا روش و منش 
شما بود؛ منشــی که در سراسر وجودتان ریشه 
دوانده است ... آگاه باشید! امیر بَدنََسب شما، مرا 
در برگزیدن دو راه مخیّر کرده اســت: شهادت یا 
پذیرش ذلت، به او بگویید حسین و تن به ذلت 
دادن؟ هرگز! خــدا و پیامبرش و تمامی مؤمنان 
و دامن پاکی که مرا پرورش داده اســت و مردان 
با غیرت و حمیّتی که تــن به ذلت و زورگویی 
نمی دهند، دوست ندارند که ذلت زیستن با پست 
فطرتان و فرومایگان را بر مرگ با عزت برگزینم. 
بدانید که من با وجود کمی تعداد یارانم و خیانت 
هم پیمانانم، با این لشکر انبوه خواهم جنگید و تن 
به ذلت نخواهم داد.« روایت عاشورا و آن چه در 
آن گذشت، یکپارچه شور است و شعور. در آن 
لحظات ســخت که تاریخ بشر به نظاره نشسته ، 
اباعبدا...)ع( با انتخاب خط سرخ شهادت، راه را 
از بیراهــه معلوم می کند و خون خویش را برای 
بیدارکردن انسان، تقدیم می دارد؛ »َو بََذَل ُمْهَجتَُه 
اللَِة«.  فِیَک لِیَْستَْنِقَذ ِعبَاَدَک ِمَن الَْجَهالَِة َو َحْیَرةِ الضَّ
در این روزهای سراسر ماتم و سوگ، سخن گفتن 
درباره آن واقعه بزرگ و درس گرفتن از ســیره 
سیدالشهدا)ع( و یارانش، از بهترین کارهاست. در 
آستانه روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی و در 
گفت وگو با استاد گران قدر، آیت ا... محمدهادی 
یوسفی غروی، پژوهشگر برجسته تاریخ اسالم و 
گردآورنده کتاب »وقعه الطف«، به بررسی وقایع 
روز دهم محرم سال ۶1ق و اتفاقاتی که زمینه ساز 
آن واقعه جانگداز شد، پرداخته ایم و از همه شما 

خوانندگان ارجمند، التماس دعا داریم. 

صحبت درباره رویدادهای دهه نخست محرم 
و در نهایــت واقعه خونین عاشوراســت. در 
متون تاریخی به این موضوع اشــاره شده  که 
نیروهای لشــکر کوفه، گروه گــروه به کربال 
آمدند و به تدریج اوضاع برای سیدالشهدا)ع( 

و یارانش سخت شد.
آیا امام)ع( نمی توانست در همان روز نخست، 
به سپاهیان کوفه حمله و کار را یکسره کند و 

اجازه ندهد که بر شمار دشمن افزوده شود؟
   امام حســین)ع( روز دوم یا سوم ماه محرم به 
سرزمین کربال رسید و سبب توقف آن حضرت، 
رســیدن نامه ابن زیاد به حّر بن یزید ریاحی و 
صدور دســتوری مبنی بر فرود آوردن اجباری 
سیدالشهدا)ع( و یارانش در سرزمینی خشک و 
بی آب و علف بود. امام)ع( بر اساس سنت جدش، 
رسول خدا)ص(، نمی خواست آغازگر جنگ باشد 
و حتی در روز عاشــورا نیز، تا هجوم از سوی 
دشــمن آغاز نشــد، فرمان دفاع صادر نفرمود. 
همان طور که اشاره کردید، نیروهای کوفه، گروه 
گروه وارد کربال شــدند، منتها فاصله میان ورود 
آن ها هم، خیلی زیاد نبود. هزار نفر سواره نظامی 
که فرماندهی آن ها برعهده حــر بود، یکی، دو 
روز بعد به چهار هزار ســواره نظام دیگر ملحق 
شــدند که ابن زیاد فرماندهی آن ها را به عمر بن 
سعد ســپرده بود. نفرات لشکر کوفه تا نیمه روز 
تاسوعا، همین قدر بوده است؛ اما طبق گزارش های 
تاریخی، در این روز، شمر بن ذی الجوشن با چهار 
هزار پیاده نظام از کوفه رسید و نامه ای را به دست 
عمر بن ســعد داد که در واقع آغاز جنگ با آن 
رقم خورد. ابن زیاد خواسته بود که عمر بن سعد، 
هرچه سریع تر کار را یکسره کند؛ یعنی یا امام)ع( 
را وادار به تسلیم سازد یا به جنگ با آن حضرت 
بپردازد و ایشان را به شهادت برساند. پسر مرجانه 

تهدید کرده بود که اگر عمر بن سعد قادر به انجام 
این امور نیست، فرماندهی لشکر را به حامل نامه، 
یعنی شمر بن ذی الجوشن واگذار کند؛ پسر سعد 
انجام این جنایت هولنــاک را پذیرفت و چون 
ابن زیاد برای اجرای دســتورش عجله داشت، 
تصمیم گرفت همان روز به اردوی امام حسین)ع( 

حمله کند.
 بنابراین مقدمات حمله به سیدالشــهدا)ع( و 
یارانش در ظهر روز تاسوعا تدارک دیده شد و 

سپاه کوفه حمله را آغاز کرد؟
  قرار بود چنین شــود، اما به دالیلی این اتفاق 
نیفتاد. ظهر روز تاســوعا بود که عمر بن سعد به 
ســپاه کوفه فرمان حرکت داد؛ یعنی همه اردوی 
دشــمن به حرکت درآمد. این تحرکات از چشم 
دیده بانان لشکر امام حسین)ع( دور نماند؛ حتی 
بانوان حرم که از داخل خیمه ها نظاره گر اوضاع 
بودند نیز، این تحرکات را دیدند و نگران شدند. 
حضرت زینب)س( نزد ســاالر شهیدان رفت و 
موضوع نزدیک شدن سپاه کوفه را گفت. امام)ع( 
از برادر بزرگوارش، حضرت اباالفضل العباس)ع( 
خواست که به سوی دشــمن برود و درباره این 
تحرکات سوال کند. آن حضرت به همراه حدود 
۲۰ نفر از یاران اباعبدا...)ع( به سوی لشکر کوفه 

رفت.
 در میان این ۲0 نفر، چه کسانی حضور داشتند؟

  شــخصیت های برجســته ای از اصحــاب 
سیدالشهدا)ع(، حضرت  ابوالفضل  العباس)ع( را 
همراهی می کردند؛ افرادی مانند حبیب بن ُمظاهر 
که پیرمردی ۸۰ ساله و از بزرگان قبیله بنی اسد 
بود؛ یا مسلم بن عوســجه، پسر عموی حبیب 
بن مظاهر که او هم از قاریان و معلمان مشــهور 
مســجد جامع کوفه بود و مأموریت جمع آوری 
ســالح و اموال را برای مسلم بن عقیل در کوفه 

برعهده داشــت. از دیگر افراد این گروه می توان 
به زهیر بن قین بجلی اشــاره کرد که از بزرگان 
و نام آوران کوفه بود و سرگذشت عجیبی داشت. 
زهیر در جریان قتل خلیفه سوم، جانب طرفداران 
او را گرفت؛ البته زهیر در مقابل امیرمؤمنان)ع( 
نایستاد و علیه آن حضرت شمشیر نکشید، ولی 
با امــام)ع( نیز، همراهی نکرد؛ هرچند که بعدها 
به معاویه کــه خود را مدعی خونخواهی عثمان 
می دانست هم، نپیوست. این رویکرد باعث شد که 
در آن دوران، زهیر را عثمانی مسلک قلمداد کنند. 
اما اتفاقی رخ داد که باعث پیوستن زهیر بن قین 
به سپاه امام حسین)ع( شد. پسر قین که از سفر 
حج بازمی گشت، در چند منزل، با کاروان امام)ع( 
روبه رو  شد، اما سعی می کرد از آن حضرت فاصله 
بگیرد. تا این که فرستاده سیدالشهدا)ع( نزد زهیر 
آمد و او را به خیمــه امام)ع( دعوت کرد. زهیر 
ظاهراً مجبور شــد به دیدار امام)ع( برود، اما در 
همان دیدار و پس از گفت وگو با امام حسین)ع(، 
نظرش تغییر کــرد و در ضمن، یــاد روایتی از 
و  افتاد  درباره سیدالشــهدا)ع(  پیامبراکرم)ص( 
این گونه بود که زهیر بن قین، یکی از شــجاعان 
و مشاهیر کوفه، به ســپاه اباعبدا...)ع( پیوست؛ 
برخی او را قهرمانی دانسته اند که یک تنه با هزار 
نفر برابری می کرد. به هر حال، این گروه با عمر بن 
سعد و شمر روبه رو شدند و موضوع را پرسیدند. 
به غیــر از ابوالفضل العباس)ع(، بقیه این افراد در 
همان وسط میدان ایستادند تا کوفیان جلوتر نروند. 
عباس بن علی)ع( به محضر اباعبدا...)ع( شرفیاب 
شد و موضوع را مطرح کرد؛ فرمود که این ها قصد 
حمله کرده اند و بسیار عجله دارند. سیدالشهدا)ع( 
از برادر بزرگوارش خواست تا نزد دشمن برود و 
از آن ها برای یک شب مهلت بخواهد تا امام)ع( و 
یاران، شب را به عبادت بپردازند. میان سرکردگان 

سپاه کوفه برای دادن این اجازه بحث هایی شد، اما 
نهایتاً به این مسئله رضایت دادند و جنگ به روز 

دهم محرم، یعنی روز عاشورا موکول شد.
 لشکر امام حســین)ع(، کمتر از صد نفر نیرو 
داشت، اما در متون تاریخی، سخن از صف آرایی 
و تنظیم لشــکر توســط آن حضرت در روز 
عاشورا به میان آمده است. سیدالشهدا)ع( بر چه 

مبنایی این کار را انجام داد؟
امام حسین)ع( حتی برای لشکری کمتر از 1۰۰ 
نفر نیز، قائل به رعایت نظام و نظم بود. این مسئله، 
به ویژه در جنگ، ربطی به کم و زیاد بودن سپاه 
ندارد. آن حضرت چنان که قاعده و مرسوم بود، 
قســمتی را به عنوان قلب لشکر در نظر گرفت، 
گروهی را به میمنه )دســت راست( و تعدادی را 
به میسره )دست چپ( فرستاد و بخشی از نیروها 
را هم در پشت ســپاه یا مؤخره قرار داد؛ آن گاه 
پرچم را به دســت بــرادر بزرگوارش حضرت 
ابوالفضل العباس)ع( سپرد تا در قلب لشکر مستقر 

شود.
 فرمودید که امام حسین)ع( به پیروی از سنت 
جد بزرگوارش، رسول خدا)ص(، از شروع کردن 
نبرد ابا داشــت و نمی خواســت آغازگر جنگ 
باشد. جنگ در روز عاشورا چگونه آغاز شد و 
سیدالشهدا)ع( چه زمانی فرمان دفاع صادر کرد؟

  کوفیان بعد از شنیدن پاســخ منفی امام)ع( به 
پیشنهاد تســلیم، عماًل آماده جنگ شدند؛ این 
مســئله، بعد از مشاهده آرایش جنگی نیروهای 
سیدالشهدا)ع( در صبح روز عاشورا، جدی تر شد 
و آن ها فهمیدند که امام)ع( اهل سازش و تسلیم 
نیست. عمر بن سعد که نگران جایگاهش بود و 
نمی خواست شمر مسند فرماندهی را از او بگیرد 
و از طرفی، مایل نبود بعداً متهم به سستی در برابر 
فرمان امیر کوفه شود، نخست خودش تیری در 
چّله کمان گذاشت و عده ای را شاهد گرفت و آن 
را به سوی سپاه اباعبدا...)ع( پرتاب کرد؛ به دنبال 
این اقدام، گروهی از تیراندازان سپاه کوفه، شروع 
به تیرباران صفوف یاران سیدالشهدا)ع( کردند. به 
این ترتیب، جنگ از سوی سپاه کوفه به فرماندهی 
عمر بن سعد آغاز شــد. امام حسین)ع( بعد از 
مشــاهده این اقدام، رو به اصحاب کرد و فرمود: 
این تیرها، نامه های دشمن شماست که کارزار را 

شروع کرد، اینک به دفاع از خود برخیزید.
 یکــی از نکاتــی که شــاید بــرای خیلی از 
خوانندگان ما معلوم نباشــد، کیفیت شهادت 
یاران سیدالشــهدا)ع( است. در برخی منابع از 
جنگ تن به تن اصحاب امام)ع( با کوفیان سخن 
بــه میان آمده و در بعضــی دیگر، صحبت از 
هجمه و حمالت عمومی است. لطفاً در این باره 

توضیحاتی را ارائه بفرمایید.

در ابتــدای کار، یعنی در همان صبح عاشــورا، 
دو حمله عمومی از ســوی سپاه عمر بن سعد 
سازمان دهی شــد و در هر کدام از این حمالت، 
حدود ۲۰ نفر از یاران اباعبدا...)ع( به شــهادت 

رسیدند. 
یعنــی تا قبل از ظهــر، 40 نفر از یــاران امام 

حسین)ع( شهید شدند؟
  همین طور است؛ به این ترتیب، به غیر از مردان 
خاندان بنی هاشم، حدود ۳۰ نفر باقی ماندند. بعد 
از آن بود که پیشنهاد جنگ تن به تن ارائه شد و 
عمر بن سعد دریافت که اگر این تقاضا را نپذیرد، 
ضربه سنگینی به آبرویش وارد می شود. این بود 
کــه قبول کرد و جنگ به صورت تن به تن ادامه 
یافت و به تدریج، بقیه اصحاب در نبردهای تنها 
و رودررو با دشمنان، شهید شدند و نوبت به افراد 
خاندان سیدالشــهدا)ع( رسید؛ اولین نفر از آن ها 
که به میدان رفــت، حضرت علی اکبر)ع(، فرزند 
ارشد سیدالشهدا)ع( بود. بعد از او، فرزندان امام 
مجتبی)ع( پا به میدان گذاشتند که در بین آن ها، 
حضرت قاسم بن الحسن)ع( شهرت بیشتری دارد. 
بعد از او نیز، فرزندان عبدا... بن جعفر که همسر 
زینب کبری)س( بود، راهی میدان شــدند. عون، 
فرزند عبدا... بن جعفر، یکی از شهدای کربالست 
که فقط 1۲ سال دارد و او را با پرتاب تیر در کنار 
خیمه ها به شهادت رساندند. بعد از این افراد، نوبت 
به فرزندان امیرمؤمنان)ع(، برادران سیدالشهدا)ع( و 
پسران ام البنین)س( رسید؛ عبدا...، جعفر و عثمان 
به شهادت رسیدند و ابوالفضل العباس)ع( نیز، با 
کیفیتی که می دانید، هنگام آوردن آب به خیمه ها، 

شهید شد.  
بنابر آن چه اشاره کردید، همه اصحاب و یاران 
سیدالشــهدا)ع( در روز عاشــورا به شهادت 
رسیدند. با این حال، در دهه نخست محرم و در 
هیئات عزاداری، رسم بر این است که هر شب 
را به نام یکی از یاران امام حسین)ع( می خوانند 
و به یــاد او عزاداری می کنند و به همین دلیل، 
برخی بر این باور هســتند که زمان شــهادت 
فردی که در یک شب مشخص به یاد او عزاداری 

می شود، همان روز است.
این نام گذاری البته بر اساس برنامه ها و رسم های 
مربوط به عزاداری ها انجام گرفته است و ارتباطی 
به زمان شــهادت افراد ندارد. مثاًل همان طور که 
گفتــم، ابوالفضل  العباس)ع( که عزاداری شــب 
تاسوعا به نام ایشــان انجام می شود، عصر روز 
عاشورا به شــهادت رسید. درست این است که 
بگوییم امام حسین)ع( و اصحابش، در یک روز و 
شاید بتوان گفت، در نیمی از یک روز، همگی به 
شهادت رسیدند و این موضوعی است که باید به 

آن توجه داشته  باشیم./ خراسان 

  

  

آگهی مزایده 
به موجب پرونده اجرائی کالســه ۱۴۰۰۰۰۰۷۱ شش دانگ یک قطعه زمین تحت پالک ۹۴۹ فرعی از ۱۴-اصلی )نهصد 
و چهــل و نــه فرعی از چهارده اصلی ( مفروز و مجزا شــده از فرعی از اصلی مذکور، قطعــه ۱۶۱ در طبقه و واقع در 
روستای خراجی بخش ســه حوزه ثبتی رودان به مساحت۵۲۸.۳۲ متر مربع میباشد. به مالکیت مصیب محمودی فرزند 
موســی دارای شــماره ملی ۴۶۹۹۸۲۴۴۸۱ با جز سهم ۶ از کل سهم ۶ بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان با شماره 
مســتند مالکیت ۱۵۵۱ تاریخ۱۳۸۳/۰۴/۳۰ موضوع ســند مالکیت تعویضی بشــماره چاپی ۱۳۳۰۳۸ ســری ج سال ۹ 
با شــماره دفتر الکترونیکی ۱۳۹۸۲۰۳۲۳۰۶۱۰۰۰۱۰۲ ثبت گردیده اســت. که برابر اجرائیه سند رهنی و شرطی شماره 
۳۹۱۲۶ مورخ۱۳۹۸/۰۹/۲۲دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳۴ شهر رودان که به نفع پست بانک شعبه رودان در قبال مبلغ 

۷۴۱.۵۷۸.۴۶۴ ریال در رهن قرار گرفته است و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ ۳.۷۳۵.۱۳۶.۰۰۰ ریال معادل سه میلیارد و هفتصد و سی و پنج میلیون 
و صد و ســی و شــش هزار ریال ارزیابی شده . پالک فوق از ساعت ۹ الی ۱۲ دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴در اتاق شعبه اجرا اداره ثبت اسناد و امالک 
رودان واقع در رودان بلوار شهید چمران مجتمع اداری اداره ثبت اسناد و امالک از طریق مزایده به فروش می رسد. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ۱۰ 
درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت 
مبلغ فروش را ظرف ۵ روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده 
واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. مزایده از مبلغ ۳.۷۳۵.۱۳۶.۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقداً فروخته می شود کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل 

رسمی اعالم گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد . ۱۸ م/الف- تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۱۵
یحیی شیروانی - رئیس اداره ثبت  اسناد و امالک رودان

آگهی حصروراثت
احتراماً به استحضار می رساند خواهان  خالد حسینی فرزند حسن با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده واشعار 
داشتند شادروان علی حسینی فرزند خالد به تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۱ به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت 
عبارتند از : ۱- خالد حسینی فرزند حسن متولد ۱۳۳۸/۶/۲ به ش.ش ۱۹۵ پدر مرحوم .۲- مریم یوسفی نژاد فرزند 
محمد متولد ۱۳۳۸/۸/۳ به ش.ش ۲۰۴ مادر مرحوم .۳- فاطمه مالح فرزند محمد متولد ۱۳۷۰/۱۱/۱۳ به ش.ش 
۴۷۰۰۰۳۱۹۸۰ همســر مرحوم .۳- انیس حســینی فرزند علی متولد ۱۳۹۱/۱۱/۸ به ش.ش ۴۷۰۱۷۹۳۳۳ فرزند 

مرحوم .و دیگر وارثی ندارد .لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید .
                  محمد عباسیان - شورای حل اختالف شعبه سوم شهرستان پارسیان  

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

  *  

سرویس فرهنگی // یک پژوهشــگرر فرهنگ عامه می گوید: 
متأسفانه خیلی از خرده آیین ها در خطر فراموشی قرار دارند؛ حتی 
آیین شــبیه خوانی یا تعزیه که از شهرت خاصی برخوردار است 
و مردم کم وبیش با آن آشنا هستند، در فهرست میراث ملی در 
خطر و نیازمند پاسداری فوری به ثبت رسیده و حیف است که 

محو شود. 
  یاســمین مجتهدپور، پژوهشــگر فرهنگ عامه که در مجموعه 
چند جلــدی »تقویم آیینی ماه های قمری« به تدوین ســنت های 
آیینی عزاداری محرم در فرهنگ مردم ایران پرداخته اســت، درباره 
خرده فرهنگ هایی که در زمینه مراسم  آیینی این ماه وجود دارد، گفت: 
به اصول و ارزش ها، هنجارها و بایدها و نبایدهای گروه و دسته ای از 
مردم که در دل یک فرهنگ بزرگ تر قرار دارند، خرده فرهنگ گفته 
می شود. هرچند این ارزش ها و هنجارها با فرهنگ مادر متفاوت است 
اما اصول بنیادی آن را حفظ می کنند. برای مثال فرهنگ های محلی 
و خرده فرهنگ ها ممکن است هرکدام مراسم و آیین های خاص خود 
را برای برگزاری نوروز داشته باشند، اما »جشن  گرفتن نوروز« بین 
آن ها مشترک اســت.  او سپس گفت: سنت ها و آیین های مذهبی، 
بخش کلیدی همه خرده فرهنگ ها و یکی از راه های مهم شــناخت 
هر فرهنگی هستند. آیین ها به  طور کلی معانی مختلفی دارند؛ رسم و 
مسلک و تشریفات تا کیش و مذهب و سنت. اگر بخواهیم تخصصی 
بببینم، آیین به معنای برگزاری دقیق و اجرای مراســم با تشریفات 
خاصی اســت که معموال صورت نمایشی دارد؛ مانند علم گردانی و 
نخل گردانی یا َکرب زنی به طور خاص برای محرم. مجتهدپور در ادامه 
بیان کرد: آیین ها یک شیوه و زمینه خاص برای ساخت واقعیت های 
فرهنگی و اجتماعی مردم محســوب می شــوند. به ســخن دیگر 
فعالیت های خاص و تکراری محدود به زمان و مکان خاص هستند 
که در نهایت به امر متعالی و  مقدس در فرهنگ معطوف می شود. این 
آیین ها ویژگی های خاص و زمان و مکان خاصی دارند؛ یعنی روزمره 
و تفریحی نیســتند. در زمان ویژه و مکان  خاص برگزار می شوند و 
یک امر جمعی هستند که می تواند در سطح منطقه ای یا ملی باشد. 
مهم ترین ویژگی ای که دارند، این است که فولکلوریک هستند یعنی  
ریشه شان به فرهنگ عامه و به وجدان جمعی برمی گردد.به گفته او 
شفاهی بودن این آیین ها یکی از مسائل مشکل زا است که باعث شده، 
امروزه خیلی از این آیین ها را نداشته باشیم و از بین رفته باشند؛ زیرا 
آیین ها در خالل زمان بســط پیدا می کنند و گاه تغییر می کنند. این 
پژوهشــگر فرهنگ عامه با بیان این که آیین های سنتی حول تقویم 

شمسی و قمری فرهنگ شیعی ایرانی را می سازند، خاطرنشان کرد: 
زمانــی که آیین های دهه اول محرم را نگاه می کنیم، با یک ســری 
خرده آیین ها روبه رو می شویم؛ مثال روضه، تعزیه و نخل گردانی که 
همه با یک منطق خوشــه ای به هم متصل شده  و درنهایت در یک 
نقطه متمرکز می شــوند و کلیت یک آیین را می سازند. فکر می کنم 
این سنت های عزاداری محرم، کلیدی ترین بخش آیین های جامعه 
شیعی ایرانی باشند. برای همین، برای توسعه مطالعات آیینی مان درباره 
جامعه ایرانی، می بایســت حتما به این  موضوع که بخش  محوری 
فرهنگ شیعی است، توجه کنیم.  مجتهدپور درباره ضرورت حفظ 
و نگهداری  آیین هایی که در حال فراموشــی هستند، گفت: یکی از 
ویژگی هایی آیین های محلی این اســت که پویا هستند و در مرور 
زمان بسط و گاه تغییر پیدا می کنند. در واقع ما با فرآیندی مداوم از 
ابداع و تحول و گاه افول و حذف آیین های عزاداری و اجزای آن ها 
روبه رو هستیم. این مسئله بر لزوم حفظ و معرفی این آیین ها تأکید 
دارد.  این پژوهشگر در ادامه تأکید کرد: اگر به گنجینه اسناد برنامه 
رادیویی فرهنگ مردم که از ســال 1۳۴1ش با تالش استاد انجوی 
شیرازی راه اندازی شد نگاه کنیم، با انبوهی از حکایت ها و روایت های 
مردم سراسر ایران در رابطه با خرده آیین ها و فرهنگ های هر منطقه 
روبه رو می شویم و متوجه خواهیم شد که آیین های محرم از پیشواز 
تا بدرقه، با وجود شباهت هایی که دارند، رنگ وبوی محلی و خاص 
محیط فرهنگی خود را دارند. برای مثال می توان به آیین سنگ زنی 
اشاره کرد که با نام ها و اشکال متفاوت در ایران رایج است. )در ابیانه 
و زفره اصفهان، جاق جاقی/ چق چقی؛ در آران کاشان، سنج زنی؛ در 
نائین، چق چقی زدن؛ در الهیجان، کرب زنی/ کارب زنی؛ در هرمزگان 
و استهبان فارس، چک چکو؛ در سامان، چاق چاقو؛ در خوزستان، 
چوب زنی؛ در سمنان و سبزوار سنگ زنی؛ در آذربایجان، تخته زنی 
( . مجتهدپور تأکید کرد: متأسفانه خیلی از این خرده آیین ها در خطر 
فراموشــی قرار دارند؛ حتی آیین شبیه خوانی یا تعزیه که از شهرت 
خاصی برخوردار است و مردم کم وبیش با آن آشنا هستند، در فهرست 
میراث ملی در خطر و نیازمند پاسداری فوری به ثبت رسیده و حیف 
است که نابود شود؛ چرا که تعزیه در درازنای تاریخ، گذشته از جنبه 
آیینی آن در مراسم سوگواری محرم، بخش مهمی از هنر و موسیقی 
سنتی ما را حفظ کرده است.  ما در حد توان  خودمان این آیین ها را 
ثبت و در قالب کتاب به مردم معرفی می کنیم؛ اما فکر می کنم، مسئوالن 
میراث فرهنگی و نهادهایی مانند صدا و سیما باید برای حفظ آن ها 

کاری انجام دهند. 

آیین محرم در خطر فراموشی است!

مجید رضاییان با تشریح مراحل روزنامه نگاری بحران:
 روزنامه نگار نمی تواند پشت میزش بنشیند

 و از بحران بنویسد

پر شد حرم ز غلغله وامحمدا  
آیا کسی بود که کند یاری حسین)ع(؟

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان



آگهی مزایده  
 به موجــب پرونده اجرائی کالســه 
۱۴۰۰۰۰۰۷۲ شــش دانگ یک قطعه 
زمیــن با بنــای احداثــی ملک طلق 
با کاربری مســکونی بــه پالک ثبتی 
۱۰۸۳ فرعــی از ۱۴- اصلــی )یک 
هزار و هشتاد و سه فرعی از چهارده 

اصلی( مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی مذکور، واقع در روستای 
خراجی بخش ســه حوزه ثبتی رودان به مساحت ۲۸9.6۸ متر مربع 
میباشد. به مالکیت آمنه عباس زاده خراجی فرزند کریم به شماره ملی 
۴699۳۷۰6۸۳ با جز ســهم 6 از کل سهم 6 بعنوان مالک شش دانگ 
عرصه و اعیان که با شماره مستند مالکیت ۲۳۱9۵ تاریخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۰ 
موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 69۳۵۰6 سری الف سال 
9۱ که در صفحه ۳۸6 دفتر امالک جلد ۵9 ذیل شــماره ۸6۳9 ثبت 
گردیده است و برابر اجرائیه سند رهنی و شرطی شماره ۳9۱۲۵ مورخ 
۱۳9۸/۰9/۲۲ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳۴ شهر رودان که به نفع 
پســت بانک شعبه رودان در قبال مبلغ ۵۷۸،۴6۴ ،۷۴۱ ریال در رهن 
قرار گرفته است و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ ۳.۵۵۵.۱۳6.۰۰۰ 
ریال معادل سه میلیارد و پانصد و پنجاه و پنج میلیون و صد و سی و 
شش هزار ریال ارزیابی شده . پالک فوق از ساعت 9 الی ۱۲ چهارشنبه 
مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲6 در اتاق شعبه اجرا اداره ثبت اسناد و امالک رودان 
واقع در رودان بلوار شــهید چمران مجتمع اداری اداره ثبت اسناد و 
امالک از طریق مزایده به فروش می رســد. شرکت در مزایده منوط 
به پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت 
و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلســه مزایده است. برنده 
مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف ۵ روز از تاریخ 
مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف 
مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده واریز نکند مبلغ مذکور 
قابل اســترداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شد. مزایده از 
مبلغ ۳.۵۵۵.۱۳6.۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً 
فروخته می شود کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است 
و نیم عشــر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد ضمناً چنانچه روز 
مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در 

همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد . ۲۰ م/الف
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۱۵

یحیی شیروانی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رودان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان
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حوادث

فرا رسیدن اتسوعا و عاشورای حسینی رب همه شیعیان جهان تسلیت روابط عمومی
شیالت رهمزگان

مشاوره

چالشی برای اخاذی!
روزی که ســرگروه یک کانال تلگرامی دوســتانه چالشی به 
راه انداخت تا خانم ها تصاویر بدون آرایش خودشان را در گروه به 
اشتراک بگذارند، هیچ گاه تصور نمی کردم که در چنین مخمصه 

عجیبی گرفتار می شوم و.... 
 این ها بخشــی از اظهارات زن ۲۶ ساله ای است که با چهره ای نگران و 
افکاری پریشان وارد کالنتری شده بود. این زن جوان در حالی که بیان 
می کرد، مخمصه ای عجیب گریبان گیرم شــده است و در معرض یک 
رسوایی بزرگ قرار دارم، اشــک ریزان به مشاور و مددکار اجتماعی 
کالنتری توضیح داد: در یک خانواده متوســط به دنیا آمدم و تنها یک 
خواهر کوچک تر از خودم دارم اما پدرم که کارمند بود، افکار بســیار 
سخت گیرانه ای داشــت به طوری که اجازه نمی داد به تنهایی از منزل 
بیرون بروم یا پوشــش دلخواه خودم را داشته باشم. او حتی دوستانم را 
زیر نظر داشت و اجازه نمی داد با کسانی معاشرت کنم که افکار و عقاید 
مخالف پدرم را داشتند. خالصه از 1۵ سالگی خواستگارانی به منزل ما 
می آمدند تا این که باالخره در 1۸ سالگی با پسر یکی از دوستان صمیمی 
پدرم ازدواج کردم. به خاطر همین آشنایی خیلی زود مراسم و سنت های 
ازدواج برگزار شد و من و »محمد« زندگی مشترکمان را در حالی آغاز 
کردیم که من همچنان به تحصیل ادامه می دادم. در ســال های آغازین 
زندگی مشــترک اوضاع بسیار خوبی داشتیم و همواره در سفر بودیم و 
به تفریح و خوش گذرانی می پرداختیم اما آرام آرام فضای مجازی بین 
من و همسرم فاصله انداخت. »محمد« در بسیاری از شبکه های اجتماعی 
عضو شــده بود و چندین گروه تلگرامی را نیز هدایت می کرد. او چند 
فروشنده برای فروش کاالهای آرایشی و بهداشتی استخدام کرده بود و 
خودش سرگرم فضاهای مجازی بود به طوری که دنبال کننده های زیادی 
داشــت و همه اوقاتش را با گوشی سپری می کرد. اعتراض های من نیز 
فایده ای نداشت تا این که پسرم به دنیا آمد و من بیشتر کمبود محبت های 
همسرم را احساس می کردم. در این میان یک روز من هم از سر بیکاری 
گوشــی تلفن را به دست گرفتم و مشغول وبگردی های بی هدف شدم. 
باالخره ســر از کانالی درآوردم که حاوی مطالب جذاب و سرگرمی و 
لطیفه بود. این کانال اعضای زیادی داشت و من هم به خاطر سرگرمی 
در آن عضو شدم. گاهی به مطالب آن کانال واکنش نشان می دادم و گاهی 
نیز موضوعات مناســب را تایید می کردم به طوری که کم کم به یکی از 
اعضای فعال گروه تبدیل شدم و در چالش هایی که به اشتراک گذاشته 
می شد، شرکت می کردم. در این میان با سرگروه کانال تلگرامی که پسر 

جوانی به نام »مهرزاد« بود درباره موضوعات کانال یا فعالیت برخی از 
اعضا گفت وگو می کردم. به گونــه ای که برخی از نظراتم را نیز به طور 
شخصی و در پیام رسان خصوصی با او در میان می گذاشتم. به طوری 
که در مدتی کوتاه کامال به خصوصیات اخالقی و روحیات یکدیگر آشنا 
شده بودیم. در همین روزها دو نفر دیگر از دوستان دوران دبیرستانم را 
نیز پیــدا کردم که در همین کانال عضو بودند و ما همه مطالب یکدیگر 
را تایید )الیک( می کردیم. سرگروه کانال نیز متوجه شده بود که ما سه 
نفر دوست صمیمی هستیم. خالصه عضویت در این کانال تلگرامی مرا 
درگیر خودش کرده بود و دیگر کامال از همســرم فاصله گرفته بودم و 
به او توجهی نداشــتم تا این که مدتی بعد مهرزاد چالشــی در گروه به 
راه انداخت که خانم های عضو، تصاویری بدون آرایش از خودشــان را 
به اشــتراک بگذارند تا اعتماد به نفس آن ها سنجیده شود. من هم با آن 
که هیچ گاه در چنین چالش هایی شــرکت نمی کردم اما وسوسه شدم تا 
زیبایی ام را به رخ دیگران بکشم. با آن که عکسی کامال محجبه از خودم 
در گروه به اشــتراک گذاشتم اما خوب می دانستم که این رفتار با افکار 
و اعتقادات خانواده ام سازگاری ندارد. چند ساعت بعد مهرزاد وارد پیام 
رسان خصوصی ام شــد و پس از گفت وگو درباره موضوعات اعتقادی 
ناگهان تهدیدم کرد که اگر مبلغ یک میلیون تومان به او نپردازم، تصاویرم 
را برای پدرم ارسال می کند. با آن که عکس ها خصوصی و زننده نبود اما 
دلهره عجیبی داشتم چرا که روحیات خانواده ام را به خوبی می شناختم. 
مهرزاد هم که با این روحیات و اخالق پدرم آشنا شده بود و خط قرمزها 
را می دانســت، بر خواسته اش پافشاری کرد چرا که او اطالعاتی را نیز 
درباره من و خانواده ام از دوستان دیگرم کسب کرده بود و آن ها نیز بدون 
توجه به عواقب این کار سیر تا پیاز زندگی مرا در اختیار مهرزاد گذاشته 
بودند به طوری که او حتی به دوستانم نیز درباره انتشار عکس های من 
هشــدار داده بود. باالخره برای فرار از استرس و نگرانی های زیاد و با 
توصیه دوستانم یک میلیون تومان به حساب مهرزاد واریز کردم تا او هم 
عکس های مرا پاک کند ولی هر چه پیام می دادیم که پول واریز شــده 
اســت اما از پاک کردن عکس ها خبری نبود تــا این که مهرزاد دوباره 
تقاضای دو میلیون تومان کرد و قول داد حتما عکس ها را پاک می کند. 
بسیار پریشان بودم به طوری که همسرم نیز به من مشکوک شده و نگرانم 
بود. در این شــرایط به ناچار دو میلیون تومان دیگر به حساب او واریز 
کردم ولی دقایقی بعد درخواســت پنج میلیون تومان کرد به همین دلیل 

اشک ریزان به کالنتری آمدم تا...

باورهای غلط  و اعتیاد 
آقای میانسال به واحد مشاوره کالنتری مراجعه و با مطرح کردن 
این موضوع که پسرش اعتیاد دارد درخواست کمک داشت. وی 
اینگونه بیان کرد که پسرم ۲۳ سال سن داردو تک فرزند است و 
من و مادرش خیلی روش حساسیم. هر دوی ما کارمند هستیم و 
همه تالشمان را برای خوشبختی مصطفی میکنیم . مصطفی پسر 
بسیار خوب و سر به راهی بود و آزارش به هیچکس نمیرسید و 
همیشه همه از خوبی های او میگفتند، ولی از وقتی که دانشگاه 
قبول شد و به شــهر دیگه ای برای تحصیل رفت مشکالتش 
شــروع شد. اوایل خوب بود و از اینکه دانشگاه شهر دور رفته 
بود هیچ احساس نارضایتی نمیکرد تا اینکه هر وقت تعطیلی بود 
به خانه می آمد و وقتی اینجا بود یکم خلقش عصبانی بود. ما 
احساس میکردیم بخاطر دوری و فشار درس هست ولی وقتی 
درسش تموم شد حس میکردم یک اتفاقی افتاده ولی نمیدانستیم 
چه اتفاقی تا اینکه به طور اتفاقی مادرش وقتی داشت اتاقش 
را مرتب میکرد مواد مخدر پیدا کرد در ابتدای امر حاشا کرد و 
گفت این مواد مخدر از من نیست و حتی با مادرش که این همه 
دوستش داشت دعوا کرد ولی بعد قبول کرد و گفت از زمانی که 
دانشجو بوده به پیشنهاد دوستانش در خوابگاه برای تمرکز بیشتر 
روی درس و کمتر حس کردن دلتنگی به مواد مخدر روی آورده 
است. ما به شما مراجعه کردیم تا با کمک شما بتوانیم پسرمان را 

از شر اعتیاد نجات دهیم.
 نظر کارشناس: 

معتاد به انســانی اطالق می شــودکه از چهار طریق خوردن ، 
تزریق ، دود کشیدن یا تنفس و باالخره به مصرف یک یا چند 
ماده مخدر به طور مداوم می پــردازدو در صورت قطع  مواد 
دچار عالئمی همچون مشــکالت تنفسي، رواني و فیزیولوژی 
مثل پرخاشــگری،دل درد و.. مي گردند.یکی از دالیل مصرف 
مواد را می توان دوستان ناباب، بیکاری،ترک تحصیل و دوری 
از خانواده بیان کرد که مصطفی به دلیل وجود دوستان ناباب و 
دوری از خانواده برای رفع دلتنگی و این باور غلط که یادگیری 
بیشتر و افزایش عملکرد تحصیلی با مصرف مواد مخدر امکان 

پذیر است به اعتیاد روی آورده است.
اولیــن مهمترین قدم در راه مبارزه با اعتیاد، باال بردن ســطح 
فرهنگ عمومی و شــناخت مردم نســبت به مسئولیت ها و 
تعهداتشان می باشد. این امر به ویژه در مورد نوجوانان و جوانان 

و در مدارس و دانشگاه ها باید انجام پذیرد.
مرکز مشاوره آرامش فرماندهی انتظامی استان هرمزگان آماده 
ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های خانوادگی ، روانشناختی، 
ازدواج ، تربیتی و اعتیاد به عموم شهروندان هرمزگانی می باشد.

  مرکز مشاوره آرامش .
 شماره تماس:333406۲4-۲18۲1355

  
ســرویس حوادث// دادستان شهرستان 
امام  گمنام  ســربازان  گفت:  بندرعباس 
زمان )عج( ۲ هــزار و ۵۳۰ کیلوگرم مواد 
مخدر از نوع تریاک در محدوده شهرستان 

پارسیان کشف کردند.
علیرضا احمــدی منش افزود: این میزان تریاک 
از یک باند کالن قاچاق موادمخدر کشف شد که 
اقدام به حمل محموله های موادمخدر از سواحل 

شرق کشور به وسیله قایق های تندرو به سواحل 
غرب هرمزگان می کردند.به گفته احمدی منش، 
با اقدامات اطالعاتی شبانه روزی سربازان گمنام 
امام زمان )عج( بر روی این باند کالن موادمخدر 
کشور و با اقدام به موقع تیم عملیاتی، دو نفر از 

اعضای باند دســتگیر شدند و مراحل رسیدگی 
قضایی در دادگستری هرمزگان در حال پیگیری 
اســت.وی گفت: یک فروند قایــق تندرو، دو 
دستگاه خودرو و یک دستگاه موتور سیکلت نیز 
از این باند کشف و ضبط شد.دادستان شهرستان 

بندرعبــاس افزود: این کشــف و دســتگیری 
قاچاقچیان بــا همکاری و پشــتیبانی نیروی 
دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اداره کل 
اطالعات استان بوده است.به گزارش خبرگزاری 
صداوســیما مرکز خلیج فارس؛ وی گفت: همه 

نهاد های امنیتی و انتظامی در استان هرمزگان به 
عملکرد همه باند های موادمخدر در سطح استان 
و جنوب کشور به خصوص باند هایی که از راه 
دریا اقدام به حمل موادمخدر می کنند، اشــراف 
کامل دارند. دادستان شهرستان بندرعباس هشدار 
داد اقدامات برای مقابله با قاچاقچیان غافلگیرانه 
و بســیار شدید است و با مجرمان این جرایم به 

شدت برخورد می شود.

کشف ۲ هزار و 53۰ کیلوگرم مواد مخدر در پارسیان 

ســرویس حوادث// فرمانده منطقه پنجم نیروی 
دریایی سپاه گفت: ۲ هزار و ۱۶۸ بطری مشروبات 
الکلی توسط رزمندگان یگان شناوری این منطقه 

کشف و منهدم شد. 
ســردار علی عظمایی در این خصوص اظهار داشــت: 
رزمندگان یگان شــناوری این منطقه در راستای برنامه 
مشخص گشــت دریایی به یک شناور سبک مشکوک 

شدند.
وی ادامه داد: پس از توقیف و بررسی های به عمل آمده 
از آن تعداد دو هزار و 1۶۸ قوطی مشروب الکلی کشف و 

ضبط شد و با هماهنگی مقام قضایی نابود شد.
به گزارش ایرنا، وی اضافه کرد: خط قرمز ما جلوگیری از 
قاچاق کاال و برخورد جدی با قاچاقچیان مواد مخدر و 

مشروبات الکلی است و  بر مبارزه جدی با این قاچاقچیان 
تاکید و عزم راسخ داریم.

کشف مشروبات الکلی در امتداد تاریکی
توسط یگان شناوری منطقه پنجم ندسا

محکومیت ۱۱۶ میلیاردی قاچاقچیان سوخت در هرمزگان 
سرویس حوادث// مدیرکل تعزیرات حکومتی  

هرمــزگان از محکومیــت ۱۱۶ میلیــاردی 
قاچاقچیان سوخت در هرمزگان خبر داد. 

 مرتضی ممیــزی مدیرکل تعزیــرات حکومتی 
هرمزگان گفت: در دو پرونده کشــف ۲۳۰ هزار 
لیتر گازوییل قاچاق در شهرســتان های جاسک 
و خمیــر، متهمین به 11۶ میلیــارد ریال جریمه 

محکوم شدند. 
 وی ادامــه داد: مدتی قبل 1۸۳ هزار و ۶۸۳ لیتر 
گازوییل در شهرستان جاسک کشف و پرونده در 

شعب تعزیرات حکومتی رسیدگی شد.
 وی افزود: در این پرونده متهمین به پرداخت مبلغ 

7۵میلیارد و ۶۰میلیون  ریال محکوم شدند.
  ممیــزی تصریح کرد: همچنیــن در دو پرونده 
جداگانه  کشف  ۲۵ هزار و ۶۰۰ لیتر  و ۲1هزار 
و ۲۰۰ لیتــر گازوییل توســط پلیــس آگاهی 

شهرستان بندر خمیر و رسیدگی در شعبه چهارم  
متهمــان  به ترتیب به  پرداخت مبلغ  ۲۲ میلیارد 
و ۶۸۰ میلیون و  1۸ میلیاردو 7۵۹ میلیون ریال 
محکوم شدند.  این مقام مسئول از وصول بالغ بر 
۲۴ میلیارد و ۸۶۳ میلیون ریال از متهمان پرونده 

بندرخمیر خبر داد.
 مدیرکل تعزیــرات حکومتی هرمزگان از ممهور 
شــدن  پروانه واحد صنفی به مهرتخلف در قشم  
نیز گفت:بر اساس تخلف گرانفروشی و اخذ وجه 
مازاد بر تعرفه در ثبت اظهارنامه مالیات بردرآمد 
مشاغل برای اشخاص حقیقی و حقوقی ، پرونده 

در شهرستان قشم رسیدگی شد.
به گزارش فارس، ممیزی افزود: متهم به پرداخت 
مبلغ 1۶میلیارد و۵۶۶میلیون ریال جزای نقدی در 
حق دولت و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر 

تخلف اول محکوم شد.

سرویس حوادث// پسر جوان که 
پس از قتل مادرش جســد او را 
اطراف تهران دفن کرده بود، پس 

از ۳ ماه لب به اعتراف گشود.
رســیدگی به این پرونده از نخستین 
روز تیر و به دنبال ناپدید شــدن زن 

میانسالی در شرق تهران آغاز شد. 
در بررســی های اولیه مشخص شد 
حدود یک ماه قبل، زن میانسال برای 
آخرین بار همراه پسرش خانه را ترک 

کرده اما دیگر برنگشته است.
از آنجــا که احتمال می  رفت  پســر 
جوان در ناپدید شــدن مادرش نقش 

داشته باشــد، بازپرس جنایی دستور 
تحقیقات از  پســر جــوان را صادر 
کرد. در تحقیــق از وی  تیم جنایی 
با اظهارات ضد و نقیض از ســوی او 
مواجه شدند. از طرفی در بازرسی از 
خودروی پژو ۲۰۶ پسر جوان، آثار 
ترتیب پسر  خون کشف شــد.بدین 
جوان به دســتور بازپرس حمیدرضا 
رستمی بازداشت اما منکر جنایت شد. 
تحقیقات از پسر جوان ادامه داشت تا 
اینکه لب به اعتراف گشــود و به قتل 
مادرش اعتراف کرد: روز حادثه برای 
انجام کاری در شهرداری همراه مادرم 

از خانه خارج شــدم. اما کارهایمان 
انجام نشد و سر همین مسأله با مادرم 
لحظه عصبانیت  درگیر شــدم. یک 
باعث شــد که  او را کتــک بزنم. به 
خودم که آمدم، متوجه شــدم مادرم 
نفس نمی کشد. ترسیدم و جسدش را 
در محلی خلوت دفن کردم.با اعتراف 
پســر جوان به دستور بازپرس شعبه 
یازدهم دادسرای امور جنایی تهران، 
تیمی از کارآگاهان اداره چهارم پلیس 
آگاهی به  محلی که پسر جوان مدعی 
است جسد را آنجا دفن کرده رفتند و 
تحقیقات برای کشف جسد ادامه دارد. 

اعتراف به قتل مادر پس از 3 ماه

کالهبرداری با تبلیغ تورهای زیارتی جعلی
ســرویس حوادث// فردی  که با درج تبلیغات 
دروغین در فضای مجازی  از متقاضیان تورهای 

زیارتی کالهبرداری می کرد،دستگیر شد. 
رئیس پلیس فتای اســتان کرمان درایــن باره بیان 
کرد:فردی با مراجعه حضوری  به این پلیس اعالم کرد 
که پس از مواجهه با تبلیغ یک تور زیارتی شش روزه 
به مشهد مقدس در واتس آپ با فرد آگهی دهنده تماس 
گرفته و پس از هماهنگی های الزم مبلغی را برای رزرو 
تمام اعضای خانواده اش واریز کرده اما در زمان اعزام 
به مکان اعالمی و ساعات زیادی معطلی هیچ خدماتی 
دریافت  نکرده اســت و متعاقب آن متوجه می شود از 
آن ها کالهبرداری شده است.سرهنگ رضایی افزود: با 
تالش مأموران پلیس فتا و بررسی های تخصصی، متهم 
مرتبط با این کالهبرداری در اســتان کرمان  شناسایی  

شد و به چنگ قانون افتاد.
وی گفت:با تحقیقات کارشناسان  پلیس فتا مشخص 
شد، این متهم  با درج  تبلیغات دروغین در بستر فضای 

مجازی  به ویژه  شبکه های اجتماعی مبنی بر سفر به 
اماکن مذهبی با ارائه خدماتی دروغین و قیمت  پایین تر 
از عرف تعیین شده برای فریب متقاضیان اقدام می کرده 
اســت و پس از دریافت مبالغی تحت عنوان بیعانه  یا 
تسویه حساب قبل از اعزام به سفر، پاسخ گوی تعهدات 
خود نبوده است.این مســئول انتظامی  با بیان این که 
هرچنــد  متهم به همراه پرونــده تحویل مقام قضایی 
شد،افزود:  کم نیستند تورهای زیارتی و سیاحتی قالبی 
که از طریق فضای مجازی اقدام به کالهبرداری از افراد 

می کنند.
رئیس پلیس فتای استان کرمان در پایان به افرادی که 
قصد عزیمت به مســافرت را دارند، توصیه کرد: کلیه 
تورها و خدمات آن ها را از مراکزی که مجوزهای الزم 
در زمینه گردشگری دارند، تهیه کنند و حتی االمکان با 
مراجعه حضوری به آژانس های مسافرتی و شرکت های 
معتبر، اقدام به رزرو تور مسافرتی کنند و به هیچ عنوان 

فریب تخفیفات ویژه فضای مجازی را نخورند.
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شهرستان

فیبرنوری مسیر جنوبی قشم ترمیم و مفصل زنی شد
  سرویس شهرستان//  رییس مخابرات شهرستان قشم، پس از 1۰ 
ســاعت تالش از ترمیم و مفصل زنی مجدد کابل فیبرنوری در مسیر 
جنوبی این جزیره که از ســاعت هشت و ۳۴ دقیقه صبح )چهارشنبه 
دوازدهم مرداد 1۴۰1( موجب اختالل در خطوط دیتا، اینترنت )ثابت 
و همراه( و خدمات دهی برخی اپراتورهای تلفن همراه در این جزیره 
شده بود، خبر داد. فرخ شــرف اظهار داشت: فیبرنوری شرکت زیر 
ساخت در مسیر جنوبی جزیره قشم که از سوی ماشین آالت شرکت 
عمران صنعت، پیمانکار راهسازی سازمان منطقه آزاد قشم قطع شده 
بود با تالش تیم کارکنان شــرکت ارتباطات زیر ســاخت اعزامی از 
اســتان هرمزگان  شرکت مخابرات این شهرستان ترمیم، مفصل زنی 
و دوباره در مدار قرار گرفت.به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: قطع این 
فیبرنوری باعث قطعی ارتباطات سایت های رمچاه، سوزا، تپه سوزا، 
بند حاجی علی، پالژ ساحلی ریگو، خانه بهداشت، بیوتکنولوژی و 
مسن)قشم( شده بود که به همین منظور با اطالع رسانی به موقع گروه 
های عملیاتی کابل در محل حاضر و پس از 1۰ ساعت تالش نسبت 
بــه تعویض ۵۰ متر کابل و جــوش 1۶ تار)کر( و همچنین نصب ۲ 

مفصل اقدام شد.
۱۳۰هکتار از اراضی خالصه قشم رفع تصرف شد

  سرویس شهرستان//  رییس یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی 
و اجراییات ســازمان منطقه آزاد قشــم از رفع تصرف بیش از 1۳۰ 
هکتار )یک میلیــون ۳۰7 مترمربع( اراضی خالصه در این جزیره از 
ابتــدای فروردین ماه تا پایان تیرماه ســال جاری خبر داد. مصطفی 
مازندرانی اظهار داشــت: این رفع تصرف ها در چهار ماهه نخست 
امســال با ارزشی بیش از هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و در نقاط 
مختلف جزیره صورت گرفته است.وی ادامه داد: میزان رفع تصراف 
صورت گرفته از ابتدای ســال تا پایان تیرماه 1۴۰1 نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته بیش از ۴۴۰ درصد رشد را نشان می دهد.به گفته 
رییس یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان منطقه 
آزاد قشم؛ از این میزان رفع تصرف صورت گرفته بیش از 1۰۰ هکتار 
)یک میلیون مترمربع( به ارزش بیش از شــش هزار میلیارد ریال آن 
مربوط به تیرماه می باشد. مازندرانی تاکید کرد: این رفع تصرفات پس 
از طی مراحل قانونی و انجام استعالمات مورد نیاز از مراجع مربوطه، 
به دســتور کتبی دادستان عمومی و انقالب شهرستان قشم به مرحله 
اجرا درآمده اســت.به گزارش ایرنا، وی صیانت و حفاظت از اراضی 
ملی، دولتی و انفال را جزو اولویت های اصلی ســازمان منطقه آزاد 
قشم برشمرد و افزود: این یگان در راستای مبارزه با زمین خواری در 
جزیره قشم و با دستور ویژه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مبنی 
بر احیای حقوق عامه، نسبت به هرگونه زیاده خواهی و دست اندازی 
بــه اراضی ملی، دولتی و عرصه های طبیعی قاطعانه و بدون اغماض 

برخورد خواهد کرد.

رئیس آموزش و پرورش قشم:
آموزش  و پرورش قشم

 در حوزه سخت افزاری نیاز به توسعه دارد
 سرویس شهرستان//  رییس شورای آموزش  و پرورش شهرستان 
قشم گفت: آموزش  و پرورش این جزیره در حوزه سخت افزاری نیاز به 
توسعه دارد که بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی نگین خلیج فارس 
در راســتای عمل به مسئولیت های اجتماعی و به عنوان یک تکلیف 
نسبت به جامعه، باید در این بخش یاور سیستم آموزشی باشند.  افشار 
فتح الهی در جلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان قشم با بیان این 
مطلب از آمادگی سازمان منطقه آزاد قشم برای تنظیم تفاهم نامه ای با 
سازمان نوسازی مدارس استان هرمزگان با هدف ساخت و نوسازی 
مدارس جزیره خبر داد و افزود: اولویت نخست در این راستا، تکمیل 
مدارس نیمه  ساز برای ورود به چرخه آموزش پیش از سال تحصیلی 
جاری است. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: حوزه آموزش  
و پرورش نیاز به ارتقا کیفیت به  ویژه در مبحث پرورش نیروی انسانی 
بر پایه آموزه  های دین مبین اسالم دارد تا آینده کشور با سرمایه های 
شایسته ای تامین شود. فتح الهی همچنین خواستار همکاری معاونت 
فرهنگی، اجتماعی و گردشــگری ســازمان منطقه آزاد قشم با اداره 
آموزش  و پرورش این شهرســتان برای برگزاری دوره های آموزشی 
و پرورشی برای معلمان باهدف ارتقا کیفیت های عملکردی تا پیش از 
آغاز سال تحصیلی شد. رییس شورای آموزش  و پرورش شهرستان 
قشم در ادامه برای ارائه خدمات رفاهی و تسهیالتی به معلمان اعالم 
آمادگی کرد و گفت: ســازمان منطقه آزاد قشم آماده مشارکت دادن 
معلمان در طرح مســکن جوانان به شــرط تداوم خدمات به سیستم 
آموزشــی شهرستان است. در ادامه این جلســه مدیرکل آموزش   و 
پرورش اســتان هرمزگان از ارتقا این حوزه در شاخص های مختلف 
آموزشی و پرورشی خبر داد و افزود: شهرستان قشم در حوزه عمرانی 
و پژوهشــی نیازمند توسعه اســت و به و یژه باید در بخش تجهیزات 
علمی - پژوهشــی تقویت شود. محمد قویدل خواستار توجه خاص 
به هنرســتان ها و آموزش های فنی و حرفه ای شــد و گفت: توسعه 
مهارت آموزی در راستای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری برای 
حل مشــکالت اشــتغال و مهارت های فردی دانش آموزان به عنوان 
نهادهای اثرگذار جامعه نیازمند برنامه ریزی اســت. به گزارش ایرنا، 
در ادامه این جلســه حاضران به ایراد سخنانی در خصوص نیازهای 
زیرساختی، آموزشی، پرورشــی و پژوهشی پرداختند و گزارشی از 
عملکرد ساالنه اداره آموزش  و پرورش شهرستان قشم نیز ارایه شد. 
جلسه شورای آموزش  و پرورش شهرستان قشم، با حضور افشار فتح 
الهی مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشم و رییس شورای آموزش  و 
پرورش شهرستان قشم، عادل پیغامی عضو هیات مدیره این سازمان، 
حجت االسالم امید درویشــی امام جمعه موقت شهرستان قشم، شیخ 
عبدالرحیم خطیبی امام جمعه اهل ســنت قشم، محمد قویدل مدیرکل 
آموزش  و پرورش استان هرمزگان، حبیب بازماندگان رییس شورای 
شهر قشــم و جمعی از مسووالن این شهرســتان، معاونان و مدیران 

سازمان منطقه آزاد قشم برگزار شد.

خبری

دادستان  نماینده  شهرستان//   سرویس 
کیش گفت: طبق مصوبات کمیته مدیریت 
صید و انضباط بخشــی بــه فعالیت ها، 
هرگونه تورکشــی و صید در محدوده ۲ 

مایلی سواحل این جزیره ممنوع است. 
ابوالفضل بهمن آبادی اظهار داشت: به منظور 
ایجاد وحدت رویه در بررسی و پیشگیری 
و مقابله با صید غیرمجاز در کمیته انضباط 
بخشی به فعالیت ها مقرر شده به علت وجود 
زیســتگاه های مرجانی و عملیات کاشت 

مرجان ها و ایجاد زیستگاه های مصنوعی 
هرگونه صید و تورکشی در اطراف جزیره 
ممنوع است.وی اضافه کرد: این ممنوعیت 
از محدوده ۲ مایلی آب ها به سمت جزیره 
مد نظر قرار گرفتــه و به زودی با تصویب 

کمیته مدیریت صید هرمزگان ابالغ و اجرایی 
می شود.بهمن آبادی افزود: به منظور مقابله 
با پیشــگیری از صید غیرمجاز رزمایش 
مشترکی نیز با همکاری یگان های عملیاتی 
از جملــه دریابانی، یــگان حفاظت منابع 

شیالت، محیط بانان محیط زیست و صیادان 
کیش نیز به زودی برگزار می شود.این مقام 
قضایی با بیان اینکه همچنین مقرر شــده 
دوره توجیهی آشنایی با ادوات صید برای 
پرسنل عملیاتی دریابانی و و محیط زیست 

برگزار شود اضافه کرد: مستندات قانونی و 
ابالغــی، روش های مجاز و غیرمجازصید 
به دســتگاه قضایی کیش ارسال و تورهای 
غیرمجاز نیز از سطح بندر صیادی میرمهنا 
نیز جمع آوری شود.به گزارش ایرنا، پیشتر 

سومین جلسه انضباط بخشی به فعالیت های 
ماهیگیــری و کمیته مدیریــت صید آبزان 
جزیره در سال جاری با دستور کار وحدت 
رویه در تشخیص تورهای مجاز یا غیرمجاز 
تورهای محاصره ای و تورهای گوشگیر با 
حضور نماینده دادستان عمومی و انقالب، 
پاسداران  ســپاه  دریایی  نیروی  دریابانی، 
انقالب اسالمی، بنادر، محیط زیست، معاون 
فرهنگی و اجتماعی ســازمان منطقه آزاد 

کیش و شیالت هرمزگان برگزار شد.

نماینده دادستان کیش خبر داد

ممنوعیت صید در محدوده ۲ مایلی اطراف کیش 

جلسه  اولین  شهرســتان//  سرویس 
اطالع رســانی شهرستان  شــورای 
جاسک با ریاســت دوراندیش معاون 
سیاسی،اجتماعی فرمانداری شهرستان 
جاسک با حضور مدیران دستگاه های 
اجرایی، خبرنــگاران و فعالیت حوزه 
رسانه ای شهرستان در سالن جلسات 

فرمانداری شهرستان برگزار شد.
بــه گــزارش خبرنگار دریا؛ حســن 
سیاســی،اجتماعی  معاون  دوراندیش 
فرمانــداری شهرســتان جاســک در 
اولین جلسه شورای اطالع رسانی این 
شهرســتان گفت:مدیران دستگاه های 
اجرایی اطالع رســانی بصورت شفاف 
به مردم در خصوص عملکرد مجموعه 
تحــت امرخود را در دســتور کارقرار 
دهند چرا که مردم ولی نعمت ما و همه 
تالش های ما برای خدمت به مردم بوده 
و اطالع رســانی از مجموعه حق مردم 

است. 
دوراندیــش افزود: یکــی از برکات و 

نعمات نظام مقدس جمهوری اســالمی 
ایران مردم ســاالری آن و شکل گیری 

براساس رای و نظر مردم است.
 وی خاطر نشــان کرد: مردم به واسطه 
برگزاری انتخابات ها در تعامالت قدرت 
در کشور نقش آفرینی کرده و در واقع به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم در شکل 

گیری نظام و حاکمیت دخالت دارند. 
معاون سیاسی،امنیتی فرماندار جاسک 
یادآور شد: در دولت مردمی ترکیبی از 
جوانگرایی تعهــد و تخصص در کابینه 
سیزدهم شکل گرفته است که این ترکیب 

کار و تالش خواهد. 
دور اندیــش در ادامه گفــت : در این 
دولت کارهای نمایشی صورت نمی گیرد 
و در ابتــدای فعالیت دولت بر اســاس 
اولویــت بندی رئیــس محترم جمهور 
کارهای بزرگی مثل مهار بیماری کرونا 
و ســاماندهی به وضعیت اقتصادی  و 
معیشتی انجام شــد که برای مردم قابل 
لمس است. وی حمایت و تقویت حوزه 

رســانه را در اولویت کاری فرمانداری 
این شهرستان دانست و اظهارداشت؛در 
کار رسانه و خبر مسائل مادی مد نظر 
نبوده وخبرنــگاران فقط به دلیل انگیزه 
و عالقه به کار رســانه ای در این حوزه 
فعالیت میکنند.  دوراندیش با اشاره به 
اینکه موافق هر گونه نقد سازنده هستیم 
گفت:تفکیک نقد از تخریب بسیار مهم و 
ضروری اســت و بایدرسانه ها در کنار 
مدیران باشــند و مدیران هم رسانه ها 
را به عنوان بازوی دانســته که حتی در 
پیشبرد اهداف که همانا خدمت به مردم 

است به آنان کمک کنند.
معاون سیاسی، امنیتی فرماندار جاسک 
در پایان ضمــن تاکید مجدد بر اهمیت 
دادن مدیران به فعالیت های رســانه ای 
خاطر نشان کرد: به زودی دفتر خبری 
شهرستان جاســک راه اندازی خواهد 
شد و در این راســتا آموزش و تربیت 
خبرنگاران و داوطلبــان این حوزه در 

دستور کار قرار خواهد گرفت.

معاون سیاسی،امنیتی فرماندار جاسک:
از فعالین عرصه رسانه حمایت می کنیم

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

سرویس شهرستان// مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی هرمزگان گفت: پنج میلیارد ریال برای ایجاد 
زیرساخت گردشگری روستای عالی احمدان در شهرستان 

بستک هزینه شد. 
سهراب بناوند در این خصوص اظهار داشت:  این هزینه برای 
عملیات اجرایی راه دسترسی به طول یک هزار و ۲۰۰ متر  به 

سد و آبگیر این روستا هزینه شده است.
وی مــدت زمان اجرای این طــرح را ۲ هفته عنوان کرد که 
عملیات اجرایی آن خاتمه یافت و ادامه داد:  ۲۰ ســانتی متر 

مخروط ریزی و زیرســازی اجرا و الیه 1۵ سانتی با شن و 
ماسه ایجاد و مسیر با غلتک کوبیده شد.

به گزارش ایرنا، وی اضافه کرد: هزینه آسفالت کردن این مسیر 
بســیار باال بوده و امکان آن بــا توجه محدودیت های مالی 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان 
وجود ندارد. روستای عالی احمدان جزء دهستان فرامرزان از 

توابع بخش جناح شهرستان بستک است.
شهرســتان بســتک در فاصله حدود ۲۲۰ کیلومتری غرب 

بندرعباس واقع شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی هرمزگان خبر داد
انجام زیرساخت های گردشگری روستای عالی احمدان بستک

سرویس شهرستان// شهردار قشم گفت: ۱۱ 
پروژه عمرانی شاخص با اعتباری نزدیک به 
۱۲۴ میلیارد ریال توسط شهرداری در حال 

اجراست. 
 میرداد میردادی، در نشســت با خبرنگاران 
اظهار کرد: زیرســازی آســفالت و روکش 
آســفالت معابر با اعتبــار ۲۴ میلیارد ریال 
در محالت قدیم قشــم هم اکنون ۸۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد.وی ادامه داد: اصالح 
پارکینگ و پیاده رو اسکله شهید رجایی نیز 
با اعتبار ۳.۶ میلیارد ریال با پیشرفت فیزیکی 
۸۵ درصدی همراه اســت.به گفته میردادی، 
احداث فاز یک پارک محله ای سازمانی نیز 
از دیگر پروژه های در دست اجرای شهرداری 
است که هم اکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد.شــهردار قشــم همچنین عقد 11 فقره 
قرارداد و معامالت با ارزشــی افزون بر ۳۴ 

میلیارد ریال در راســتای خدمات رســانی 
به شــهروندان را از دیگر اقدامات این نهاد 
در سه ماهه نخســت امسال برشمرد.وی در 
بخشی دیگر از سخنان خود خاطرنشان کرد: 
حسابرسی های سال های گذشته شهرداری نیز 
که به دالیلی بالتکلیف مانده بود، قطعی شده و 

تمام تشریفات قانونی انجام شده است.
برنامه ریزی برای  از  میــردادی، همچنیــن 
بازگشایی مســیر آب در محله چابهار قشم 
سخن گفت و افزود: هم اکنون برای بازگشایی 
این مســیر بــا ۲۴ تن از شــهروندان برای 
واگذاری زمین و جابجایــی خانه به توافق 
رسیدیم و کارشناســان دادگستری با ارزش 
خانه در این محالت را تخمین زده تا هیچ یک 

از شهروندان دچار ضرر و زیان نشوند.
وی تصریــح کرد: با توجه بــه در پیش رو 
بودن فصــل بارندگی برای بازگشــایی این 

مســیر فرصت کمی داریم و امیدواریم تک 
تک شــهروندان همکاری الزم در این زمینه 
را داشته باشــند.میردادی همچنین بر تاکید 
بر ضــرورت احداث میدان میــوه و تره بار، 
کشتارگاه و شهربازی در قشم، اضافه کرد: در 
صورت جانمایی و تخصیص زمین از سوی 
سازمان منطقه آزاد قشــم این پروژه های با 
مشــارکت بخش خصوصی احداث خواهیم 
کرد.وی در بخش دیگری از سخنان خود با 
اشــاره به خرید ۲۳۰ المپ تیر چراغ برق و 
حتی کالهک آن اظهار داشت: متاسفانه برخی 
دســتگاه های دولتی از جملــه اداره برق به 
وظیفه خود عمل نمی کنند و با وجود اینکه 
وظیفه روشنایی شهر را بر عهده دارند،  وقتی 
شهرداری اقدام به خرید المپ هم می کند باز 
از در اختیار گذاشتن باالبر و نصب آن ها در 

خیابان ها خودداری می کند.
به گزارش فارس، شــهردار قشــم این اقدام 
را بر خالف وظیفــه ذاتی نهادهای خدمات 
رسان خواند و افزود: تمامی دستگاه ها باید 
با همپوشانی، اقداماتی را در راستای کمک به 
معضالت شهر انجام دهند؛ نه اینکه از زیر بار 

مسئولیت خود شانه خالی کنند.
وی با تقدیر از همکاری سازمان منطقه آزاد 
قشم و سایر ارگان های قشم با شهرداری و 
شورای اســالمی شهر قشم ابراز کرد: با عقد 
قرارداد این سازمان با شهرداری و در اختیار 
گذاشتن بخش بافت قدیم قشم به شهرداری، 
بســیاری از مشــکالت حل و مردم نیز از 

مواهب این همدلی بهره مند شده اند.

شهردار قشم: 
حسابرسی شهرداری قشم قطعی شد 

آگهی مزایده  
اجرای احکام مدنی مرحله دوم دادگستری شهرستان حاجی آباد بموجب پرونده کالسه ۱۴۰۰۴۰۹۲۰۰۰۰۲۶۲۹۹۸ صادره از 
شعبه ۲ اجرای احکام حقوقی بندرعباس ۱۰-یک باب خانه مسکونی قدیمی واقع در حاجی آباد خیابان امام خمینی پشت بانک 
سپه متعلق به محکوم علیه پیام امانی به مساحت اعیانی ۱۸۸/۵ متر مربع و عرصه ۵۲۳/۳ متر مربع ، دارای پالک ثبتی فرعی ۱۸۳۱ 
از ۱ اصلی با مصالح بنایی که سقف آن طاق ضربی و نمای ضلع جنوب سیمان سفید و سه ضلع دیگر پالستر ماسه سیمان ، 
درب و پنجره آهنی درب اتاق خواب و کمدها چوبی، درب سرویس آلومینیوم ، کابینت گالوانیزه ، دارای انشعابات آب و برق و 
حصار کشی دیوار حیاط با بلوک سیمانی و درب حیاط آهنی و همچنین طی کروکی و استعالم ابرازی از شهرداری حاجی آباد 
مقدار ۸۰متر مربع در ضلع جنوب در مسیر اصالحات و توسعه شهری می باشد که به مبلغ ۲۷/۳۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال )دو میلیاردو 

هفتصد و سی و یک میلیون هشتصد هزار تومان( بابت طلب محکوم له ارزیابی و کارشناسی گردیده و همچنین قسمتی از ملک مسکونی دارای تعداد ۸ اصله 
نخیالت می باشد که از این تعداد نخیالت مذکور ۴ اصله نخیالت مثمر یک اصله خاصویی - دو اصله خنضری - یک اصله مضافتی می باشد و فاقد چاه 
آب کشاورزی از طریق آب شهری آبیاری می گردد که به مبلغ ۵۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی و کارشناسی گردید، که مجموعا ملک مسکونی به همراه نخیالت 
به مبلغ ۲۷/۸۵۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی و کارشناسی گردیده است که با شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی در اجرای احکام حقوقی شهرستان حاجی آباد که 

با قیمت مذکور مزایده در اجرای احکام شروع و به فروش میرسد.
۱- حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه است .//

۲- کلید هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است
۳-پیشنهاد دهندگان باید قبال ده درصد بهاء و ارزیابی را به حساب سپرده دادگستری تودیع و قبض سپرده را ضمیمه پیشنهاد نمایند. 

۴- پیشنهاد دهنده باید در پاکت مهر و الک شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده روی پاکت تا آخر وقت 
اداری روز یکشــنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ به اجرای احکام دادگســتری تسلیم شود. )ضمنا شرکت کنندگان به صورت في المجلس نیز می توانند در مزایده 

شرکت نمایند(
۵- با پیشنهاد مشروط و مبهم و فاقد سپرده بر خالف شرایط آگهی و همچنین پیشنهاداتی که بعد از وقت مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد

۶- اجرای احکام در قبال پیشنهادات مختار است
۷- پیشنهاد در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ قرائت خواهد شد حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بالمانع و برنده کسی است که 

باالترین قیمت را پیشنهاد مینماید .
۸- در صورتی که برنده تا یک ماه از تاریخ جلسه مزایده و یا انقضای مهلت از پرداخت بهاء خودداری نماید و کسر احتمالی قیمت و خسارت از تجدید نظر 
مزایده حاصل شود بدوا از سپرده او استیفا شود و سپرده تا تعیین قیمت خسارت وارده مسترد نخواهد شد و متعاقبا شرکت در مزایده برای کسب اطالعات 

بیشتر میتوانند به اجرای احکام دادگستری حاجی آباد مراجعه نماید.

قدرت اله فراز- قاضی شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان حاجی آباد

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

سرویس شهرستان// رییس بیمارستان حضرت ابوالفضل )ع( میناب 
از افزایش چهار درصدی زایمان در بیمارستان میناب خبر داد. 

دکتر یداهلل رئیسی ماکیانی در این خصوص  اظهار داشت : در راستای 
سیاست های کلی جمعیت، شهرستان میناب بر اساس آمارها همچنان 

رتبه برتر زایمان را در ســطح استان و کشور را دار است.به گزارش 
ایرنا، وی افزود : در ســال جاری زایمان در زایشــگاه بیمارستان 
حضرت ابوالفضل )ع( میناب نســبت به چهارماهه مشابه سال قبل 
چهار و یک دهم درصد رو به رشــد بوده است.شهرستان میناب با 
جمعیت بالغ بر ۳۰۰ هزار نفری در ۹۰ کیلومتری شــرق بندرعباس 

قرار دارد.

افزایش ۴ درصدی زایمان در میناب

آگهی تغییرات  
 شرکت اعتبار کارکنان شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۶۷۷۳۰ 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ که طی نامه های شــماره ۱۶۳۴۲ مــورخ۱۳۹۹/۷/۶ و ۹۹/۲۱۳۴۰۸ 
مورخ۱۳۹۹/۷/۶ به تایید اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اســتان هرمزگان و بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران رســیده 
اســت تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای حمید دین پژوه به شماره ملی 
۳۳۹۱۹۷۳۲۱۸ به سمت مدیرعامل و منشی هیئت مدیره آقای منصور عسکری به شماره ملی ۳۳۹۱۵۲۴۷۲۳ به سمت رئیس 
هیئت مدیره آقای رضا خواجه زاده بندری به شماره ملی ۳۳۹۲۰۱۴۱۰۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سهیل باشی زاده 

به شماره ملی ۳۳۹۲۱۱۳۸۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره )عضوعلی البدل ( آقای احسان بخرد به شماره ملی ۳۳۹۲۵۱۴۸۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره 
)عضو علی البدل ( - کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات و اوراق بهادار پس از تصویب هیأت مدیره، با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضا نائب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و اداری و نامه ها با امضا مدیرعامل و 

با مهر شرکت معتبر خواهد بود. شناسه آگهی:۱۳۶۰۶۶۱
  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس 
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ن سند مالکیت آگهی فقدا
نظــر بــه اینکــه عــزت الملــوک زمانــی بــه اســتناد درخواســت وارده 
۱۴۰۱۶۲۶۵۵۷۴۵۰۰۰۱۸۱  مــورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ درخصــوص پالک ۵۱۵۸۵ 
فرعی از۳- اصلی واقع در بخش دو بندرعباس مدعی شده است که سند مالکیت 
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی که به نامش ثبت و سند مالکیت به شماره 
چاپی ۳۴۳۹۳۹ ب ۹۷ صادر گردیده اســت که سند مالکیت به علت جابجای 
مفقودگردیده اســت و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است 
لذا باستناد ماده ۱۲۰ آئین نامه اصالحی وتبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود 

هرکس مدعی انجام معامله نسب به پالک مذکور و وجود اصل اسناد مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از 
تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اسناد مالکیت به این اداره تسلیم واخذ نماید 
بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض وعدم ارائه اسناد 

نسبت به صدور اسناد مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهدشد.۱۴۰۱/۱۷۳ م الف
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۱۵

محمد اسالمی موحد
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بندرعباس
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 آگهی مزایده   
به موجب پرونده اجرائی کالســه ۱۴۰۰۰۰۰۶۹ شش دانگ یک قطعه زمین تحت 
پالک ۹۴۹ فرعی از ۱۴-اصلی )نهصد و چهل و نه فرعی از چهارده اصلی ( مفروز 
و مجزا شده از فرعی از اصلی مذکور، قلعه ۱۶۱ در طبقه و واقع در روستای خراجی 
بخش سه حوزه ثبتی رودان به مساحت ۵۲۸.۳۲ متر مربع میباشد. به مالکیت مصیب 
محمودی فرزند موسی دارای شماره ملی ۴۶۹۹۸۲۴۴۸۱ با جز سهم ۶ از کل سهم 
۶ بعنوان مالک شــش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت ۱۵۵۱ تاریخ 

۱۳۸۳/۰۴/۳۰ موضوع سند مالکیت تعویضی بشماره چاپی ۱۳۳۰۳۸ سری ج سال ۹ با شماره دفتر الکترونیکی 
۱۳۹۸۲۰۳۲۳۰۶۱۰۰۰۱۰۲ ثبت گردیده اســت. که برابر اجرائیه ســند رهنی و شرطی شماره ۳۹۱۲۷مورخ 
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ دفترخانه اســناد رسمی شماره ۳۴ شهر رودان که به نفع پست بانک شعبه رودان در قبال مبلغ 
۷۴۱.۵۷۸.۴۶۴ ریال در رهن قرار گرفته اســت و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ ۳.۷۳۵.۱۳۶.۰۰۰ ریال 
معادل سه میلیارد و هفتصد و سی و پنج میلیون و صد و سی و شش هزار ریال ارزیابی شده. پالک فوق از 
ساعت ۹ الی ۱۲ دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ در اتاق شعبه اجرا اداره ثبت اسناد و امالک رودان واقع در رودان 
بلوار شهید چمران مجتمع اداری اداره ثبت اسناد و امالک از طریق مزایده به فروش می رسد. شرکت در مزایده 
منوط به پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار با نماینده قانونی او 
در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف ۵ روز از تاریخ مزایده به 
حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده واریز 
نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. مزایده از مبلغ ۳.۷۳۵.۱۳۶.۰۰۰ ریال 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است 
و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد، مزایده 

روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. ۱۹ م/الف
 تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۱۵

یحیی شیروانی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رودان
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فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی بر همه دلباختگان آن حضرت تسلیت



    ســرویس اقتصــادی // اجرای 
سربازی  وضعیت  تعیین  بخشنامه 
با  فرزندآوری  وام  پرداخــت  برای 
مرکزی  بانک  کل  رییس  دســتور 

متوقف شد.

با ابالغ بخشنامه اخیر مبنی بر مشروط 
بــودن ارائه تســهیالت فرزندآوری 
به افــراد ذکور به اســتعالم وضعیت 
مشــموالن از ســازمان نظام وظیفه 
)حســب بند )ب( مــاده ۱۰ قانون 

خدمت وظیفه عمومــی(، رئیس کل 
بانک مرکزی دستور داد ضمن توقف 
اجرای بخشــنامه مذکور، هماهنگی 
الزم با ســازمان نظام وظیفه عمومی 
به منظــور تســهیل در پرداخت وام 

یادشده به متقاضیان انجام شود.مقرر 
شــد تا با قید تســریع، موضوع در 
کمیسیون های تخصصی بانک مرکزی 
بررســی شــده و پس از هماهنگی 
الزم با سازمان نظام وظیفه، بخشنامه 

اصالحی، جهت اجرا به شبکه بانکی 
ابالغ شــود.پیش از این و از ســال 
۱۳۹۵ بر اساس هماهنگی های انجام 
شــده بین بانک مرکزی و ســازمان 
وظیفه عمومی، پرداخت تســهیالت 
ازدواج و بیماری های خاص از مفاد 
ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی 

مستثنی شده بود.

ســرویس اقتصــادی // اظهــارات 
کارشناسان نشان می دهد کم کاری های 
گذشته در ساخت مسکن و اجازه دادن 
به دالالن برای سلطه بر بازار در کنار 
کوتاهی بانک هــا در عمل به وظایف 
قانون در قبال تســهیالت ســاخت 
قیمت مسکن  رشد  از دالیل  مسکن، 

بوده است. 
طبق آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی 
در تیرماه سال ۱۴۰۱، متوسط قیمت یک 
مترمربع زیر بنای واحد مسکونی معامله 
شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی 
شهر تهران ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 
بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال 
قبل بــه ترتیب افزایــش ۵.۸ و ۳۸.۸ 
درصدی نشــان می دهد. این در حالی 
اســت که طبق آمار مرکز آمار ایران در 
تیر ماه سال ۱۴۰۱ متوسط وزنی قیمت 
آپارتمان های مسکونی فروش رفته در 
مناطق ۲۲گانه شهر تهران به ۴۴ میلیون 

و ۸۴۰ هزار تومان رسیده است.
همان طور آمارها نشــان می دهد، بازار 
مســکن در یکی دو ماه گذشــته رشد 
قابل توجهی را تجربه کرده اســت. این 
موضوع در حالی اتفاق افتاده اســت که 
سایر بازارهای موازی، شرایط رکودی را 

تجربه می کنند.
 جوالن دالالن

احسان سلطانی پژوهشگر و کارشناس 
اقتصادی درخصوص رشد بازار مسکن 
در سال جدید با اشــاره به اینکه بازار 
مسکن به جوالنگاه دالالن و سفته بازان 
تبدیل شده است، در گفت وگو با تسنیم 
اظهار کرد: مشخصا در دولت قبل قانون 
نانوشته ای شــکل گرفت تحت عنوان 
رابطه بازار مسکن و نرخ ارز که تا قبل 
از آن هیچ گاه به این صورت مطرح نبود. 
جالب این جاست که سفته بازان و دالالن 
آن قدر بر طبل رابطه بین قیمت مسکن 
و نــرخ دالر کوبیدند که این موضوع در 
افکار عمومی هم جای خود را به خوبی 
باز کرد، به طوری که امروزه شــاهد این 
هستیم که تقریبا اکثریت مردم می گویند 

قیمــت یــک مترمربع از یــک واحد 
مسکونی در تهران تقریبا معادل ۱۲۰۰ 

دالر است.
وی افــزود: دیگر مقصر این رشــدها، 
بی شــک بانک ها و موسســات مالی 
خصوصی هستند، الزم به ذکر است که 
بعضی از این بانک ها بدهکارهای جدی 
هســتند و بدهی های سنگینی را دارند، 
وقتی قیمت مسکن رشد می کند طبیعی 
اســت که قیمت امالک و مستغالت این 
بانک ها افزایش پیدا می کند و طبیعتًا در 
ترازنامه های این بانک ها بدهی کاهش 

پیدا می کند.
ظهور »طبقه نوسانگیر« در دولت قبل

این کارشــناس ادامه داد: »متاســفانه 
ادبیات و طرز فکری تحت عنوان »طبقه 
نوســان گیر« در دولت قبل پدید آمد که 
مشــکالت زیادی را بــرای اقتصاد ما 
درست کرده است و همچنان نیز درست 

می کند. حتی دولت ســیزدهم هم با این 
طبقه در چالش جدی اســت. تا قبل از 
دولت یازدهــم و در دولت های قبلی ما 
اصال شاهد چنین پدیده ای به این شدت 
وحدت نبودیم که عده ای جای کار کردن 
و اشتغال داشتن به حرفه ای و کسب سود 
از ایــن محل، هر روز دنبال چک کردن 
قیمت ها در بازارهای مختلف هســتند 
تا نوســان گیری کنند، یک روز در بازار 
سرمایه، یک روز در بازار طال، یک روز 
در بازار ارز و امروز هم در بازار مسکن 
به دنبــال ماهی گیــری از آب گل آلود 
هستند. البته فکر نکنید که وقتی از طبقه 
نوسان گیر صحبت می کنیم عامه مردم را 
می گوییم، منظور عده ای هستند که اغلبا 
به واســطه نفوذ و روابطی که دارند، از 
رانت هایی برخوردار هستند و اصطالحا 
افزاد ذی نفوذی به حســاب می آیند که 
برخی از آنها افراد حقیقی و برخی دیگر 

افراد حقوقی هستند.
 کمبود عرضه

مجید شاکری دیگر پژوهشگر اقتصادی 
درخصوص دالیل تورم کم سابقه تیرماه 
مســکن اظهار کرد: »وقتی چشم انداز 
عرضه در بازار مسکن نامطلوب است 
و تحرک قابل توجهی در این خصوص 
رخ نمی دهد طبیعتًا افزایش قیمت مسکن 
امری بدیهی به حســاب می آید. شاید 
همین امر است که روند تغییرات قیمت 
بازار مســکن را کمی از تورم جدا کرده 
اســت، ما در شهری مثل تهران به طور 
طبیعی، یعنی براساس تقاضای طبیعی که 
در بازار شــکل می گیرد اعم از ازدواج 
و طــالق و مابقی دالیل که محل بحث 
ما نیست، حدودا به ســالی ۱۵۰ هزار 
واحد مسکونی به طور قطعی نیاز داریم 
در حالی که حداقل در سه سال گذشته 
ساخت  و ساز مسکن از ۳۵ هزار واحد 

در طول یک سال باالتر نرفته است.«
 نقش بانک ها در نابسامانی بازار

رکود شــکل گرفته در ساخت مسکن 
و به دنبال آن فشــار تقاضا و نابسامانی 
بازاِر مهم ترین نیاز مردم، اثر مســتقیمی 
از کاهش تسهیالت پرداختی نظام بانکی 
به عنوان مهم ترین موتور محرک تامین 
مالی ساخت پذیرفته است. در این راستا 
بررسی تفکیک تسهیالت پرداختی نظام 
بانکی بیانگر آن اســت که سهم بخش 
صنعت در ۱۰ سال گذشته تقریبا ثابت 
بوده اســت و ســهم بخش کشاورزی 
کاهش  اندکی داشــته، اما متاسفانه سهم 
بخش مسکن و ساختمان از حدود ۱۷ 
درصد به ۶ درصد رســیده و در مقابل 
ســهم بخش خدمــات و بازرگانی از 
حدود ۴۲ درصد به ۵۶ درصد افزایش 
پیدا کرده است. علی رغم تصریح قانون 
جهش تولید مسکن مبنی بر تخصیص 
۲۰ درصد تسهیالت بانک ها به ساخت 
مسکن، تاکنون قرارداد کمتر از ۱۱۰ هزار 
واحد مسکونی برای پرداخت تسهیالت 
توســط بانک مسکن منعقد شده و آمار 
تسهیالت  پرداخت  در  بانک ها  ســایر 

مشخص نیست.
 قیمت سازی برخی بنگاه های امالک

پدیــده دو قولنامه ای و ســه قولنامه ای 
که این روزها بالی جان بازار مســکن 
شده، روشــی اســت که در آن واحد 
امالکی  مشــاوران  توســط  مسکونی 
خریداری می شــود و با معامالت مکرر 
صــوری در بین اعضای همــان دفتر، 
نهایتــًا با قیمت های باالتــر به فروش 
قطعی می رسد. به گزارش ایرنا، در این 
روش که به عنوان ترفند مشاوران امالک 
مطرح می شود، واحد مسکونی نهایتًا چند 
برابر ارزش آن به دست خریدار واقعی 
می رســد. بنگاه های امالکی با معامالت 
مکرر در ابتدا قیمت واحدها را افزایش 
می دهند و بعــد به بازار عرضه می کنند. 
به این ترتیب این اقدام نیز در کنار سایر 
عواملی که ذکر شــد بــه التهابات بازار 

مسکن دامن می زند.

بانک مرکزی اعالم کرد
مردم فقط از 

صرافی های مجاز ارز 
خریداری کنند
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فروردین :  
بــه نظر می رســد کــه مــی توانید آن ســوی 
ظاهرسازی های اجتماعی را ببینید، از این رو ممکن 
اســت ترس هایی به ســراغ تان بیاید که تا کنون 
نهفته مانده بود. از یک نقشه ی پنهانی اطالع پیدا کرده اید، اما حس 
ششم تان به شما می گوید که عقب نشینی کنید، زیرا قصد ندارید که 
خودتان را به دام مشکالت بیندازید. اما یادتان باشد که فوراً به درون 
الک خود نخزید، آن وقت به نظر می رســد که در نگرانی های تان 

زیاده روی کرده اید. 
اردیبهشت :  

امروز به این نتیجه رسیده اید که در یکی از روابط تان 
نمی توانید به انتظاراتی که دارید دست پیدا کنید. قصد 
ندارید که بر ترس هــای تان غلبه کرده و مبارزه ای 
فراموش نشدنی را رقم بزنید، بلکه ترجیح می دهید که کنار بنشینید 
و با همان روال سابق پیش بروید. اما باید بدانید که چنین رویکردی 
نمی تواند مؤثر باشــد و در نهایت شما را نا امید خواهد کرد. اگر با 
همان روال سابق پیش بروید مطمئن باشید که تأثیری در رسیدن به 

مقصودتان ندارد. 
خرداد : 

امروز ممکن است به نکته ی مهمی از اطالعات دست 
پیــدا کنید که پیش از این نادیــده گرفته بودید. فکر 
می کردید که دیگران خالقیت تان را تحسین می کنند 
و به کمک تان خواهند آمد. اما کاسه ای زیر نیم کاسه است که شما 
را نگران کرده و می خواهید هر طور شده از پیچیدگی های موجود 
گره بگشــایید. بداید که نباید یک باره وارد عمل شوید و همه چیز 
را همین امروز حل کنید، فردا سمت و سوی انرژی ها تغییر خواهد 

کرد و می توانید انتخاب های تان را با وضوح بیشتری بررسی کنید.
      تیر :

دوســتان و اطرافیان تان بــه ارزش هایی باور دارند 
که با عقاید شما جور نیست. از دیگران انتظار دارید 
که شما را درک کنند و بفهمند که چه چیزهایی برای 
تان مهم اســت، اما هر چه بیشتر درباره ی اعتقادات تان حرف می 
زنید این فاصله بیشــتر می شود. می توانید شرایط را از همه جهت 
بررســی کنید و به کمک عقل تان بهترین مســیر را انتخاب کنید. 
هوشــمندانه ترین راهکار این است که دست از شدت عمل بردارید 

و بگذارید احساسات تان راهنمای شما گردند.
     مرداد :

زندگی شــما آن قدرها هم که دیگران فکر می کنند 
خوش و خرم نیست، قلب تان لبریز از مشکالت و غم 
اســت، اما در ظاهر به نظر می رسد که زندگی شادی 
دارید. اکنون پشت ظاهر آرام شما دریایی از احساسات عمیق نهفته 
اســت. اما به شما توصیه می شود که دست از پنهان کاری بردارید، 
کمی از مشــکالت تان را با کســی که به او اعتماد دارید در میان 

بگذارید. 
     شهریور : 

تمایل دارید که خواسته های تان را با انتظارات دیگران 
هماهنگ کنید، اما ممکن است نیت های خوب شما 
با مخالفت دیگران مواجه شــود. به نظر می رسد که کسی رازی را 
پنهان کرده اســت، اما دل تان می خواهد که نگرانی های تان را به 
حاشیه برانید. اما اگر راجع به نگرانی های تان صحبت نکنید ممکن 
است که تردیدهای تان به خشم تبدیل شوند. از طرفی شاید حدس 
شما درباره ی پنهان کاری دیگران اشتباه باشد. مطمئن باشید که اگر 

ترس های تان را بروز دهید احساس بهتری خواهید داشت. 
     مهر : 

می دانید که تغییرات و اتفاقاتی در راه اســت که می 
توانــد بر صمیمی ترین روابط تان تأثیر بگذارد. یک 
چیزی مثل ســونامی قرار است اتفاق بیفتد، اگر چه 
موج های سهمگین هنوز از شما فاصله دارند، اما می توانید فشار آن ها 
را با تمام وجود حس کنید. به شــما توصیه می شود که خونسردی 
خود را حفظ کنید، به جای این که نگران اتفاقات بیرونی باشید بهتر 
است به اعتقادات تان فکر کنید. سعی کنید ایده آل های تان را باور 

داشته باشید تا همه چیز خودش به نحو مطلوب درآید.
      آبان : 

لزومی ندارد درباره ی چیزهایی که همه می دانند به 
آن ها توضیح دهید، با این حال ممکن است این رفتار 
شما آن هایی را که به شدت منتقدند شگفت زده کند. 
البته قصد ندارید که دیگران را با خودتان غریبه کنید، بلکه می خواهید 
با صمیمی ترین دوستان تان به یک رابطه ی معنی دار برسید. آن هایی 

که چشمان شان بسته است می توانند با شنیدن حقایق آگاه شوند. 
     آذر :  

امــروز تمایلی ندارید که درباره ی احساســات تان 
حرف بزنید. شاید دیگران فکر کنند که دارید روح تان 
را با آن ها شریک می شوید، اما واقعیت این است که 
چیزهایی زیادی در درون تان جریان دارد که همه از آن بی خبرند. 
یادتان باشد که اگر رویکردتان را تغییر دهید به نفع تان نخواهد بود.

      دی : 
اکنون در روابط تان دقیق شده اید تا بفهمید که واقعًا از 
این روابط چه می خواهید، به همین خاطر ممکن است 
کم حرف به نظر برسید. دل تان نمی خواهد که خودتان 
را کاماًل از دیگران جدا کنید، اما از طرفی هم دوست ندارید که درگیر 
ماجراهای غیر ضروری دیگران شــوید. حواس تان را جمع کنید و 
آماده باشید که هر وقت احساس خطر کردید راه تان را جدا کنید، زیرا 

چنین روابطی هیچ سودی برای شما نخواهد داشت.
  بهمن : 

افــکار خوبی در ســر دارید، اما ممکن اســت که 
نقشــه های تان خوب پیش نروند و این اصاًل تقصیر 
شما نیست. باید بدانید که نمی توانید همه ی اتفاقات 
اطراف تان را تحت فرمان داشته باشید، اما باید نسبت به واکنش هایی 
که نشان می دهید مسئول باشــید، هر رفتاری که در پیش بگیرید 
دست خودتان است. مشکل این جاست که حتی اگر با خوش بینی 
جلو بروید باز هم ممکن است نتیجه ی معکوس بگیرید. برای این 
که از این شرایط گمراه کننده خالص شوید باید از شدت احساسات 

بپرهیزید.
اسفند : 

سطح آگاهی شما اکنون باال رفته است، به همین خاطر 
ممکن اســت با احساساتی مواجه شوید که درک شان 
هنوز برای تان دشــوار اســت. اما اگر آن دســته از 
احساساتی را که نمی فهمید دفن کنید باز هم به مشکل برمی خورید. 
اگر چشم تان را به روی احساسات خود ببندید ممکن است از منبعی 
که به شما انگیزه می دهد دور شوید. باید امروز تا جایی که می توانید 

احتیاط کنید و در هر قدمی که برمی دارید به قلب تان رجوع کنید.
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7 اقتصادی

سرویس اقتصادی // هموطنان به منظور 
جلوگیری از به مخاطــره افتادن اموال و 
دارایی های خود، بــرای انجام امور ارزی 
و لیزینگ صرفًا به شــرکت های صرافی و 

لیزینگ مجاز مراجعه کنند. 
به دنبال انتشــار اخباری مبنی بر فروش 
دالرهــای تقلبی توســط واحدی صنفی 
غیرمجاز موسوم به قائم )قاسم حصارکی 
و شــرکاء( واقع در مرکز تجارت جهانی 
فردوســی تهران، بدینوسیله به اطالع می 
رساند حســب قوانین و مقررات ذی ربط، 
بانک مرکزی صرفًا مســئولیت نظارت بر 
نهادهای دارای مجوز از این بانک از جمله 
شــرکت های صرافی و لیزینگ را بر عهده 

دارد. 
در خصوص فعالیت مؤسسات فاقد مجوز 
از بانک مرکزی، بر اســاس ماهیت ذاتی 
وظایف نیــروی محترم انتظامــی ج.ا.ا و 
قابلیت ها و امکانات آن نیرو و به اســتناد 
بند ۲ از گام اول »برنامه جامع ساماندهی 
بازار غیرمتشــکل پولی« مصوب مراجع 
ذی صــالح  و مفاد فاز اول از »منشــور 
پروژه انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی 
مؤسســات غیرمجــاز« مصوب ســتاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی، شناسایی کلیه 
نهادهای پولی و بانکی غیرمجاز و ســایر 
اشــخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازار 
پولی و بانکی در ســطح کشور )از جمله 
اشــخاص فعال غیرمجاز در حوزه ارز و 
لیزینگ( در زمــره ماموریت های نیروی 
محترم انتظامی جمهوری اسالمی قرار دارد. 
از این رو نیروی محترم انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران موظف است ضمن شناسایی 
فعاالن غیرمجاز در بازار پول، اقدامات الزم 
جهت جلوگیری از فعالیت آنها را به عمل 

آورد.
با این حال بانک مرکزی با وجود محدود 
بــودن وظایفش به نظارت بــر نهادهای 
دارای مجوز از بانک مرکزی، در صورت 
مشاهده فعالیت نهادهای غیرمجاز از جمله 
واحدهای صنفی غیرمجاز و دالالن فعال 
در حوزه  ارز و لیزینگ، مراتب جلوگیری 
از فعالیت آنها را متعاقبا به نیروی انتظامی 

اعالم می کند.
در پایان از هموطنان گرامی درخواســت 
می شود به منظور جلوگیری از به مخاطره 
افتادن اموال و دارایی های خود، جهت انجام 
امور ارزی و لیزینگ صرفًا به شرکت های 
صرافی و لیزینگ مجاز که اسامی آنها در 
پایگاه اطالع رسانی بانک مرکزی به آدرس 
www.cbi.ir  درج شده مراجعه  و پس 
از مشاهده مجوز نصب شده در محل شرکت 
و کنترل اعتبار آن از پایگاه اطالع رسانی 

مذکور اقدام به انجام امور خود کنند.
همچنیــن از مردم عزیر تقاضا می شــود 
در صورت مشــاهده هرگونه واحد پولی 
غیرمجاز در اقصی نقاط کشــور نسبت به 
اعالم مشخصات آنها به این بانک از طریق 
کانال های ارتباطی به بانک مرکزی اقدام 

نمایند.

    ســرویس اقتصادی // دســتیار ویژه 
رییس ســازمان در امور سهام عدالت در 
توییتی نوشــت: پیش بینی می شود سود 
نقدی امسال سهام عدالت با رشد بیش از 
۱۰۰ درصــدی از ۶۰ هزار میلیارد تومان 

عبور کند.
به گزارش خبرنگار دریا ،  پیمان حدادی 
دستیار ویژه رئیس سازمان در امور سهام 
عدالت در توییتی نوشت: پیش بینی می شود 
سود نقدی امسال سهام عدالت با رشد بیش 
از ۱۰۰ درصدی از ۶۰ هزار میلیارد تومان 

عبور کند.
وی در ادامه این توییت نوشــت: توییتی 
که در فضای مجازی سود نقدی پرداخت 
شده به سهامداران سهام عدالت سال گذشته 

حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بود.
وی گفته است: با توجه به برگزاری مجمع 
فوالد و در پیش بودن مجامع فارس، جم، 
حکشتی، شــراز، رمپنا و دیگر شرکت ها، 
پیش بینی می شود سود نقدی امسال سهام 
عدالت با رشد بیش از ۱۰۰ درصدی از ۶۰ 

هزار میلیارد تومان عبور کند.

بازهم افزایش قیمت مسکن

دالیل التهابات اخیر بازار مسکن
 از قانون گریزی بانک ها تا جوالن دالل ها

سرویس اقتصادی // دبیر کل اتاق اصناف ایران 
ضمن اعالم خبر ممنوعیت عرضه بدون شناسه 
لوازم یدکی و قطعات خــودرو از ۱۵ مرداد، بر 
الزام ثبت »کد نقش« فعاالن حوزه لوازم یدکی 
و قطعات خودرو در سامانه جامع تجارت تاکید 

کرد. 
طبق اعالم اتاق اصناف ایران، در نشست حضوری 
و وب کنفرانس »مدیریت عرضه محصوالت لوازم 
یدکی و مصرفی وسایل نقلیه« در اتاق اصناف ایران 
و با حضور محمــد مهدی برادران )معاون صنایع 
عمومی وزارت صمت(، هوشیار فقهیی )دبیر کل 
اتاق اصناف ایران( و جمعی از نمایندگان نهادهای 
ذی ربط، روســای اتاق های اصناف شهرستان ها 
و اتحادیه های مســئول در شهرستان های کشور 
برگزار شد تا نظرات کارشناسی برای اجرای طرح 
»ممنوعیت عرضه لوازم یدکی و قطعات خودرو 
از امروز ۱۵ مرداد ۱۴۰۱« در واپســین روزهای 
منتهی به اجرای این طرح مورد بازخوانی و بررسی 

نهایی قرار گیرد و مشکالت باقیمانده رفع شود.
در این نشست، هوشــیار فقیهی- دبیر کل اتاق 
اصناف ایران-ضمن اعــالم موافقت و همراهی 
اصناف، به لزوم اجرای این طرح اشــاره کرده و 
گفت: بر اســاس برآوردی که اتحادیه مربوطه در 
تهران در ســال ۱۳۹۸ انجــام داد، حدود ۱۱.۵ 
میلیارد دالر هزینه ساالنه قطعات یدکی در ایران 

است. در این برآورد، تا دو سال کارکرد خودروها، 
هزینه اســتهالک و تعمیراتی در نظر گرفته نشده 
است و برای خودروهایی با عمر پنج سال به باال 
پنج درصد نرخ استهالک در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در همان ســال سه تا ۳.۵ میلیارد 
دالر واردات رســمی در کشــور ثبت شد. اما 
مشــاهدات میدانی و گزارش های غیررســمی 
گواه آن اســت که فاصله زیــادی بین آمارهای 
رســمی و حقیقت بازار وجود دارد و معنای آن 
این اســت که نیازمند شفاف سازی در بازار لوازم 
یدکی و قطعات خودرو هستیم. فعاالن صنفی و 
صنعتی کشور تمایل به شفاف سازی و قانونمندی 
چرخه اقتصادی دارند؛ چرا که تداوم فعالیت های 
اقتصادی را در چنین فضایی متصور هستند. اتاق 
اصنــاف ایران نیز با همین رویکرد تالش می کند 
تا به ســمت قانونمند کردن فعالیت ها و عقالنیت 
بخشی و علمی شــدن تصمیم ها کمک کند.دبیر 
کل اتــاق اصناف ایران، تصریح کرد: ما به عنوان 
یک ایرانی عالقمندیم تا از تولیدات ملی استفاده 
کنیم اما الزم است تا کیفیت ها را در بخش تولید 
افزایش دهیم. در بخش لــوازم یدکی و قطعات 
خــودرو نیز به دلیل اینکه ارتباط مســتقیمی با 
جان انســان ها دارد، بایستی شرایطی مهیا شود 
که قطعات با اســتاندارهای بین المللی و کیفیت 
باال تولید شود. اگر این شرایط فراهم شود قطعا 

تمایل برای استفاده بیشتر از تولید داخلی افزایش 
پیدا می کند.وی خاطرنشان کرد: با این وجود، در 
حال حاضر بخشی از بازار لوازم یدکی و قطعات 
خودرو از طریق واردات )رســمی و غیر رسمی( 
تامین می شــود و البته بدنه بازار از وجود اقالم 
تقلبی نیز رنج می برد که موجب شده تا رانندگان و 
مالکان خودرو متحمل هزینه  در تعمیر و تعویض 
قطعات شوند و این مسئله گاها منجر به مرگ و 
میر ناشی از تصادفات حادث شده از نصب قطعات 
جعلی و غیر اســتاندارد شده است.فقیهی ضمن 
اشاره به اینکه معتقدیم شناسه دار کردن لوازم یدکی 
و قطعات و نظم بخشیدن به بازار تولید، واردات 
و توزیع آن می تواند مانع از تکرار این تجربیات 
تلخ شــود، گفت: به موجب این باور، به صورت 
آزمایشی طرح شناسنه دار کردن کمک فنر و باطری 
خودرو، اجرا شد. برخی دیگر از اقالم لوازم یدکی 
و قطعات خودرو نیــز از ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ حق 
توزیع بدون شناسه کاال ندارند و فعاالن تولیدی، 

وارد کننده و توزیع کننده باید با ثبت کد نقش خود 
در سامانه جامع تجارت، ادامه فعالیت دهند؛ در 
غیر این صورت فعالیت ایشان غیر قانونی خواهد 
بود و از ســوی بازرسان با متخلفان برخورد می 
شــود.وی اظهار کرد: برای این منظور مقرر شده 
است تا آخرین شــرایط اجرای این طرح مورد 
ارزیابی قرار گیرد  و چنانچه زیرساخت هایی از 
آن هنوز فراهم نشــده، هرچه سریع تر فراهم آید 
تا فعاالن صنفی و ســایر افراد فعال در این حوزه 
با سهولت بیشتری ادامه فعالیت دهند. هرچند که 
در اجرای چنین طرح های بزرگی معموال در آغاز 
طرح اشــکاالتی وجود دارد که تالش داریم این 
مشکالت را رفع کنیم و سیاست های دولت را  که 
با همکاری بخش خصوصی تعیین و تدوین شده 
اســت، به مرحله اجرا در آوردیم و  بنابر وظایف 
اتاق اصناف ایران به افرادی که قانونمندانه فعالیت 
صنفی می کنند کمک کنیم و همچنین خدمات بهتر 

و شایسته تری را به مصرف کنندگان ارائه دهیم.

ممنوعیت عرضه بدون شناسه
 لوازم یدکی و قطعات خودرو 

سود سهام عدالت 
امسال ۲ برابر شد 

***

بانک مرکزی:

شرط کارت پایان خدمت برای پرداخت وام فرزندآوری حذف شد
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گروه گــزارش // رئیس ســازمان مدیریت 
حمل و نقل شهرداری بندرعباس با اشاره به 
ناوگان فرسوده گفت: پس  پیگیری نوسازی 
از تعیین قطعی نوع خودرو هماهنگی الزم در 
خصوص اعطای تسهیالت متناسب با قیمت 

خودرو انجام خواهد گرفت. 
بــا توجــه بــه اینکه حمــل و نقــل از 
زیرساخت های توسعه اقتصادی هر کشوری 
محسوب می شود لذا توســعه و تقویت آن 
دارای اهمیت ویژه ای اســت چرا که سبب 

افزایش منابع درآمدی می شود.
از آنجایــی که حمل نقــل عمومی یکی از 
عرصه های خدمت رســانی مدیریت شهری 
اســت و مدیریت جابه جایی مســافر بدون 
در نظر گرفتن حقوق شهروندی امری انجام 
نشدنی اســت بنابراین وجود تعداد مناسب 
تاکســی و اتوبوس درون شــهری یکی از 
حقوق اساسی شــهروندی است که مدیران 
خدمت شهری باید به این امر توجه ویژه ای 

داشته باشند.
و  فرســودگی خودروهــای حمل  معضل 
نقــل عمومی و همگانی در اکثر شــهرهای 
کشورهای در گذر زمان با افزایش جمعیت 
به طور محسوسی قابل مشاهده است چرا که 
به امر تقویت و توســعه حمل و نقل عمومی 
به نســبت تغییرات جمعیتی توجه چندانی 

صورت نگرفته است.
بندرعباس به دلیل برخــورداری از صنایع 
مــادر و بنــادر تجاری مهم در ســال های 
اخیر در زمره شــهرهای مهاجر پذیر قرار 
گرفته اســت لذا همین عامل ســبب شده 
اســت تا مشکالتی نظیر کمبود و فرسودگی 

خودروهــای حمل و نقل شــهری بیش از 
به  نارضایتی شهروندان را  گذشته موجبات 

دنبال داشته باشد.
روند فرســودگی ناوگان حمل و شــهری 
بندرعباس به حدی پیش روی کرده است که 
عالوه بر نارضایتی شــهروندان سبب شد تا 
یکی از اعضای شورای شهر در صحن علنی 

شورا این مشکل را مطرح کند.
عضو شــورای شهر بندرعباس با بیان اینکه 
بندرعباس در  تاکســیرانی  فعلــی  ناوگان 
مجموع دارای ۲۴۲1 دستگاه تاکسی است، 
اظهار داشــت: با توجه به این که استاندارد 
کشــوری به ازای هر ۲۰۰ نفر یک دستگاه 
تاکسی است، بنابراین ناوگان باید در مجموع 
۳۲۵۰ دستگاه تاکسی داشته باشد در حالی 
که تعداد تاکســی های ناوگان تاکســیرانی 
بندرعباس به نسبت سرانه  جمعیت کمتر از 

حد استاندارد است.
وی با تاکید بر اینکه در ناوگان حمل و نقل 
هم با چالش کمبود و هم فرسودگی روبه رو 
هســتیم، گفت: از مجموع ۲۴۲1 دســتگاه 
تاکســی موجود، ۸۰ درصد آن ها فرسوده 
هستند و تعداد تاکسی های فعال و نیمه فعال 
در حال حاضر، 7۰۰ دستگاه است همچنین 
تعداد ۶۳ دستگاه اتوبوس با عمر متوسط سه 
سال و نیم در ناوگان اتوبوسرانی وجود دارد 
که از این تعداد فقط ۲۵ دستگاه فعال هستند. 
عمار زاهدی، رئیس سازمان مدیریت حمل 
و نقل بار و مســافر شــهرداری بندرعباس 
تاکسی های  در خصوص مشکل فرسودگی 
بندرعباس اظهار داشت: در راستای نوسازی 
ناوگان تاکسیرانی هم از لحاظ تعمیرات و هم 
از لحاظ اسقاط و تحویل خودروی جدید در 
حال پیگیری هستیم ولیکن میزان تسهیالت 

و نحــوه بازپرداخت آن هنوز به طور قطعی 
مشخص نشده است. رئیس سازمان مدیریت 
حمل و نقل شــهرداری بندرعباس با اشاره 
به اینکه تعیین نوع خودرو هنوز مشــخص 
نشده اســت، یادآور شــد: علی رغم اینکه 
خودروهای سمند و پژو از چرخه تاکسیرانی 
خارج شــدند و خودروی سورن در مرحله 
جایگزین قــرار گرفت ولیکن هنوز قطعیت 
آن اعالم نشده اســت. زاهدی با بیان اینکه 
مراحل پیگیری نوسازی تاکسیرانی پیشرفت 
داشته است، گفت: اگر نوع خودرو مشخص 
شود نحوه مبلغ تســهیالت متناسب با نوع 
خودرو تعیین و هماهنگی الزم با بانک های 
اعطا کننده تســهیالت انجام خواهد گرفت 
و درصدد هســتم تا مالکان خودرو بتوانند 
تسهیالتی به میزان ۸۰ درصد قیمت خودرو 

با کارمزد ۴ درصد دریافت کنند. 
وی با اشــاره برگزاری مراسمات عزاداری 
اباعبــداهلل)ع( در ماه محــرم تصریح کرد: 
هیئات و حسینیه هایی که با سازمان ارتباط 
گرفتند با توجه به ساعت اجرای مراسمات 
مذهبــی، اتوبوس های مورد نیاز جهت رفاه 
حال شهروندان در اختیار آنان قرار داده شد.
به گزارش تسنیم ، رئیس سازمان مدیریت 
حمل و نقل شهری بندرعباس با بیان اینکه 
تعــداد اتوبوس ها در ایام عزاداری شــناور 
اســت، خاطرنشــان کرد: آمادگــی تامین 
اتوبوس موردنیاز در تمام شب های برگزاری 
مراسم هیئات و تکایایی که با جمعیت بیش 
از ظرفیت عادی روبه رو هســتند را داریم و 
مطابق شــب های گذشته تا پایان مراسمات 

عزاداری ادامه دارد. 

گروه خبر // در نخســتین روزهای سال 
جدید دریایی بر مبنای گاهشماری باستانی 
ساحل نشــینان و دریاپیشــگان منطقه 
عباس  »حسین  فارس،  خلیج  استراتژیک 
نژاد« مدیرکل جدید بنــادر و دریانوردی 
هرمــزگان که به عنوان یــک چهره ملی 
حوزه سازمان های بین المللی، دیپلماسی 
دریایــی و  طرح های راهبردی توســعه 
دریامحور در کشــور محسوب می شود، 
فعالیت رسمی خود را در مقام مدیر ارشد 
منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی و 
ســکاندار حوزه دریایی و بندری هرمزگان 
با ادای احترام به شــهدای حماسه آفرین 
هشت ســال دفاع مقدس و تجدید میثاق 
جمهوری  مقدس  نظام  واالی  آرمان های  با 

اسالمی آغاز کرد.
به گــزارش خبرنگار دریا ؛  »حســین 
عباس نــژاد« مدیــرکل جدید بنــادر و 
دریانوردی هرمزگان با همراهی و استقبال 
»علیرضا محمدی کرجــی ران« مدیرکل 
سابق و جمعی از اعضای شورای معاونین 
و مدیران بنادر تابعه  این اداره کل، کمتر از 
۲۴ ساعت پس از دریافت حکم انتصاب 
خود از ســوی »صفایی« معاون وزیر راه 
و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ، 
پیش از ظهر   1۲ مردادماه در ســاختمان 
مرکــزی بزرگترین بنــدر بازرگانی ایران 
)منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی( 

حضور یافت.
عباس نــژاد پیش از آغاز بکار، با حضور 
در یادمان شهدای گمنام هشت سال حماسه 
و جهاد دوران دفاع مقدس، با آرمان های 
واالی قهرمانان ملی ایثار و شهادت حوزه 

دریایی و بندری، تجدید میثاق کرد.
مدیرکل جدید بنادر و دریانوردی هرمزگان 
همچنین در قالب یــک بازدید میدانی با 
همراهی معاونین و مدیران ارشد بزرگترین 
بنــدر بازرگانی ایــران،  آخرین وضعیت 
طرح هــای عمرانــی و توســعه ای بندر 
به ویژه پروژه استراتژیک  شــهیدرجایی 
احداث ســاختمان مرجــع دریایی را در 
کسوت یک مدیر عملیاتی، مورد پایش و 

ارزیابی دقیق کارشناسی قرار داد. عباس نژاد 
ضمن اشاره به بخشــی از ماموریت های 
کلیدی خود برای ارتقای جایگاه ملی و بین 
المللی اســتان هرمزگان در عرصه اقتصاد 
دریامحور و تحقق شعار ســال » تولید، 
دانش بنیان، اشــتغال آفرین«، گفت: اداره 
کل بنادر و دریانوردی هرمزگان به عنوان 
مرجع  دریایی منطقــه و هماهنگ کننده 
ارگان های دریایی مســتقر در راهبردی 
ترین جغرافیای ســاحلی و دریایی ایران 
در دوره جدید مدیریتی خود، سیاست های 
راهبــردی و برنامه های متعــددی را در 

حوزه های مختلف مدنظر دارد.
مدیرکل بنادر ودریانوردی هرمزگان افزود:  
برنامه ها  توسعه گفتمان دیپلماسی دریایی 
با کشورهای حوزه خلیج فارس، همگرایی 
حداکثری با جامعه محلی هرمزگان به منظور 
رونق بخشی به معیشت ساحل نشینان بنادر 
کوچک و کمتر توســعه یافته، بسترسازی 
برای گســترش زیربناهــای بندرگاهی و 
پسکرانه ای و تکمیل زیرساخت ها برای 
ایجاد اشــتغال پایدار، توسعه دانش بنیان 
دریامحــور با تکیه بر توان و دانش فنی و 
تخصصی ســرمایه های اجتماعی بومی و 
منابع انسانی ماندگار درون استانی به عنوان 
بخشــی از این اولویت ها سرلوحه کاری 
مدیران ارشــد بنادر و دریانوردی استان 

هرمزگان قرار دارد.
وی افزود: عالوه بر توجه ویژه نســبت به 
ابعاد زیرســاختی و سخت افزاری توسعه 
دریامحــور، ابعاد نرم افزاری توســعه و 
موفقیت در این مسیر بسیار پرچالش، یعنی 
گفتمان سازی و داشتن نگرش فرامنطقه ای 
و بین المللی به کارکردهای استان هرمزگان 
در تجــارت جهانــی، تقویــت فرهنگ 
توســعه با احترام به اندیشه ها و باورهای 
جامعه محلی و بکارگیری دانش ســنتی 
دریاپیشگان و مردمان ساحل نشینان این 
منطقه مهم در تمدن دریایی چندهزارساله 
ایران) گاهشماری باستانی ایرانیان ساحل 
نشین(، بهره گیری از دانش روزآمد صنعت 
دریانوردی با رفع ناترازی ها، احیای سبک 

زندگی دریایی و ساحلی مردمان جنوب  
مبتنی بر ارزش های تمدن اصیل اسالمی و 
ایرانی نیز در راستای عمل به منویات مقام 
معظم رهبری و متجلی شــدن راهبردهای 
دوراندیشــانه رهبر خــردورز انقالب در 
منشــور تمدنی »بیانیه گام دوم انقالب« و 
رهنمودهای کالن »جهاد تبیین« و »اقتصاد 
مقاومتی« به عنوان یک فانوس دریایی و 
ره نامه، هدایتگر مدیران ستادی و عملیاتی 
بنادر کوچک و بزرگ استان در برنامه های 
کوتاه مــدت و بلندمــدت دولت مردمی 
سیزدهم در هندسه توسعه دریایی و بندری 

هرمزگان خواهد بود.
شایان ذکر است،  سه شنبه یازدهم مردادماه 
با حکم »علی اکبر صفایی« معاون وزیر راه 
و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و 
دریانوردیی، حســین عباس نژاد به عنوان 
مدیرکل جدید بنادر و دریانوردی هرمزگان 
منصوب شد. وی، دارای مدرک کارشناسی 

مهندسی دریا گرایش کشتی سازی است.
سرپرستی معاونت دریایی سازمان بنادر و 
دریانوردی، مدیرکل امور دریایی، مدیرکل 
مشاور  دریایی،  تخصصی  ســازمان های 
معاونت امور دریایی، کارشــناس مسوول 
ثبت کشــتی ها و صــدور گواهینامه های 
دریایی و کارشناس سازمان های تخصصی 
و بین المللی و ممیــزی IMO از جمله 
مســوولیت های  عباس نژاد در سازمان 

بنادر و دریانوردی بوده است.

گفتنی است، بنابر یافته های پژوهشگران 
و محققان حوزه فرهنــگ عامه، »تقویم 
سال نو دریایی« یا »گاهشماری باستانی 
دریانوردان ســواحل خلیج فارس« از سه 
فصل 1۰۰ روزه و یــک فصل ۶۰ روزه 
دریانوردی تشکیل شده است که در پایان، 
پنج یا شش روز اضافه نیز دارد. این تقویم 
بــا آغاز فصل دریانوردی) دهه نخســت 
مردادماه( شروع می شود و در 1۰۰ روز دوم 
آن، با توجه به جریانهای ملتهب دریایی، 
دریانوردی با احتیاط صورت می گیرد؛  در 
1۰۰ روز سوم به دلیل طوفان های دریایی 
از رفتن به دریا پرهیز می شود. و در شصت 
روز آخر که توام با جریان های شدید جوی 
دریایی است، ناخدایان و مالکان شناورها 
به تعمیر کشتی ها می پردازند و خود را برای 
آغاز سال دریایی بعدی آماده می کنند. در 
حقیقت سال دریایی یک نوع حساب  و یا 
یک نوع تقویم دقیق دریایی است که ایرانیان 
هوشمند و اهل دانش ساکن منطقه ساحلی 
خلیج فارس، برای مسافرت بر روی دریاها 
و شروع فعالیت های اقتصادی خود آن را 
ابداع کردند و به طور قطع، این حســاب 
نوروز دریایی که سابقه ای به بلندای تاریخ 
کشورمان دارد، مخصوص ایرانیان است و 
در حال حاضر نیز دریانوردان قدیمی کم و 
بیش با حســاب و یا تقویم نوروز دریایی 
آشنایی دارند و سفرهای دریایی خود را بر 

اساس آن آغاز می کنند.

مدیرکل جدید بنادر و دریانوردی هرمزگان تاکید کرد 

تقویت دیپلماسی دریایی
 و همگرایی با جامعه محلی برای شکوفایی اقتصاد دریا محور

بندرعباس و معضل فرسودگی ناوگان حمل و نقل 
یادداشت

گروه خبر // مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان گفت: سهم استان 
از طرح ملی نهضت مســکن ۴۹ هزار و ۹۵۰ واحد در نظر گرفته 
شده که براساس میانگین جمعیتی سهم استان به صورت سالیانه 

۱۲ هزار و ۴۸۸ واحد مسکونی است. 
عباس کمالی در جمع خبرنــگاران افزود: در حال حاضر طبق 
آخرین آمارهــا بیش از ۹۸ هزار و ۹۸1 نفر برای طرح نهضت 

ملی مسکن در سطح استان ثبت نام کرده اند که تاکنون بیش از 
۲۳ هزار نفر حائز شــرایط اولیه بوده و 1۰ هزار و ۴۰۰ نفر نیز 
تایید نهایی شــدند. به گزارش ایرنا، کمالی خاطرنشان کرد: در 
بخش خودمالکان نیز ســه هزار و ۵۸۸ واحد معرفی به بانک و 
پذیرش شده است که از این تعداد یکهزار و ۶۳۵ واحد در قالب 
17۰ پروژه دارای قرارداد و در فرآیند پرداخت تسهیالت هستند.

به گزارش ایرنا، خبرنــگاران همچنین از مهم ترین پروژه های 
طرح نهضت ملی مســکن شهر بندرعباس از جمله پروژه 1۶۰ 

واحدی، ۲۵۶ واحدی و ۸۰۰ واحدی این شهر بازدید کردند.
تمامی واحدهای مسکونی در حال ساخت این پروژه ها بیش از 
1۶ هزار واحد است که درصد پیشرفت فیزیکی آن ها هم از یک 

تا ۵۵ درصد است.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان : 
۱۲ هزار و ۴۸۸ واحد مسکونی طرح ملی مسکن در دست ساخت است

خبرنگار سنگ صبوری است
 که نباید ترک بردارد

چرخ گردون به هر طرف بچرخد فرقی ندارد، کرونا ، زلزله، ســیل ،گرما و سرما 
مهم نیســت  هر چه که باشد خبرنگار حاضر است و آماده.تعطیالت باشد و نباشد 

خبرنگار باید حی و حاضر حضور داشته باشد.
 بارها در مکان های مختلف پرسیده اند شغلت چیست؟ خبرنگار 

و همه با هیجان پاسخ می دهند چه جالب!!!، حتمًا کار جذابی است و همیشه در سفر 
هستید و در حال کسب تجربه های متفاوت.

اما نمی دانند خبرنگاری ماهیتًا کاری است دشوار . غافل از اینکه تهیه خبر َسوای 
هیجانهایش گاهی رنج ها، دردســرها،غم ها، شادی ها، لبخندها، و درگیری های 
خودش را دارد.همچنین ناگفته نماند که نیاز به جسارت و پیگیری وروابط عمومی 

باال و یا به اصطالح عام، پوست کلفتی خاصی دارد.
در ســه  ســال گذشــته که پاندمی »کوویدـ 1۹« دنیا را تکان داد، وظیفه اصلی 
فرهنگســازی و اطالع رسانی در این عرصه و ثبت وقایع تلخ و شیرین آن برعهده 
خبرنگاران بود. خبرنگارانی که مجبور بودند در زمان قرنطینه باز هم در بیمارستان ها، 
مکان های عمومی ، جلسات و... حضور پیدا کنند و برای اطالع رسانی به مردم جان 

خود را فدا کنند.
چه بسا بســیاری از آنها در این راه جان خود را از دست دادند ، بسیاری مبتال به 

بیماری کرونا شدند وشرایط سختی را گذراندند.
 اما نوشتن ما خبرنگاران از قصه ها و گزارش های کرونایی تمامی نداشت. یکی از 
تلخ ترینش برای من روایت کسب و کارهایی بود که با هزار و یک امید آجربه آجر 
روی هم چیده شــده بودند و تازه سر پا شده بودند. فرقی نمی کردبانی این کسب و 
کار زن سرپرست خانوار بود یا جوانی تازه فارغ التحصیل شده، آنچه غم انگیز بود، 
امید مرده ای بود. تماس ها و پیغام های مکرری از اقشار مختلف جامعه که  کسب 
کار خود را از دست داده بودند و می خواستند که ما زبان آن ها باشیم و دردشان را 

به گوش مسئولین برسانیم .
و حال که  از پیک های مختلف کرونا گذشتیم ، با شرایط اقتصادی جامعه، مشکالت 
مختلفی که همه با آن دست و پنجه نرم می کنیم، خبرنگار وظیفه اش این است که 

هم چشم و گوش همه افراد جامعه باشد و هم مشکالت را برای خود هموار کند.
خبرنگار ســنگ صبوری است که نباید ترک بردارد و در باد و طوفان و باران باید 
صبوری کند. روز خبرنگار یادآوری است برای ما خبرنگاران  که با نگاه به یک سال 

گذشته خود بدانیم روزهای خوب و بدی داشته ایم و با
 تالش و از خود گذشتگی گذرانده ایم، روزهایی که دردها و

 مشکالتی را رسانه ای کرده ایم و به نتیجه رسیده  است و باعث
 خوشحالی افراد مختلف شده ایم.

 روزهایی که خبرهای تلخی را خواندیم و اشک ریختیم
 و باز ادامه دادیم.

در روز خبرنگار و یادآوری آن باید دستی
 بر پشت خود و همه همکاران در این راه بزنیم 

و بگوییم »خداقوت« که در همه حال محکم
 و استوار ایستاده اید.

                   سعیده دبیری نژاد/ دریا
Dabiri_      @yahoo.com91


