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گروه خبر  //نماینده مردم هرمزگان از دولت خواست تا در ساخت پاالیشگاههای جدید
در استان از توان نیروهای بومی بهره گرفته شود.

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در نشســت شورای اداری استان عنوان کرد :ما به لطف خدا
در استان مشکلی بین دســتگاهها نداریم؛ ارتباط و همکاری خوبی نیز با مدیران مجموعه دولت
وجود دارد ولی آن چیزی که مورد انتظار اســت و مشــکالت مارا مضاعف می کند این است که
برخی انتظارات ما در مرکز پاسخ داده نمیشود.وی تأکید کرد :اگر از بنده سوال کنید که مهم ترین
اولویت شــما در استان چیست و تمرکز باید در کدام حوزه باشد من می گویم مهم ترین بحث و

آغاز طرح بخشودگی جریمه تاخیر تادیه دین در بانک توسعه تعاون
خبر اختصاصی //مدیر شعب بانک توسعه تعاون
استان هرمزگان از آغاز طرح بخشودگی جریمه
تاخیر تادیه دین در بانک توسعه تعاون خبر داد.

ســیدعنایت خداکرمپور در گفتگو با خبرنگار
روزنامه دریا با بیان این مطلب اظهارداشــت:
به مناســبت هفته دولت و هفتــه تعاون ،طرح
بخشــودگی جریمه تاخیر تادیه دین در بانک
توسعه تعاون آغاز شد .خداکرمپور عنوانکرد:
به منظور حمایت از تعاونیهایی که در پرداخت
بدهی های خود دچار مشکل می باشند بانک

توسعه تعاون بخشــودگی  6درصدی جریمه
دیرکرد را اعمال می کند.
وی خاطرنشــانکرد :بر اساس این طرح همه
بدهکارانی که تا تاریخ  17شــهریور نسبت به
پرداخت اقســاط معوق خود به صورت یکجا
اقدام نمایند می توانند از این بخشودگی استفاده
نمایند .خداکرمپور در پایان گفت :جهت سهولت
در اجرایی شدن طرح و تکریم مشتریان ،اختیار
بخشــش به همه کمیته های وصول مطالبات
شعب سراسر استان تفویض شده است.

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي هرمزگان خبر داد

بهره برداري از  15طرح صنعتي و پروژه زيرساختي هرمزگان درهفته دولت

گروه خبر //سيد امير اميري زاد مديرعامل
شركت شــهركهاي صنعتي هرمزگان در
نشست خبري مشــترك با سازمان صمت
هرمزگان ،اظهارکرد :همزمان با فرا رسيدن
هفته دولــت  15طرح صنعتــي و پروژه
زيرساختي با اعتباري بالغ بر  655ميليارد
ريال در سطح شهركها و نواحي صنعتي به
بهره برداري مي رسد.

به گزارش خبرنگار روزنامــه دریا ،وي در
ادامه افزود :هفت طرح صنعتي با اعتبار 283
ميليارد ريال و هشــت پروژه زيرساختي با
اعتبار  372ميليــارد ريال در هفته دولت به
بهره برداري مي رسند.
احداث چهارناحیه صنعتی در سال جاری
رئيس هيــات مديره و مديرعامل شــركت
شــهركهاي صنعتي هرمزگان بــا بيان اينكه
در ســال جاري احداث چهار ناحيه صنعتي
جديد به پايان مي رسد ،گفت :ناحيه صنعتي
بشاگرد ،ناحيه صنعتي گروك ،ناحيه صنعتي
بندرلنگه و ناحيه صنعتي جناح تا پايان سال
به جمع ساير نواحي و شهركهاي صنعتي استان
ميپيوندند.
وي با اشاره به پيگيري هاي شركت شهركهاي

صنعتي هرمزگان و همكاري دســتگاه هاي
ذيربــط همچــون صمت هرمــزگان جهت
بازگشــت واحدهاي راكد به چرخه توليد،
گفت :درســال گذشته با پيگيري هاي انجام
شــده  40واحد راكد مجدد به چرخه توليد
برگشتند و اشتغالي بالغ بر  532نفر احيا شد.
 ۴۵واحــد تولیدی تا پایان ســال جاری به
چرخه توليد بازمیگردند
اميري زاد اضافه كرد :امسال نيز برنامه ريزي
شده است  45واحد توليدي تا پايان سال به
چرخه توليد برگردند و از ابتداي سال تاكنون
 10واحد به چرخه توليد بازگشتند.وي با بيان
اينكه از ابتداي تاسيس اين شركت  1239فقره
قرارداد صنعتي با سرمايه گذاران منعقد شده
است تشريح كرد :از اين تعداد  542طرح با
اشتغال  7000نفر به بهره برداري رسيده است.
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي هرمزگان
ادامه داد :مابقي واحدهاي توليدي در مرحله
ساخت و ساز هستند كه با بهره برداري از آنها
براي  21هزار نفر شغل ايجاد مي شود.
وي با اشــاره به برنامه هاي نــرم افزاري و
حمايتــي از واحدهاي توليدي مســتقر در
شهركها و نواحي صنعتي هرمزگان گفت :در

دو سال اخير  174دوره آموزشي برگزار شده
است و امسال نيز برگزاري  75دوره آموزشي
در دستور كار قرار دارد؛ از ابتداي سال تاكنون
نيز  25دوره آموزشي برگزار شده است.
اميري زاد اظهار كرد :پيش بيني مي شود در
سال جاري  1800نفر در دوره آموزشي مورد
حمايت شركت شهركهاي صنعتي حضور يابند.
وي در پايان ،بیان کرد :توسعه خوشه حصير
بافي و احداث نمايشــگاه دائمي محصوالت
صنايع كوچك اســتان هم از جمله ســاير
اقدامات شــركت شــهركهاي صنعتي استان
ميباشد.

حوزه ،حوزهی بهداشــت و درمان است .تعداد تخت های بیمارستانی در استان ما نسبت به آمار
کل کشور کمتر و پایین تر است و در این خصوص باید تصمیماتی اخذ شود .مرادی ادامه داد :در
بحث اشتغال ،رئیس جمهور محترم در سفری که در هرمزگان خدمت ایشان بودیم دستور دادند که
اولویت جذب نیروهای بومی که در ماده  ۴۷قانون برنامه ششم توسعه با دقت بیشتری پیگیری شود
و جذب نیروهای بومی در اولویت قرار بگیرد؛ همچنین هیأت مدیره ها نیز از بین بومی ها باشند؛
چقدر باید بزرگترین صنایع استان هزینه هایی را صرف رفت و آمد مدیران پروازی کنند در صورتی
که در استان خودمان ظرفیتهای خوبی داریم.
ادامه در همین صفحه

آغاز طرح بخشودگی
جریمه تاخیر تادیه دین
در بانک توسعه تعاون
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کسی به کسی نیست
نماینده ولی فقیه در هرمزگان عنوان کرد

هرمزگان یکی از سه استان برتر
در حوزه سند مهندسی فرهنگی

2

2

معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان تاکید کرد

ضرورت تسریع درفرآیند صدور کارت
ملی کلیه افراد متقاضی در هرمزگان 2
رئیس کل دادگستری هرمزگان تاکید کرد

لزوم تهیه ساز و کارهای جدید به
منظور اصالح فرآیند واردات کاال

2

آبفا در تحقق خواسته مردم میناب
به وعده خود عمل کرد

6

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان :

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس :

هیأت مدیره صنایع باید از بین نیروی های بومی باشند

ادامه از تیتر یک

این نماینده مردم هرمــزگان ادامه داد :کل
دنیا اگر گفته شود یک شهری در نزدیکی
آب تشنه اســت ،تعجب بر انگیز است .ما
در نزدیکی خلیج فــارس و دریای عمان
هســتیم ،در برنامه ششم توسعه و بودجه
قرار بر این بود که  ۳۰درصد از تامین منابع
آب کل کشــور با آب شیرین کن باشد که
این  ۳۰درصد در اســتان تحقق پیدا کرد.
همچنین اســتان هرمزگان در کشور یکی

از استان هایی اســت که از بدترین راه ها
برخوردار است کریدور شمال به جنوب را
اگر در نظر بگیرید بحث جاده بندرعباس
و سیرجان و حوزه های شرق و غرب هم
باید در وضعیت مناسب تری قرار بگیرد.
نماینده مردم بندرعباس ،قشــم ،بوموسی،
حاجی آباد و بندرخمیر افزود :در بودجه
 ۱۴۰۱بحث ماشــینآالت راهســازی با
اولویت ماشــین های گاز سوز نیز مورد
توجه قــرار گرفت .امید اســت حداقل

ماشینآالت مورد نیاز مانند آمبوالنسها،
ماشین آالت راهسازی و خدمات عمومی
مانند حمل و نقل درون شهری تهیه شود.
به گزارش فارس  ،مرادی در انتها با تشکر
از زحمات دولت ادامه داد :با موافقت رئیس
جمهور ،دو پاالیشگاه با نامهای شهید حاج
قاسم ســلیمانی و نگین مکران در استان
ساخته خواهد شد و تامین مالی آن توسط در فرآیند ساخت این دو پاالیشگاه بسیار
دولت صورت گرفت که این یک اتفاق بی مهم ،از تــوان نیروها بومی به بهترین نحو
نظیر در استان خواهد بود و انتظار داریم تا استفاده شود.

استاندار هرمزگان:

گروه خبر  //استاندار هرمزگان گفت :پیگیری عملیاتی
شــدن مصوبات ســفر رئیس جمهور مهم ترین نکته
سفرهای استانی است که از سوی نهاد ریاست جمهوری
و در درون استانها توسط اســتانداری در حال انجام گاهــی اوقات جای نتیجه را میگیرد در حالی که در نهاد به گزارش فارس  ،دوســتی تاکیدکرد :مرکز سامد هم در
است.
ریاست جمهوری یک مجموعهای شکل گرفته که مدیران هرمزگان فعال است و خود من  ۱۱بار در مدت حضورم در

تک تک مصوبات سفر رییس جمهور در حال پیگیری است

مهدی دوستی استاندار هرمزگان در یک ارتباط ویدیویی
اظهارداشت :در  ۳۱سفری که توسط ریاست محترم جمهور
انجام شد بارزترین نکته تمرکز بر عملیاتیسازی مصوبات
بود که کامال مشــهود بود و من فکر میکنم این مســئله
مهمترین نکته و تفاوت با ســفرهای استانی در دولتهای
گذشته بود.
وی افزود :ما معموال گرفتار فرآیندها میشویم ،یعنی سفر
که انجامشد فکر میکنیم کار تمام شده است و این فرآیند

پروژه مشخصی جهت پیگیری امور در آن حضور دارند و
فرآیند عملیاتی سازی مصوبات را پیگیری میکنند.
استاندار هرمزگان بیانکرد :سامانهای هم وجود دارد که شما
میتوانید مصوبات اســتان خود را ببینید ،در هرمزگان که
 ۱۶۳پروژه داشتیم گاها در مسیر اجرا موانعی وجود دارد
که بعد از اینکه موانع را شناســایی کردیم با نهاد ریاست
جمهوری مکاتباتی را انجام میدهیم و رفع موانع در مسیر
عملیاتی سازی مصوبات پیگیری میشود.

استان در برنامه های ارتباط مردمی مرکز حضور پیدا کردم
و به تاسی از سفرهای جناب رئیسجمهور ما هم سفرهای
خود در استان را در شهرستانها و بخشها پیگیری میکنیم
و ابتدا با مرکز سامد استانی مسائل شهرستان ها را از مردم
دریافت میکنیم و در آن سفر مصوب میکنیم و سامانهای
هم راهاندازی کردیم که مصوبات سفرهای شهرستانی را با
روزشمار در آن قرار میدهیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان خبر داد

افتتاح  24پروژه در حوزه منابع طبیعی در هفته دولت

گروه خبــر  //مدیرکل منابع طبیعی و
آبخیزداری هرمــزگان گفت :در هفته
دولت امســال شــاهد افتتاح و آغاز
عملیات اجرایی 24طرح با اعتبار بالغ
بر243میلیارد ریال خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار دریا؛ سیدمحمدنور
موســوی اظهــار کــرد :از مهــم ترین
برنامههای ایــن اداره کل در هفته دولت،

اجرای عملیــات بیومکانیک و مکانیکی
و مدیریت پایــدار جنگلهای مانگرو در
شهرستان قشم ومیناب است.وی افزود:
این تعــداد پروژهها در شهرســتانهای
بســتک ،بندرخمیر ،بندرعباس ،میناب،
بشاگرد ،جاسک و پارسیان اجرا میشود.
وی ادامه داد :این طرحها شامل عملیات
بیولوژیک نهالکاری ،ســاخت سازههای

سنگی مالتی ،پخش سیالب ،توسعه جنگل
با بذر ،احداث بند خاکی و دیگر طرحهای
آبخیزداری اســت.مدیر کل منابع طبیعی
وآبخیــزداری هرمزگان با اهمیت احیاء و
توسعه روز افزون منابع طبیعی در بخشهای
مختلف ،اضافه کرد :حجم هر نوبت آبگیری
سازه ها ی آبخیز داری استان بیش از450
میلیون مترمکعب است.موسوی با اشاره

به جایگاه ویژه انجام عملیات آبخیزداری
در هرمزگان خاطرنشــان کرد :پروژههای
آبخیزداری اجرا شــده در دهه فجر مهار
و کنترل ســیالب و اســتحصال رواناب،
حفاظت خاک افزایش سفرههای آبهای
زیرزمینی را در پی خواهد داشــت.گفتنی
اســت :اعتبارات اجرای این پروژه ها از
محل اعتبارات ملی واســتانی بوده که با
ایجاد اشتغال در راســتای اشتغال پایدار،
افزایش توان اقتصادی در روســتاییان و
مقابله با خشکسالی و کشاورزی پایدار و
امنیت غذایی می باشد.

پیشرفت  96درصدی پروژه تهویه مطبوع و شبکه اطفاء حریق بندر شهید باهنر

گروه خبر  //مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و
شرق هرمزگان از پیشرفت  96درصدی پروژه تهویه
مطبوع و شبکه اطفاء حریق در بندر شهید باهنر خبر
داد و گفت :با اتمام ایــن طرح گام مهمی در جهت
افزایش ضریب ایمنی بندر برداشته می شود.

بــه گزارش خبرنگار دریا ،حمیدرضا محمدحســینی
تختی افزود :ارتقاء ایمنی از جمله موارد مهم و اساسی
در جهت مقابله با حوادث احتمالی است که همواره در
اولویت این مجموعه قرار دارد.

وی از مهمترین اقدامات انجام شــده در این طرح به
تهیه ،نصب و راه اندازی پنج دســتگاه هواساز ،تهیه 2
دستگاه کندانسور چیلر هوایی 170تنی ،اصالح و ترمیم
لوله های اطفای حریق اشاره کرد.
به گفته مدیر بنادر و دریانوردی شــهید باهنر و شرق
هرمزگان ،برای اجرای ایــن طرح  370میلیارد ریال
بودجه اختصــاص یافته و طی مدت زمــان  ۲۴ماه
اجرایی خواهد شد .محمدحسینی تختی بهبود سیستم
تهویه مطبوع سالنهای مسافری بین المللی و خدمات،

ایجاد طرح توســعه در شبکه اطفای حریق بندر شهید
باهنــر را از اهداف این طرح عنوان کرد و افزود :پایان
مهرماه زمان بندی تعیین شــده جهــت اتمام پروژه و
بهرهبرداری از آن است.
الزم به ذکر است ،بندر شهید باهنر سومین بندر صادراتی
کشــور اســت که عالوه بر فعالیت در امور صادرات
کاالی نفتی با برخورداری از یک سالن مسافری مجهز
بخشی از حمل و نقل مسافربری بین المللی را عهدهدار
است.

خبری
دوشنبه  31مرداد 1401
 24محرم 1444
سال بیست و یکم شماره 3959

سرمقاله

کسی به کسی نیست

رییس جمهور در جلسات و مراسمات مختلف بر این نکته بسیار تاکید داشتند
که بانیان وضع موجود نباید باشند که متاسفانه هنوز هستند؛ هم خود اشخاص وهم
تفکرات شــان .مدیرانی همچنان از دولت قبل بر مسند تکیه زده اند که شرایط را
بهبود نداده اند و برخی که سرپرست و ...هستند ،همچنان همان تفکرات دارند .این
مدیریت های سوخته که هدف شان سلب آسایش مردم و عدم موفقیت دولت است،
از رافت نظام و رئیس جمهور و سران دولت بنظر می رسد حداکثر بهره برداری و
سوء استفاده را برده اند .در استانی مانند هرمزگان شرایط به مراتب بدتر است و هیچ
تغییر محسوسی را مردم شاهد نیستند .همچنان این استان در فقر وفالکت ،بیکاری و
گرانی و ...در رتبه نخست قرار داردو هیچ اقدامی برای رفع مشکالت استان جهت
گذر از این رتبه های تحقیرآمیز در استان صورت نگرفته است .غیربومیان همچنان
در اولویت اســتخدام هستند و مردم هیچ نشانی از استخدام بومی ها و در اولویت
بودن بومی ها ندیدند .چندین هفته به موضوع مهــارت آموزی در مراکز دولتی
فن یوحرفه ای پرداختیم که این مراکز و کارگاه ها واگذار شده اند و مردم از آموزش
رایگان محروم هستند و نمی توانند آموزش ببینند وبه همین دلیل بیشتر جوانان و
مردم استان به سمت مشاغل کاذب رفته اند و جان شان را هم در این راه از دست
می دهند .سرپرســت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان در پاسخ به روند
واگذاری ها اعالم کرده است که این سیاست را ادامه می دهند و از آن طرف هیچ
دستگاه نظارتی و استانداری تاکنون حاضر نشده است از واگذاری ها جلوگیری
نموده و گویا همه دست به دست هم داده اند اند تا جوانان از مهارت آموزی و ورود
به صنایع و مشاغل مناسب محروم شوند و به سمت مشاغل کاذب و قاچاق بروند
که در این بخش از ســران قوا انتظار می رود به این حوزه در استان ورود کنند تا
از متالشی شدن و دود وسوخت شدن زندگی مردم استان بدلیل سوء مدیریت ها
جلوگیری شود .موضوع دیگر ترک فعل هایی است که منجر به خسارت به مردم
می شود و هیچ دستگاهی هم خودش را مسئول نمی داند ودستگاه های نظارتی هم
در نظارت های شان کوتاهی می کنند .چند روز پیش گزارش را رسانه ها از جاده
حسنلنگی به شمیل منتشر کرده اند که در این جاده پرتردد سه سرعت گیر بزرگ
احداث شده است که از کمترین استانداردها بی بهره بوده و حتی شب نما نداشت و
به دهها خودرو و راننده بدلیل عدم دید در شب خسارت وارد شد و هیچ مسئولی
هم پاسخگو نبود .آیا هر مدیر و کارشناسی نمی داند که نصب سرعت گیر بایستی با
چه شرایطی باشد؟ حال نیز که به مردم خسارت وارد شد ،هیچ کس مسئول نیست.
به همین دلیل این روند ادامه دارد ودستگاه های اجرایی بجای اینکه مشکالت مردم
را برطرف کنند ،حتی بگونه ای عمل می کنند تا خسارت به مردم بیشتر شود وگویا
ماموریت برخی دستگاه ها ایجاد مشکل و خسارت به مردم است .در حوزه مسکن
نیز دهها گزارش از زوایای مختلف منتشر کردیم که مافیای مسکن چه بالیی را بر
ســر مردم آورده اند و دالالن ،برخی سازندگان مسکن و مشاوران امالک باعث
حبابی شدن قیمت مسکن ورهن واجاره شده اند و خون مردم و مستاجران را در
شیشه کرده اند و بازهم در این حوزه هیچ اقدامی توسط دیگاه های نظارتی واجرایی
صورت نگرفت .در حوزه محالت حاشیه ای و تبدیل کوچه های این محالت به
پاتوق معتادان ،مواد و مشروب فروشان ،اراذل و اوباش و ...صدهها گزارش و مقاله
منتشــر کرده ایم و هیچ اتفاقی را ساکنان شاهد نبودند .شورای شهر نیز به دنبال
دعواهای سیاسی خود هستند .در بخش دارو و درمان نیز وضعیت بهتری نداریم .در
حوزه های دیگر اینگونه است و هیچ برنامه ای منسجم برای رفع مشکالت استان
دیده نمی شود و بیشتر شعار درمانی تا اقدام درمانی.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان عنوان کرد

هرمزگان یکی از سه استان برتر در حوزه سند مهندسی فرهنگی

گروه خبر  //نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان
با تاکید بر اینکه نظارت الزم برای جلوگیری از
انحراف بودجه ســند مهندسی فرهنگی انجام
شود گفت :هرمزگان یکی از سه استان برتر در
حوزه سند مهندسی فرهنگی است.

حجتاالسالم والمســلمین محمد عبادیزاده
در جلسه شــورای فرهنگ عمومی هرمزگان
که در دفتر امام جمعه بندرعباس برگزار شــد،
اظهارداشت :کارگروهها برای پشتوانه کارشناسی
دســتورکارها تقویت میشــوند تا اثربخشی
مصوبات افزایش پیدا کند.
وی ،با اشــاره به دغدغه  12سال پیش رهبر
معظم انقالب ،عنوان کرد :شورای عالی انقالب
فرهنگی با انجام یک کار کارشناســی نقشــه
فرهنگی کشور را تدوین کرد اما پس از مدتی
اتفاقی در حوزه فرهنگی کشور رخ نداد.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان افزود :پس
از انجام آسیبشناسیهای متنوع مشخص شد
که یکی از ایرادات اصلی این سند ،کلی بودن آن
گروه خبر  //مهندس مهدی دوستی
اســتاندار هرمزگان ،در شــصت و
چهارمین نشست شــورای گفت و
ش خصوصی استان
گوی دولت و بخ 
هرمزگان که با دســتورکار بررسی
مسائل و مشکالت شرکتهای دانش
بنیان اســتان هرمزگان برگزار شد،
اظهارداشــت :در اهمیت شرکتهای

دانشبنیــان و کارهــای دانشپایه
بحث بسیار است و اینکه مقام معظم
رهبری(مدظله العالی) شــعار امسال
را مزین بــه نام دانشبنیــان کردند
گواهی بر اهمیت باالی شــرکتها و
فعالیتهای دانشبنیان است.

و عدم لحاظ اولویتهای فرهنگی استانها بود.
حجتاالسالم والمسلمین عبادیزاده ،با اشاره
به تدوین سند مهندســی فرهنگی متناسب با
اولویتهای فرهنگی اســتانها ،بیان کرد :پس
از انجام چند جلسه بحث کارشناسی در جلسه
شورای انقالب فرهنگی ،مقرر شد که  10استان
به عنوان پایلوت برای تدوین ســند مهندسی
فرهنگی انتخاب شوند که هرمزگان هم یکی از
آنها بود .وی ،تشریح کرد :پنج اولویت فرهنگی
بــرای هرمزگان در نظر گرفته شــد و ذیل هر
کدام نیز با همکاری نهادهای مختلف فرهنگی،
حوزوی و دانشگاهی 25 ،اقدام ذیل هر کدام از
اولویتها تدوین شد.
نماینده ولی فقیه در اســتان هرمزگان ،با اشاره
به رونمایی برش استانی سند مهندسی فرهنگی،
گفت :ســند طی روزهای آینده به دســتگاهها
ابالغ میشــود و دستگاهها باید هر کدام از 25
اقدامی که ذیل اولویتها تعریف شــده است به
برنامه تبدیل شــود .حجتاالسالم والمسلمین

عبادیزاده ،با بیان این نکته دســتگاهها مطابق
با اهداف مســئولین ارشــد خود برنامههای
فرهنگی متنوعــی دارند ،تصریح کرد :با تعیین
این اولویتهــای فرهنگی انتظــار داریم که
دستگاهها بخشــی از برنامههای فرهنگی خود
را به برنامههای برش استانی اختصاص دهند و
بودجهها را به این سمت سوق دهند.
وی ،با اشــاره به تامین اعتبار ســند مهندسی
فرهنگی هرمزگان ،عنوان کرد :بخشی از این سند
توسط معاون رئیس جمهور و سازمان برنامه و
بودجه کشــور تامین اعتبار میشــود و بخش
دیگری نیز از طریق منابع استانی تامین اعتبار
میشــود .نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان،
دستگاههای فرهنگی را مجری اصلی این سند
فرهنگی دانست و ابراز کرد :سازمانهای مردم
نهاد کــه در حوزههای مختلف در حال فعالیت
هستند از دیگر محورهای اجرای برش استانی
سند مهندسی فرهنگی هستند که باید از ظرفیت
آنها اســتفاده کرد .حجتاالسالم والمسلمین

ت بر روند
عبادیزاده ،با اشــاره به لزوم نظار 
اجرای این سند فرهنگی ،بیان کرد :نظارتهای
الزم برای جلوگیــری از انحراف بودجه انجام
شود تا تامین اعتبار این طرح فرهنگی به خوبی
انجام شود .به گزارش تسنیم  ،وی گفت :استان
هرمزگان از نظر پیشرفت در برش استانی سند
مهندسی فرهنگی جزو ســه استان برتر کشور
است که ســعی خواهیم کرد در نیمه دوم سال
وارد فاز اجرایی شویم.

استاندار هرمزگان :

به دنبال حل مسائل و مشکالت دانشبنیانها هستیم

بــه گــزارش خبرنگار دریــا ؛ وی
افزود :الزم اســت چالشها ،مسائل
و مشکالت شــرکتهای دانشبنیان
احصا ،دســته بندی و اولویتبندی
شــوند چرا که ما در استان هرمزگان
 ۴۶شــرکت دانشبنیان داریم که اگر
هر کدام بخواهند ۱۰مشکل ارائه کنند
بیــش از  ۴۰۰چالش وجود خواهد
داشت که طبیعتا نمیتوان برای آنها
لحظهای تصمیمگیری کرد.

اســتاندار هرمــزگان بیانکــرد:
تصمیمگیریهــای لحظهای میتواند
تبعات ســنگینی برای استان داشته
باشــد بر همیــن مبنا الزم اســت
بســتههایی از مشکالت ،چالشها و
مطالبات آماده شوند تا بر اساس آن
بتوانیم تصمیمگیریهای درستی برای
حل واقعی مشکالت داشته باشیم و
الزمه آن مشــخص شدن ابر مسائل
و حتی استثنائات است تا با رویکرد

کارشناسی و بررسی دقیق تصمیمات
صحیحــی اخذ شــود.وی ادامه داد:
نگاه من به اقتصاد مانند شیمی است
و معتقــدم باید محیط و بســترها را
برای فرآیندهای اقتصادی فراهم کنیم
اما برای ایجاد محیط مناســب الزم
است مصادیق چالشها اعالم شود.
مهندس دوستی خاطرنشانکرد :فلسفه
پارکهای علم و فناوری در دنیا این
است که شــرکتهای دانشبنیان در

رئیس کل دادگستری هرمزگان تاکید کرد

لزوم تهیه ساز و کارهای جدید به منظور اصالح فرآیند واردات کاال

گروه خبر  //رئیس کل دادگستری هرمزگان در
چهل و دومین بازدید خود از بندر شهید رجایی
بندرعباس بر لزوم تهیه ساز و کارهای جدید به
منظور اصالح فرآیند واردات کاال تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ در راستای دستورات
رئیــس قوه قضاییــه مبنی بــر حفظ حقوق
بیتالمال و تعیین تکلیف کاالهای موجود در

بنادر و گمرکات ،رئیس کل دادگستری استان
هرمزگان برای چهل و دومین بار از بندر شهید
رجایی بندرعباس بازدید کرد.مجتبی قهرمانی
همچنین با هدف نظارت بر پروژه انبارگردانی
در محوطهها و ترمینال های بندر شهید رجایی
بندرعباس و بررسی موضوع اصالح فرآیندهای
جــاری در بنــدر و گمرگ شــهید رجایی،

دستورات الزم را خطاب به مسئوالن مربوطه
صادر نمود.وی در ادامه در جلسه ای با حضور
مدیرکل بازرسی استان ،مسئوالن گمرک ،اداره
بنــادر و دریانوردی ،ســازمان صنعت ،معدن
و تجــارت و پلیس امنیــت اقتصادی حضور
یافت.قهرمانی در این نشســت ،بر لزوم تسریع
در پیش بینی و تهیه ســاز و کارهای جدید به

زمان نوزایــی و نوپایی در پارکها
مستقر میشوند و بعد از اینکه کارشان
روی ریــل و روال افتاد باید به دنبال
توسعه کسب و کار خود بروند.
استاندار هرمزگان تاکیدکرد :در حوزه
نیازهای زیرســاختی شــرکتهای
دانشبنیان مانند آب و برق و مسائل
از این دســت به ما اعالم شود تا با
بررسی دقیق و تعریف برنامه بتوانیم
زیرساختهای الزم را تامین کنیم.

منظور اصالح فرآیند واردات کاال و همچنین؛
تهیه نرم افزار جامع و مشترک به منظور تبادل
اطالعات بین ادارات بنادر و دریانوردی ،گمرک
و صمت تأکیــد کرد.رئیس کل دادگســتری
هرمزگان همچنین بــه پلیس امنیت اقتصادی
فرماندهی انتظامی استان مأموریت داد؛ موضوع
کانتینرهای مشکل دار شناسایی شده در پروژه
سرشماری و انبارگردانی محوطه ها و ترمینال
های بندر شــهید رجایی بندرعباس را بررسی
نموده و نتیجه را به سرعت اعالم نماید.

علی زارعی

خبر
معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان تاکید کرد

ضرورت تسریع درفرآیند صدور کارت ملی کلیه افراد
متقاضی در هرمزگان
گروه خبر  //معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان بر ضرورت
تســریع درفرآیند صدور کارت ملی کلیه افراد متقاضی در هرمزگان
تاکید کرد .به گزارش خبرنگار دریا ؛ احسان کامرانی در جلسه شورای
هماهنگی ثبت احوال استان ،با اشــاره به اهمیت جایگاه ثبت احوال
عنوان کرد :ســازمان ثبت احوال به عنوان یک نهاد مهم در ثبت وقایع
حیاتی جایگاه مهمی در برنامه ریزی های کشــور دارد .مبنای تصمیم
گیری و توسعه آمار دقیق و به روز است که می تواند با خروجی مناسبی
همراه باشد .معاون سیاســی ،امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان،
خاطرنشان کرد :به محض وقوع تولد یا فوتی سازمان ثبت احوال اقدام
به ثبت وقایع می کند که این امر رشد یا کاهش جمعیت را به خوبی نشان
می دهد .کامرانی با اشاره به اهمیت تقویت اداره کل ثبت احوال استان
افزود :با توجه به حجم و گستردگی ماموریت های ثبت احوال تقویت
این نهاد از نظر نیروی انسانی و تجهیزات بسیار حائز اهمیت است .وی
خاطرنشــان کرد :با توجه به در پیش بودن انتخابات در سال آینده و
برگزاری بخش مهمی از آن به صورت الکترونیکی گسترش خدمات
فیبر نوری در سراسر اســتان جهت دسترسی دستگاه های اجرایی به
سامانه های سازمان ثبت احوال ضروری است .معاون سیاسی ،امنیتی
و اجتماعی استانداری هرمزگان ،با تاکید بر تکمیل فرآیند صدور کارت
ملی در استان ،تصریح کرد :با توجه به بومی سازی فرآیند تولید کارت
ملی در کشور ضروری است نسبت صدور کارت ملی کلیه افراد متقاضی
در استان تسریع شود .معاون سیاســی امنیتی و اجتماعی استانداری
هرمزگان ،در همین خصوص ،گفت :ارائه خدمات در دســتگاه های
اجرایی منوط به ارائه کارت ملی اســت و افرادی مشمولی که کارت
ملی دریافت نکرده اند رسید ثبت نام کارت ملی مالک ارائه خدمات در
دستگاه های اجرایی است .وی اظهار داشت :بررسی تحلیلی و تجزیه
ای نرخ رشد جمعیت استان با استان های همجوار برای آسیب شناسی
نرخ رشد جمعیت هرمزگان از اهمیت بسزایی برخوردار است.
مدیر کل شیالت هرمزگان مطرح کرد

تحقق برنامه تحولی سازمان شیالت ایران اولویت اول
شیالتهرمزگان
گروه خبر  //با حضور مدیرکل شــیالت هرمزگان  ،معاون برنامه
ریزی و منابع شیالت هرمزگان  ،معاون آبزی پروری شیالت هرمزگان،
معاون صید شیالت هرمزگان  ،روسای شیالت شهرستان ها و جمعی
از مسئولین شیالت هرمزگان با محوریت تحقق برنامه تحولی سازمان
شیالت ایران اولویت اول شیالت اســتان در سالن جلسات اداره کل
شــیالت هرمزگان برگزار گردید.به گزارش خبرنگار دریا  ،مدیرکل
شیالت هرمزگان با اشاره به ظرفیت های موجود در بخش آبزی پروری
وصیدوصیادی گفت :بی شک فعالیت های بخش شیالت میتواند محور
توسعه بیش از پیش استان و شهرستان قرار گیرد.عبدالرسول دریایی با
اشــاره به تحول چشمگیری که در شیالت در سال های اخیر صورت
گرفته اســت گفت  :براساس برنامه تحولی و با حمایت های سازمان
شیالت ایران در این راستا برنامه ها و تولیدات شیالت توسعه می یابد.
در ادامه معاونین و رئیس شــیالت شهرستان ها پس از ارائه گزارش
عملکرد خود به بیان مســائل و مشکالت پیش روی خود و همچنین
راهکارهای حل آنها پرداختند.

پشت پرده سیاست
سخنگوی سپاه:دشمن ،نفوذی در سپاه ندارد
چه کسی می آید در ایام عاشورا به یک سردار عاشورایی کشور جسارت کند ،غیر
از آدم های عقده ای و جاهل؟ معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه گفت :امروز
فضای مجازی را طوری بارآورده اند که کسی جرئت نکند در آن از دستاوردهای
انقالب اســامی بگوید و دفاع کند.به گزارش ایرنا ،ســردار رمضان شریف در
همایش بزرگداشت روز خبرنگار و در نشست با خبرنگاران استان زنجان با بیان
این که کشــورها و جوامع به امید زنده اند ،افزود :ما منکر برخی از مشکالت در
کشور نیستیم اما این مشکالت با مشکالت و مسائل قبلی ما قابل قیاس نیست.
این ها اصال مشکل به حساب نمی آید .در زمان جنگ چند استان کشور در اشغال
ارتش تا بن دندان مسلح حزب بعث بود ،شهرها موشک باران می شد و بسیجیان
با دستان خالی به مقابله می رفتند ،آن روزها می توانستیم بگوییم مشکل هست
ولی امروز به فضل الهی شرایط ما قابل مقایسه با دوران گام اول انقالب نیست ،گام
دوم انقالب ،گام جهش ما و به زمین نشستن دشمن است.وی با بیان این که با زبان
آمار و ارقام باید به انعکاس دستاوردهای انقالب اسالمی پرداخت ،اظهارکرد :االن
در دو ماه تابستان به طور متوسط روزی  ۸۰میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف
می شــود ،اگر این مسافرت ها ،رفاه نیست پس چیست؟ در تعطیالت عید فطر
امسال پنج هزار نفر فقط به شهر وان مسافرت کردند ،ملت ایران همه اش هم تا کمر
در سطل آشغال آویزان نیستند ،رسانه های غربی به ما توهین می کنند ،تصویری
که رسانه هایی مثل ایران اینترنشنال و بی بی سی و صدای آمریکا از ما می سازد،
تصویر تحقیر کننده ای است.سردار شریف گفت :امروز اگر به روستاهای خوش
آب و هوای کشــور بروید ،آدم حیرت می کند که چه ساختمان هایی ساختند،
اگر این رفاه نیست پس چیســت؟وی ادامه داد :مشکالتی هم در زمینه توزیع،
بی عدالتی و ناعدالتی داریم و کســی منکر این نیست که با آرمان هایی که امام
(ره) و رهبر معظم انقالب ترسیم کردند ،فاصله داریم؛ ولی ایران ،کشور ثروتمند
و قدرتمندی است و آن قدر هم ما ملت آشفته و گرفتاری نیستیم که رسانه های
بیگانه تصویرسازی می کنند.سخنگوی سپاه گفت :از آن جا که اراده الهی با این
نظام است ،تا زمانی که مردم این کشور پایبند قرآن و احکام الهی و پشتیبان والیت
فقیه هستند ،به این نظام آسیبی نمی رسد ،برخی بیخود خودشان را معطل کرده اند.
ســردار شریف افزود :این که شما به یک شهید مدافع حرم جسارت بکنید ،برای
شما آورده ای ندارد ،آن هم شهیدی که  ۴۰سال در راه تحقق آرمان های انقالب
اسالمی جان و همه هستی خود را تقدیم کرده است.وی اظهار کرد :اشتباه می کنند
کسانی که تصور می کنند اگر به مقدسات ملت توهین کردند ،برجسته می شوند،
چه کسی می آید در ایام عاشورا به یک سردار عاشورایی کشور جسارت کند ،غیر
از آدم های عقده ای ،جاهل و آدم هایی که به هر قیمت شده می خواهند خودشان
را به نهایت درجه جهنم متصل کنند.سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با
بیان این که سازمان حفاظت و اطالعات سپاه  ،وظیفه حفظ و حراست از سازمان
را برعهده دارد،افزود :اگر دشمن توانسته بود نفوذی را صورت بدهد امکان نداشت
امروز ما به قدرت پهپادی ،موشکی برسیم و با قدرت سازمان اطالعات در داخل
و خارج به اهدافمان برسیم.ســردار شریف گفت :شاخص این که دشمن در سپاه
نفوذ دارد یا ندارد ،میزان موفقیت ســپاه است اما این که یک افسر سپاه را دشمن
شناســایی و  ۲نفر از اراذل و اوباش را برای ترورش اجیر کردند ،نمی خواهیم
بگوییم این اتفاق ،اتفاق کم اهمیتی بود ،پاسداران جدای از عموم مردم که زندگی
نمی کنند.وی تصریح کرد :دشمن ،نفوذی به مفهومی که نظامیان از آن داریم ،در
اطالعات و مجموعه ســپاه ندارد .سردار شریف با بیان این که ترورها بیان کننده
قدرت اسرائیل نیست ،افزود :ما حتما این مختصر رفتارهای ایذایی اسرائیلی هارا
جمع کردیم و می کنیم .اسرائیلی ها به شدت آسیب پذیر و در هراس قرار دارند.

ســخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان این که در بحث صیانت ،فضای
بحث ها سیاســی اســت ،اظهار کرد :اینترنت و وسایل ارتباطی ،ابزار هستند ،با
ابزار کسی نمی تواند مخالف باشد ،جمهوری اسالمی از چی می ترسد که بخواهد
اینترنت را محدود کند ،جمهوری اسالمی حرف برای گفتن دارد ،نظام در این ۴۰
ســال نه تنها قابل دفاع بلکه قابل افتخار هم هست.سردار شریف افزود :در اروپا
هم بچه ها مجاز نیستند بدون حضور والدین پای اینترنت به همه سایت ها و شبکه
ها دسترســی داشته باشــند.وی با بیان این که با فناوری سر جنگ نباید داشت،
اظهارکرد :ما باید همه ابزارهای اطالع رسانی را به خدمت بگیریم و تالش باید کرد
که بستری را استفاده کنیم که اهرمش هم دست خودتان باشد و شما یک مختصر
توانی هم برای مدیریت در آن مجموعه داشته باشید.
ی میکنیم اما ....
به تخلفات روسای جمهور رسیدگ 
حجتاالســام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور ،در پاسخ به
سوالی مبنی بر این که رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور از وظایف دیوان عالی
محسوب میشود ،در دهه اخیر و با توجه به تغییر چندین دولت آیا گزارشی درباره
تخلفات رؤســای جمهور در دیوان عالی رسیدگی شده است یا خیر؟ گفت :هیچ
گزارشــی تاکنون در این باره واصل نشده است .اگر چنان چه گزارشی به دیوان
عالی کشور ارسال شود رسیدگی میکنیم .وی در بخش دیگری از سخنان خود
از مختومه شــدن  90هزار پرونده در دیوان عالی کشور طی سال گذشته خبرداد
 .وی افزود «:در ســال ۱۴۰۰تعداد  ۹۶هزار مورد ورودی پروندههای ما بوده که
این تعداد پروندههای فرجامی محســوب نمیشود .از این تعداد ۹۰ ،هزار پرونده
مختومه شده است .پایان ســال  ۱۴۰۰با ماندههای قبل  ۱۲هزار پرونده موجود
داشتیم».رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد :در خرداد ورودی ما  ۸هزار و  ۳۰۰و
مختومهها بیش از  ۷هزار بوده است / .همشهری آنالین
همه بالها را از دست اصالح طلبان میکشیم!
حجتاالسالم والمسلمین عبدا...حاجیصادقی نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران
در گفت وگوی اخیر خود اظهار کرد «:ظاهرا این دولت ( درماجرای اخیر متروپل)
هیچ تقصیری ندارد چرا که یک پیمانکار با زد و بند با مسئوالن گذشته و استفاده از
روابط کاری انجام داده و حادثه پیش آمده است .من معتقدم اصالحطلبان سکوالر
نباید به راحتی و از موضع طلبکارانه با ما برخورد کنند ،همه زیر سر آنهاست ،ما
این بال ها را از دست شماها داریم می کشیم ،حاال این آقایان دلسوز شدند و هر روز
هم به دنبال حاشیهسازی برای دولت جدید هستند .وی دربخش دیگری از سخنان
خود،گریزی به مذاکرات برجامی زد و در این باره تاکید کرد  «:ســپاه از اول گفته
بود که ما را به مذاکرات خود گره نزنید ،ما متعلق به نظام ،انقالب و ملت هســتیم
و جغرافیای ما نیز انقالب اســامی است و اگر الزم باشد در عراق ،سوریه ،یمن و
هرکجای دیگر کمک مشاورهای مورد درخواست باشد ،انجام خواهیم داد / ».فارس
تقسیم استان کرمان در دست بررسی است
احمد وحیدی وزیر کشــور درباره درخواســتها برای ایجاد تقسیمات جدید
کشوری به ویژه در سطح استان ها اظهار کرد« :درخواست های مختلفی در این
زمینه به وزارت کشور ارائه می شود اما ضوابط قانونی و کارشناسی در این زمینه
وجود دارد که درخواست ها بر اساس آن بررسی می شود ».وزیر کشور همچنین با
اعالم این که دستور رئیس جمهور برای تشکیل استانی در جنوب کرمان در دست
بررسی است ،افزود :برای تصمیم گیری در این خصوص به سفرهای متعددی نیاز
اســت تا کارشناسان  ،مناطق را از نزدیک بازدید کنند و با ضوابط قانونی تطبیق
دهند که گاهی طوالنی هم می شود ولی در مجموع وزارت کشور خارج از ضوابط
قانونی و کار کارشناسی در حوزه تقسیمات کشوری تصمیم گیری نمی کند /.ایرنا

واکنش ها به اظهارات جنجالی لیالز
مواضع هفته گذشته سعید لیالز ،فعال اصالح طلب در مخالفت با احیای برجام
و زیان آور دانستن این توافق با واکنش هایی همراه شده چنان که اصالح طلبان
توگوی اخیر سعید لیالز ،کارشناس
نیز به انتقاد از اظهارات وی پرداخته اند.گف 
مسائل اقتصادی و عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران ،با
روزنامه اعتماد اگرچه ابعاد مختلفی در زمینه سیاست داخلی ،خارجی و مسائل
اقتصادی را واکاوی کرد ،امامخالفت لیالز با احیای برجام و زیانآور دانستن این
توافق وهمچنین یک جمله کلیدی اش با توجه و واکنش اهالی رسانه و چهرههای
سیاســی از هر دو جناح مواجه شد« :در شرایط فعلی ،ایران با توانایی ساخت
بمب اتمی ،امنتر است ».این دیدگاه لیالز با بازتاب وسیع و واکنشهای مختلف
از جانب چهرههای سیاسی همراه شد.صبح نو نیز در این زمینه نوشت :هرچند
برجام ،یگانه منجی کشور نیست و قطعا ضربه فساد ،ناکارآمدی ،بیتصمیمیها و
بدتصمیمیها کاریتر و مهلکتر بر ارکان کشور بوده است اما بهتر بود جناب لیالز
این توصیهها را در زمان دولت محترم اصالحات بیان میکردند که معاالسف تمام
حیثیت و ظرفیت کشور را به زلف برجام گره زد و هشت سال ظرفیت کشور را به
پای نهالی ریختند که در آخر سوخت و رشد نکرد.این روزنامه ادامه داد :صحبت
های لیالز اظهارات جدیدی اســت که از سوی او شنیده می شود و پیش از این
کمتر سابقه داشته که اصالح طلبان مواضعی واقع گرایانه داشته باشند .همچنان که
در مصاحبه جنجالی او با ظریف ،وزیرامورخارجه دولت روحانی ،آن جایی که
ظریف از فداکاری دیپلماسی برای میدان سخن می گوید ،لیالز از برتری توپ و
میدان بر مذاکره سخن نمیگوید.انتقاد از لیالز اما مختص به اصولگرایان نبود .مثال
فیاض زاهد ،در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت :سعید در ماههای اخیر سخنانی
بر زبان جاری میکند که قابل فهم نیست اما توجیهکننده شرایط موجود قدرت
در ایران اســت .مشکل سعید لیالز به تعارضی برمیگردد که موجب این التقاط
میشود .او در جبهه اصالحطلبان است ،اما مانیفستی که از جهان پیرامونی ارائه
میدهد ،راست افراطی در ایران را مدهوش میکند .عیب بزرگ سعید آن است
که به آن متوهمان بیسواد و مکتب نرفته ابزار تئوریکی میدهد و با بستهبندی زیبا
جنسهای بنجلشان را قابل عرضه میکند.زاهد افزود :سعید لوله توپ را عامل
تضمین میداند...اما نمیگوید که اگر ما شرکتهای بزرگ آمریکا و اروپایی را
در پروژههای بزرگ نفت و گاز ،پتروشیمی ،مسکن و خودرو و هاب منطقهای و
دهها پروژه دیگر درگیر کنیم ،باز هم از برجام خارج میشوند؟عباس عبدی نیز
در این باره با اشاره به این که لیالز در مقام تحلیل خیلی قاطع حرف میزند ،و این
درست نیست به ویژه آن که تحلیل قرص ُم َس ِّکن نیست که به خواننده بدهد تا آن
را بخورد و دردش کم شود ،نوشت :لیالز با قاطعیت میگفت که بورس از ۱۵۰۰
کمتر نمیآید که آمد،آن هم نه االن که  ۱۸ماه پیش میگفت ،ولی هیچ گاه توضیح
نداد که چرا چنین نشــد؟وی ادامه داده :چنین پیشبینیهای محقق نشدهای در
سخنان ایشان بارها دیده شده است بدون آن که توضیحی درباره علل آن و مبانی
تحلیل خود بدهد.عبدی البته ادامه داد :یک جریان اگر اعتماد به نفس داشته باشد
از حرفهای متفاوت نمیترسد .حتی استقبال میکند ،چون اگر تحلیل جریان را
قبول داشته باشد ،از شنیدن حرفهای متضاد با خودش استقبال میکند نه آن که
آن را تخطئه کند.گفتنی است ،پیش از این هم مجید اعزازی در مطلبی با عنوان
توهم «اتم» در روزنامه تعادل نوشــته بود :استدالل آقای لیالز برای داشتن سپر
ژئوپلیتیک یا همان بمب اتم« ،تنهایی» ایران است .اما آیا واقعا ایران تنهاست؟ به
طور قطع ،ایران برخالف تمام تحریمهای سیاسی و اقتصادی «تنها» نیست و با
گروههای موثر سیاسی و جهادی منطقه پیوند و همکاری دارد.

تازه های مطبوعات

فرهیختگان -این روزنامه با تیتر « عجایب فســاد  ۹۲هزار میلیاردی یقهسفیدها در
فوالد مبارکه » از تخلف  ۵٧هــزار میلیارد تومانی فوالدمبارکه اصفهان در تولید و
فروش ،تقدیم رانت به ســایپا و ایرانخودرو از طریق فــروش مازاد نیاز  ،اختالل
در بازار ســرمایه ،پرداخت حقوق ماهانه  ۶٠میلیونی برای مشاوران خیالی توسط
مدیرعامل بازنشسته ،استخدام سفارشی  ٢٠٠بازنشسته در فوالد مبارکه و انتصاب به
عنوان هیئتمدیره شرکتهای تابعه ٣ ،میلیارد تومان حقوق دریافتی مدیرعامل١٧٠ ،
میلیارد تومان خرید کتوشلوار ،خودرو تا ادکلن برای مدیران دولتی ،عقد قرارداد با
اشخاص یا مجموعههای وابســته به ذینفوذان سیاسی و ....به عنوان نکات عجیب
گزارش تحقیق و تفحص مجلس نام برد.
رســالت  -این روزنامه با اشاره به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فوالد مبارکه
نوشت :نگاه الهی و رســالت انقالبی به ما میگوید اوال باید جلوی فساد ایستاد؛ از
مبارزه با آن حمایت کرد؛ ریشــه فساد را ســوزاند و ثانیا باید برای مردم تبیین کرد
که هر مرحله در بررسی مفاسد ،چه شأنی دارد؛ چه احتماالتی در این فضا هست و
مهم تر از همه ،مردم را امیدوار کرد نه ناامید .برای مثال ،یک رویکرد ،توجه دادن به
این امر است که زنجیره فساد ،قطع شده و با فساد پیشینیان نیز برخورد خواهد شد و
یک رویکرد این است که تالش کنیم عظمت فساد رخ داده را وصف کنیم و ناامیدانه
همهجا را سیاه نشان دهیم.
جمهوری اســامی-تقارن دولت ســیزدهم و مجلس یازدهم «تقارن سعدین» است
برخالف تقارن دولت دوازدهم با مجلس دهم که مصوبهاش در تأیید برجام کام همین
حضرات را چنان تلخ کرده بود که گویی قهوه قجری به خوردشــان دادهاند .چشــم
حسود ،کور باشد .شما توافق را بپذیرید و شر تحریمها را از سر این مردم مظلوم کم
کنید ،ما هم این «تقارن سعدین» را به شما تبریک عرض خواهیم کرد.
همشهری  -عبدا..گنجی مدیر مسئول این روزنامه نوشت :از سال دوم دولت روحانی
دسته سومی بودهاند که تاکنون ،بدون توجه به محتوا و دادهها و ستاندههای برجام بر
توافق اصرار داشتهاند تا حدی که اصطالح «بدهبره» هشتگ انتقاد راجع به آنان شد.
روحانی گرچه گرایش اقتصادی را در برجام مد نظر داشت اما حکم  90به  100بود
و از بازتولید ادبیات برای فراسوی برجام فروگذار نکرد .روحانی هنوز برجام امضا و
اجرا نشده بود از برجام  2و  3سخن میگفت و از «ایران جدید» نام میبرد...این دولت
برجام را فقط برای معیشت میخواهد اما آن دولت برای معیشت هم میخواست.
انعکاس
قرن نو مدعی شد :در بخشی ازمتن گزارش تحقیق و تفحص مجلس آمده است:
فوالدمبارکه در مواردی اقدام به عقد قرارداد با اشــخاص و مجموعههای وابسته به
ذینفوذان سیاســی و اجتماعی کرده است که بهعنوان نمونه میتوان همسر واعظی
رئیس دفتر رئیسجمهور وقت ،عباس آخوندی وزیر اسبق راهوشهرسازی ،قدرتا...
نوروزی شــهردار سابق اصفهان و ...را نام برد .این موارد با دستور صریح مدیرعامل
وقت و گاهی ب هدلیل برقراری ارتباطات سیاسی و استفاده از این ارتباطات درجهت
منافع فردی انجام شده است.
جماران خبرداد « :ســپیده رشنو» از زندان احضار شــده و در شعبه  ۲۶دادگاه انقالب
اسالمی تهران ،مفاد کیفرخواست صادرشده از سوی دادسرای عمومی و انقالب تهران به
وی ابالغ شد.رئیس شعبه  ۲۶دادگاه انقالب گفت :متهم از مفاد پرونده ،اتهامات و ادله
انتسابی که دایر بر اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور ازطریق ارتباط
با افراد خارجنشــین و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسالمی و تشویق مردم به فساد و
فحشا بود ،آگاه شد تا برای دفاع از خود ،در جلسه رسیدگی آمادگی الزم را کسب کند.

علیرضا حائری زاده ســرویس اســتان ها //
استاندار یزد گفت :رشد اقتصادی استان نسبت
به سال  ۵.۱۳ ، ۹۹درصد رشد داشته که در این
زمینه رتبه هفتم کشــور را استان کسب کرده
است .

به گــزارش خبرنگار دریا  ،مهران فاطمی در آیین
بهــره برداری از  ۵۵طرح عمرانی و زیرســاختی
شــهرکها و نواحی صنعتی استان نرخ مشارکت
اقتصادی اســتان را در سال  ۴۵.۲ ،۹۹بیان کرد و
افزود :اکنون این رقم  ۴۷.۸افزایش یافته است.
وی تصریح کرد :همچنین نسبت اشتغال از  ۴۰.۲در
سال  ۹۹به  ۴۲.۱در سالجاری رسیده که در میان
باالترین نسبت اشتغال در کشور قرار دارد و نرخ
بیکاری استان در فصل بهار امسال نسبت به مدت
مشابه سال گذشته چهار پله کاهش یافته است.
وی افزود :نرخ بیکاری زنان در استان نیز طی این
مدت از  ۳۶.۱به  ۲۶.۵درصد کاهش یافته که همه
آنها نتیجه تالش فعاالن اقتصادی استان است.
وی یکی از دغدغههای مهم اســتان را تامین آب
دانســت و گفت :از دهه  ۸۰تاکنون هیچ منبع آبی

جنوب کشور

استاندار یزد:

یزد ،رتبه هفتم رشد اقتصادی کشور را داراست
به استان اضافه نشده و تنها همین منابع را مدیریت
کردهایم .فاطمی از بهره برداری خط پدافندی آب
اســتان با اتصال خط آب خلیج فارس به شرکت
چادرملو به مخزن شحنه یزد با اعتبار  ۷۰۰میلیارد
تومان به طول  ۳۵کیلومتر خبرداد و تصریح کرد :این
خط امکان انتقال  ۶۰میلیون مترمکعب آب را در
شرایط بحرانی به مرکز استان دارد .به گفته استاندار
یزد ،این طرح باید  ۱۸ماهه اجرا می شد و در حالی
بر بستر کام ً
ال سنگی زمین مواجه بود ولی در مدت
سه ماه و در دمای  ۵۰تا  ۶۰درجه لولهگذاری شد.
وی با اشــاره خط انتقال دوم آب به استان گفت:
سرمایه مورد نیاز برای اجرای خط دوم انتقال آب
از دریا به استان  ۱۱۰هزار میلیارد تومان است که
تامین آن با مشارکت بخش خصوصی نیز سخت و
ناممکن است ولی خوشبختانه اخیرا ً با پیگیریهای

انجام شــده واگذاری یک معدن به این امر محقق
شد .فاطمی خاطرنشان کرد :ظرفیت فاز اول خط
دوم انتقال آب دریا به یزد  ۱۰۰میلیون مترمکعب
است که امیدواریم به زودی عملیات آن آغاز شود.
وی یکی دیگر از مشــکالت یزد را پروازهای یزد
خواند و گفت :خوشبختانه با پیگیریهای انجام شده
به زودی یزد صاحب شرکت پروازی معتبر می شود
که در فاز اول با بهترین شــرکت پروازی کشــور
رایزنی شد و خوشبختانه اولین پرواز انجام شده و
در کنــار آن به زودی یک پرواز دیگر به آن اضافه
می شود .استاندار گفت :در این زمینه وارد مذاکره
انجام شده و شرکت یزد ایر ایران نیز به ثبت رسیده
و با ســرمایه  ۹۰۰میلیارد تومان تاکنون  ۲فروند
هواپیمای آن تامین شده و در ادامه  ۲فروند دیگر
به آن اضافه می شود .سرپرست شرکت شهرکها و

انتقاد رئیس مجمع نمایندگان از همکاری منطقه آزاد با دانشگاههای خارج از استان؛

مدیران منطقه آزاد اروند ،دانشگاههای خوزستان را قابل ندانستند

حسن سیالوی سرویس استان ها //
رئیس مجمع نمایندگان خوزستان با
اشاره به عملکرد اخیر منطقه آزاد
اروند در همکاری با یک دانشگاه از
خارج از استان خوزستان در ایجاد
پردیس بدون حضور دانشگاههای
اســتان ،گفت :یــا مدیــران با
قابلیتهای خوزستان آشنا نیستند
یا بیاعتنایی میکنند و ظرفیتهای
خوزســتان در بحثهای علمی و
فعالیتهای دانشــگاههای استان
خوزستان را قابل نمیدانند.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ قاســم
ســاعدی در خصــوص همکاری
بین ســازمان منطقــه آزاد اروند و
دانشــگاه تربیت مدرس تهران در
ایجاد پردیــس نــوآوری در این
منطقه بدون حضور دانشــگاههای
خوزســتان ،اظهار کرد :منطقه آزاد
تجــاری اروند از بدو تشــکیل تا
امــروز نتوانســته در چارچوب و
ظرفیت و قابلیتهای خوزســتان و
به ویژه خرمشــهر و آبادان حرکت
کند و این نشــاندهنده این است که
یا مدیران با قابلیتهای خوزستان
آشنا نیستند یا بیاعتنایی میکنند و

3

ظرفیتهای خوزستان در بحثهای
علمی و فعالیتهای دانشــگاههای
استان خوزســتان را قابل نمیدانند.
وی با بیان اینکه ظرفیتهای موجود
استان خوزستان از جمله دانشگاهها،
پژوهشگران و شــرکتهای دانش
بنیان حلقه مفقوده در تصمیمگیریها
هستند ،افزود :دانشگاه شهید چمران
اهواز با دانشکدههای متعدد ،یکی از
دانشــگاههای معتبر کشور است در
کنار آن دانشگاههای دزفول ،بهبهان و
مخصوصا خرمشهر را داریم .بنابراین
اینها باید دانشگاه خرمشهر را قابل
بدانند و از ظرفیت علمی و پژوهشی
آن در فعالیتهای منطقه آزاد استفاده
کنند.
ساعدی با اشــاره به عملکرد اخیر
منطقه آزاد اروند در همکاری با یک
دانشگاه از خارج از استان خوزستان
در ایجــاد پردیس بــدون حضور
دانشــگاههای استان گفت :به نیابت
از  ۱۸نماینده اســتان خوزستان در
مجلس شورای اسالمی این را مطرح
میکنــم از بابت اینکــه منطقه آزاد
اروند دانشگاه تربیت مدس را دعوت
میکند و دانشگاههای خوزستان را

حذف میکند و به آســانی میگذرد
و آنان را ناقابل میداند؛ هیچ دلیلی
در این مساله نمیبینیم جز اینکه این
ارتباطات ،دوستانهاند و ضابطهمند
نیستند که این مساله در چارچوب
نظام حقوقی مــا نمیگنجد .ما این
حرکت را مــردود اعالم میکنیم و
بایــد در آن تجدید نظــر و آن را
تصحیح کنند.رئیس مجمع نمایندگان
خوزستان گفت :اکثریت نمایندگان
مجمع ،از روند و نوع مدیریت حاکم
بر منطقه آزاد اروند ناراضی هستند
و نارضایتی نماینــدگان ،نارضایتی
مردم تلقی میشــود .امروز آنچه که
بر تفکرات مدیریت منطقه آزاد اروند
میگذرد نوعی فئودالیسم اداری است
که در دولت انقالبی ،امری نابخشودنی
است .اگر بقیه مناطق آزاد کشور نیز
این مشکل را داشته باشند و این گونه
باشند ،مناطق آزاد تجاری باید منحل
شوند و غده سرطانی از بدنه جامعه
برداشته شود.
ساعدی عنوان کرد :هیچ وقت اجازه
نمیدهیم توسط مدیران مناطق آزاد
تجاری چه در خوزســتان چه در
اســتانهای دیگر فئودالیسم اداری

نواحی صنعتی استان یزد نیز در این مراسم گفت :در
شرکت شهرکهای صنعتی یک رسالت ویژه داریم
که عمدتا مردم تحت عنوان تکمیل زیرســاختها و
ارائه خدمات برای صنایع میشناســند اما از سال
 ۱۳۸۴حمایت از صنایع کوچک به این ماموریتها
اضافه شده است.محمد دهقان بنادکی با بیان اینکه
تامیــن حداقلها برای فعالیت صنایع و صنعتگران
حائز اهمیت است ،گفت :اگر یک شهرک مسکونی
نیازمند زیرســاختهایی برای زندگی انسانهاست
ولی شهرکهای صنعتی نیازمند زیرساختهایی مازاد
هستند تا توسعه کسب و کار در آنها شکل گیرد.
علی اکبر حجت رئیس کانون انجمنهای کارفرمایی
استان یزد هم در این مراسم از معاون وزیر صمت
خواست تا با توجه به مستهلک شدن زیرساختهای
مستقر در شهرکها و نداشتن توانایی مالی این شرکت

دوشنبه  31مرداد 1401
 24محرم 1444
سال بیست و یکم شماره 3959
طنز

نیاوردهاند که...

برای نگهداری و مرمت آنهــا ،درصدی از ارزش
افزوده برای حفظ شهرکها اختصاص یابد.
امروز با حضــور معاون وزیر صمــت  ۵۵طرح
عمرانی و زیرساختی با سرمایهگذاری بیش از سه
هزار و  ۵۶۳میلیارد ریال در منطقه ویژه اقتصادی،
شهرکها و نواحی صنعتی فوالد ،یزدمهر ،بافق ،تفت
 ،۲میبد  ،۲صدوق ،بهاباد ،یزد ،جهان آباد و اردکان
استان یزد افتتاح شد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خوزستان عنوان کرد

که پدیده شــومی اســت و در نظام
بروکراسی اداری ریشه دوانده است،
توسعه پیدا کند .ما به دنبال ضابطهمند
کردن کارها هستیم؛ شایستگیها و
لیاقتها بر پایه علم باید شناسایی
شوند و روابط و ارتباطات دوستانه
بین افراد حاکم نباشد که اگر این گونه
باشد برای نظام جمهوری اسالمی و
خوزستان آفت است.
وی با بیان اینکه هر بخش خوزستان
را که نــگاه میکنیم پر از اشــکال
است ،گفت :استان خوزستان امروز
از فئودالیســم اداری مینالد چه در
صنایع مادر ،چه در پتروشــیمیها،
چه در بحث آموزش که از اســاتید
و مدیران خارج از استان و پروازی
استفاده میکند .از دولت و نهادهای
نظارتی انتظار داریم که ورود کند و
جلوی این پدیده را بگیرد.
رئیس مجمع نمایندگان خوزســتان
یادآور شد :امروز منطقه آزاد اروند
چــه خدمتی بــه مردم آبــادان و
روستاهای همجوار آن و خرمشهر
محروم کرده اســت؟ غیر از اینکه
روابط فرا استانی باعث شده که این
را به عنوان فرصت تلقی کنند.

وجود  ۶۰۰واحد تولیدی راکد و نیمه فعال در خوزستان

حسن سیالوی سرویس استان ها  //مدیرعامل
شرکت شــهرک های صنعتی خوزستان گفت:
از سال گذشــته تاکنون  ۲۹واحد صنعتی راکد
به چرخه تولید بازگشــته اســت و تالش برای
بازگرداندن دیگر واحدهای راکد به چرخه تولید
ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ علی مهدی پور با تاکید
بر تالش برای خروج از رکود واحدهای صنعتی
مستقر در شهرک های صنعتی خوزستان اظهار
کرد :در حال حاضر حــدود  ۶۰۰واحد راکد و
نیمه فعال در شــهرک های صنعتی خوزســتان
شناسایی شده است.وی افزود :حدود یک هزار
و  ۲۰۰واحد صنعتی در خوزســتان به صورت
فعال در حــال کار کردن هســتند و حدود ۱۷
هزار نفر در این شــرکت ها و واحدهای صنعتی
فعال در شــهرکهای صنعتی خوزستان مشغول
به فعالیت هستند.مدیرعامل شرکت شهرک های
صنعتی خوزستان تصریح کرد :مشاوران در حوزه
کسب و کار ،کار پایش واحدهای راکد مستقر در
شهرکهای صنعتی را آغاز کرده اند و کار عارضه
یابی اولیه انجام و همچنین مشکالت واحدهای
صنعتی راکد نیر احصا شده است.مهدی پور عنوان
کرد :در عارضه یابی های انجام شده ۴۷۱ ،واحد
صنعتی مشکل تامین منابع مالی ۴۳ ،واحد صنعتی
کمبود مواد اولیه و  ۸۳واحد صنعتی با مشــکل
بازار مواجه هستند .همچنین  ۲۷واحد صنعتی با

اختالف میان شــرکا و برخی دیگر از واحدهای
صنعتی با مشکالتی از جمله بدهی و مشکالت
بانکی مواجه هســتند.وی افزود ۶۰ :درصد از
واحدهای غیرفعال مستقر در شهرک های صنعتی
استان ،مشکل تامین منابع مالی دارند ۱۲ .درصد
از واحدهای صنعتی مشــکل تقاضا و بازار و ۸
درصد از واحدها مشکل تامین مواد اولیه دارند.
مشکالت حقوقی ،فرسودی خطوط تولید و  ...از
دیگر مشکالت واحدهای صنعتی است.مدیرعامل
شرکت شــهرک های صنعتی خوزستان گفت:
حدود  ۵۰درصــد از واحدهای تولیدی راکد در
شهرک های صنعتی استان به دالیل مختلفی اصال
عالقه مند به بازگشــت به چرخه تولید نیستند.
مهدی پور عنوان کرد ۱۰۵ :واحد صنعتی راکد در
استان نسبت به دیگر واحدهای راکد و نیمه فعال،
شــرایط بهتری برای بازگشت به تولید دارند .در
این زمینه کارگروهی با عنوان کارگروه احیا و راه
اندازی مجدد واحدهای راکد و افزایش ظرفیت
تولید تشکیل شده است تا با کمک سازمان صمت
استان و بسیج مهندسان بتوانیم گامهای خوبی در
این حوزه برداریم.وی ادامه داد :سال گذشته در
شهرک های صنعتی ۲۱ ،واحد صنعتی راه اندازی
مجدد شد و در دو ماه گذشته نیز  ۸واحد صنعتی
راه اندازی مجدد شده اســت .براساس تکلیف
مشخص شده باید تا پایان سال  ۹۸واحد صنعتی
به چرخه تولید بازگردانده شود.

کاریکاتور

استاندار کرمان:

فضای مجازی

میز خدمت الکترونیک ،حواشی در دستگاه های اجرایی را حذف می کند
آرزو توکلی سرویس استان ها  //به اعتقاد
استاندار کرمان ،میز خدمت الکترونیکی
برخی از حواشی در دستگاه ها مانند رشوه
و  ...حذف می شــود ضمن آنکه به شفاف
سازی و رصد کارها کمک می کند.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمدمهدی فداکار
در جلســه شــورای راهبردی توسعه استان
کرمان میز خدمت را یک ضرورت دانست و
گفــت :در برخی جاها میز خدمت به دالیلی
موثر نیســت لذا باید ارزیابــی در این زمینه
صورت گیرد.
او بــا بیان این مطلب که خواســت و اهتمام
مدیر برای اجرای کارها بســیار اهمیت دارد،
بیان کرد :دستگاه های اجرایی خدمات خود
را تا حد ممکن برون سپاری کنند هر چند که
شرایط خاص نیز وجود دارد.
استاندار کرمان بر لزوم آموزش و توانمندسازی

سرمایه های اجتماعی تاکید کرد و افزود :باید
قدرت ریسک پذیری به نیروها داده شود.
او با اشــاره به رصد خود از وب سایت های
دستگاه های اجرایی می گوید :شرم آور است
که برخی از دستگاه های اجرایی هنوز حتی
عکس مسئولین خود را به روزرسانی نکرده و
عکس مدیران قبلی روی آن است.
«فلســفه حضور ما در پست های مدیریتی
نوکری مردم اســت حال بــرای این نوکری
عنوانی تحت اســتاندار ،مدیرکل و  ...وجود
دارد و برخی از مدیــران به وظایف خود به
خوبی عمل نمی کنند .بایــد برای کار مردم
وقــت بگذارید و گرفتاری آنها را رفع کنید».
این مطلب بخشی از توصیه فداکار به مسئولین
استان کرمان در جلسه شورای راهبردی استان
کرمان بود.
فداکار با اشــاره به خسارات سیل تاکید کرد:

تنخواهی که برای جبران خســارات ســیل
داده شــده را پیگیری کنید و احیاء قنات ها،
بازسازی و بهســازی راه ها ،پل ها و شبکه
های آب و برق در اولویت قرار گیرد.
او درباره افتتاح پروژه ها در هفته دولت عنوان
کرد :اطالعات واحد در خصوص پروژه ها و
طرح هایی که در هفته دولت به بهره برداری
می رسد ،به مردم گفته شود ضمن آنکه طرح
هایی که کامال قابل افتتاح است ،در این هفته
مورد بهره برداری قرار گیرد و طرح هایی که
قبال افتتاح شده را از برنامه ها حذف کنید.
علی بیگ زاده معاون توسعه و منابع استاندار
کرمان نیز در این جلســه گفت :قبل از هفته
دولــت هیچ پروژه اقتصادی و عمرانی افتتاح
نمی شود و در هفته دولت با هماهنگی ستاد
برگزاری سیاســت گذاری برگزار می شود و
پروژه ها عملکرد یک ساله دولت است.

آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای
توام با ارزیابی کیفی تجدیدشده
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شناسه آگهی1365351 :

سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان

طرح  :بیتا هوشنگی
کاریکاتور

طرح  :بیتا هوشنگی

مخاطبان و هم استانی های گرامی

تصمیم داریم مطالب طنز و کاریکاتور شما را در روزنامه منتشر نماییم
عالقمندان می توانند آثار خود را به شماره ذیل سروش یا واتساپ نمایند.
شماره تماس 09039165090:

روزی مراد در بحر مکاشفت غرق بود .ناگهان دید
بسیاری از مریدان نیز آنجا هستند .حیران گشت و
با خود گفت :مرا در این مســأله نکتهای باید .پس
از بحر مکاشــفت بیرون آمد و تمام مریدان را جمع
کرد و پرســید :چگونه ره صد ساله را به یک شب
رفتهاید؟ مریدی گفت :یامراد! سؤاالت لو رفته است.
مراد آشفته شــد و گفت :جان؟ مرید گفت :یامراد،
یکی از مریدان قدیمی شــما که با شیوه تدریس و
نحوه تکلیف شما آشناســت ،دوره فشردهاش را در
قالب  10سیدی میفروشد ،کافی است عدد یک را
به شــماره ...که مراد فریاد زد :خاموش ،وی را نزد
من بیاورید .مریدی گفت :یامراد! من پیش از آنکه از
جای برخیزید او را میآورم (و از باالی عینکش به
بقیه نگاه کرد) .مریدی دیگر گفت :یامراد! من پیش
از آنکه چشم بر هم زنی ،وی را میآورم .مراد ناامید
از جایش بلند شد و گفت :خودمان به نزدش میرویم
و رفت تا به دکانی رسید .مراد گفت :کیستی؟ مرید
مذکور گفت :یامــراد! فرصتطلبی فرومایهام .مراد
گفت :چه میکنی؟ مرید گفــت :یامراد! نیاز کاذب
به جنس خود ایجاد میکنم و آن را میاندازم .مراد
گفت :چگونه؟ مرید گفت :یامراد! آخیش ،چقدر پایم
در این کفشها راحت است .مراد گفت :به منم بده.
مرید گفت :یا مراد! این گونه .مراد به شیوه کار پی برد
و متوجه ضعف سیستم آموزشی پالسیده خود شد.
سپس در عجیبترین اتفاق ممکن ،هیچ کار خاصی
نکرد و همــان راه قبلی را در پیش گرفت .فوقع ما
وقع.
***

افشار جابری

من یک رؤیا دارم
امروز از ســر بیکاری و نداشتن موضوعی خاص،
همینجوری به میان مردم رفتیم تا ببینیم هرکس برای
تبدیل رؤیاهایش به واقعیت چه راهکاری دارد .با ما
همراه باشید؛
یک پسر ژیگول با هیکلی گوریلطور:
من برای رسیدن به رؤیاهام خیلی سختی میکشم.
برای اینکــه مدام باید غرورمو زیر پــا بذارم و به
بابام پیامک بزنم که کارت بانکیمو شــارژ کنه .مث ً
ال
اآلن آیفون  13اومده ولی بابام هنوز پولشــو واریز
نکرده ،پدرجان حتم ًا باید بهت بگم؟ (روی کاپوت
لکسوسش مینشیند و سیگار را چاق میکند).
یک خانم سرگردان در مرکز خرید:
راهکار من برای رســیدن به رؤیاهام ،ازدواج با یه
مرد پولدار بود که اتفاق ًا انجامش دادم ،ولی شــوهر
بیعرضهام بیشــتر ثروتشو تو بورس از دست داد و
من حاال فقط ماهی یهبار میتونم بیام مرکز خرید،
داغ دلمو تازه کردید (با گریهای جانســوز وارد یک
بوتیک میشود).
یک جوان اتوکشید ه با اعتماد بهنفس باال:
تنهــا راه رســیدن به رؤیاهــات اینه کــه همین
اآلن گوشــی رو بــرداری و عدد  1رو به شــماره
 30000118125110پیامــک کنــی تــا پکیج
ک مــاه رو فقط به قیمت 9999000
موفقیت در ی 
تومان دریافت کنی .تازه مجموع ه سخنان انگیزشی
انســانهای موفق تاریخ رو هم بهصورت اشانتیون
هدیه میگیری ،پس بجنب موفق آینده (با لبخندی
گشاد به خبرنگار ما زل میزند).
یک نوجوان با عینک تهاستکانی:
راه رسیدن من به رؤیاهام ،قبولی تو کنکوره .اگه قبول
بشم ،میشم موفقترین فرد جامعه .اتفاق ًا جدیدا ً از یه
مؤسس ه معتبر ،یه پکیج موفقیت در یک ماه خریدم
که میخوام با کمکش رتب ه یک کنکور تجربی بشم
(با لبخندی ملیح به افق نگاه میکند).
یک دانشجو با ریش بزی:
رؤیــای من رفع تبعیــض و فقــر و ناعدالتی در
جهانــه .رؤیای من پایان جنــگ و آغاز صلح در
دنیاســت .رؤیای من برقراری دموکراسی واقعی در
کشورهاســت و من برای رؤیای خودم با تمام دنیا
میجنگم و جهان رو تغییر میدم (بغض میکند و با
نگاهی اشکآلود به آسمان
خیره میشود).
محمدرضا رضایی
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خبری

قدمت شوش از  ۸۰۰۰سال عبور کرد

سرویس گردشگری  //باستانشناسان دریافتند که محوطه باستانی
شــوش از آنچه تاکنون تصور میشــد ،قدیمیتر است .پایگاه میراث
جهانی شوش نتیجه آخرین تحقیقات باستانشناسان ایرانی در عمیقترین
الیههای محوطه باستانی شوش و بررسی یافتههای کاوشهای پیشین را
منتشــر کرده که براساس آن اعالم کرد :قدمت آثار یافته شده در شوش
قدیمیتر از اواخر هزاره هفتم پیش از میالد ( ۶۲۰۰پیش از میالد) است.
محوطه باستانی شوش از اواسط سده  ۱۹میالدی به این سو ،بیش از پیش
مورد توجه شرقشناسان قرار گرفت و برای نخستینبار ،باستانشناسان
بریتانیایی در ســالهای پایانی دهه  ۱۲۳۰خورشــیدی به کاوش در
آن پرداختند .پس از آن ،بین ســالهای  ۱۲۶۳و  ۱۲۶۴خورشــیدی،
فرانسویها با دریافت مجوز از ناصرالدینشاه قاجار ،حفاریهای خود
ش دستکم از سال  ۱۲۷۶خورشیدی
را در این محوطه آغاز کردند .شو 
تا زمان انقالب اســامی ایران ،مرکز فعالیت هیأتهای باستانشناسی
فرانسوی به شــمار میرفت که پس از آن متوقف شد .کاوشها در این
محوطه ،بار دیگر در سال  ۱۳۶۱توسط یک گروه باستانشناس ایرانی
به سرپرستی شادروان میرعابدین کابلی در تپه آپادانا ،آغاز شد و پس از
وقفهای  ۱۱ساله از سال  ۱۳۷۳تا  ۱۳۸۴خورشیدی ادامه یافت .اخیرا،
کاوشهای این محوطه توسط باستانشناسان پایگاه میراث جهانی شوش
دوباره از سرگرفته شده است .در سال  ،۱۳۹۸اندکی پیش از همهگیری
کووید  ،۱۹ -گروهی از پژوهشگران ایرانی به سرپرستی لقمان احمدزاده
ـ باستانشناس پایگاه میراث جهانی شوش ـ با دو هدف خواناسازی و
حفاظت ِ
بخش آشکار شــده از سکوی بلند آکروپل شوش و پاسخ به
ِ
پرسش پژوهشی درباره بقایای گورستان مشهور هزاره پنجم پیش از میالد
در کنار آن ،به کاوش در این محدوده پرداختند .کاوش در تپه آکروپل به
حفاظت مؤثر نمای سکوی بلند و فراهم شدن ظرفیت نمایش حجمی
قابل فهم از این یافته مهم معماری برای بازدیدکنندگان انجامید .همچنین
نشان داده شد که تاریخ قدیمیترین استقرار در این محوطه بسیار پیشتر
از آنچیزی است که تصور میشده است؛ تا کنون تاریخ نخستین استقرار
یک اجتماع انسانی در شوش به اواخر هزاره پنجم پیش از میالد (۴۲۰۰
پیشاز میالد) نسبت داده میشد .حال آنکه این باستانشناسان با کاوش
در عمیقترین الیههای تپه تاریخــی آکروپل ،آثار به جا مانده از دوره
شوشان جدید (تکه سفالهای شاخص با نقش مایه نقطهای) را یافتند
که به حدود  ۴۷۰۰پیــش از میالد باز میگردد .محدودیتهای کووید
  ۱۹اما به فرصتی تبدیل شــد تا این پژوهشگران به بررسی یافتههایکاوشهای پیشــین پرداخته و در میان آنها ،بقایایی حتی قدیمیتر از
اواخر هزاره هفتم پیش از میالد ( ۶۲۰۰پیش از میالد) را بیابند .پیش از
این ،باستانشناسان فرانسوی این یافتهها را به اشتباه متعلق به اواخر هزاره
پنجم پیش از میالد دانست هاند .پایگاه میراث جهانی شوش معتقد است :این
پژوهش ،گام مهمی در پویا نگه داشتن فعالیتهای باستانشناس پژوهشی
و پرسشمحور در محوطه باستانی مهم شوش به شمار میآید.

سرویس گردشگری  //اســتانهای گیالن،
مازندران و گلســتان بخش قابل توجهی از
جنگلهــای هیرکانی ایــران را در خود جا
دادهاند .طبیعتگــردان عالقهمند به جنگل
نوردی در طول سال به گشت و گذار در بهترین
جنگلهای ایران میپردازند .اگر به ســفر در
مناطق بکر جنگلی و اتراق میان درختان سر
به فلک کشیده عالقه دارید ،در این مطلب با
ما همراه شوید.

سرویس گردشــگری  //یک کارشناس
گردشگری گفت :از آنجایی که بازاریابی
حرفهای در گردشــگری روی برندسازی
مقاصــد ،امکان رقابــت مقاصد ،معرفی
محصوالت ،جاذبهها و خدمات گردشگری
موفقیــت در بازاریابی گردشــگری
تاثیر باالیی دارد ،بنابراین بدون بازاریابی نیازمنــد نــگاه یکپارچــه بــه حوزه
گردشــگری امکان رقابت در این حوزه و گردشگری است
کسب درآمد از آن وجود ندارد.
وی عنوان کــرد :به لحــاظ مقیاس عمل،

است که میتوان به مواردی مانند هتلداران،
سیستمهای حملونقل که شامل هوایی ،ریلی
و دریایی ،تورگردانها ،آژانسها و خدمات
مختلف تفریحی اشاره کرد.

حمداهلل سجاســی قیــداری در خصوص
بازاریابی گردشگری در شهرها اظهار کرد:
بازاریابی گردشــگری یکی از شاخههای
بسیار مهم و بین رشتهای است که میتواند در
برندسازی گردشگری و ایجاد فرصتهای
جدید شغلی ،درآمدی و توسعه گردشگری
شهرها تاثیر بســیار باالیی داشته باشد.وی
اضافه کرد :در دهههای گذشــته بازاریابی
گردشــگری برای مقصدها از اهمیت بسیار
باالیی برخوردار بوده و در حال حاضر نیز
به سبکها و شیوههای نوین مانند بازاریابی
دیجیتالی و اینترنتی به بازاریابی گردشگری
توجه بســیار زیادی میشود.این کارشناس
گردشگری افزود :نکته بسیار مهم این است
که ابتدا تعریفی برای بازاریابی گردشــگری
داشــته باشــیم و اینکه بدانیم چه تعاریفی
برای این مفهوم وجود دارد .تاکنون تعاریف
متعددی از بازاریابی گردشگری در ادبیات
علمی دنیا ارائه شــده است ،به عنوان مثال
بازاریابی گردشــگری را میتــوان ناظر بر
اجرای هماهنگ و سیستماتیک سیاستها
برای برآورده کردن نیازهای گروههای ذی
نفع در گردشگری تعریف کرد.
بازاریابــی گردشــگری را میتوان
شناخت نیاز گردشگران و ارائه خدمات
به آنها تعریف کرد

وی بازاریابی گردشگری را شناخت نیازهای
گردشگران و پاســخ به آن نیازها از طریق
ارائه خدمات گردشگری تعریف کرد و ادامه
داد :به عبارت دیگر بازاریابی گردشگری به
معنای شناسایی نیازهای گردشگران و سپس
شناسایی محصوالت و خدمات مرتبط برای
تامین نیازهای گردشگران و در نهایت ایجاد
انگیزه خرید در گردشــگران است.سجاسی
با بیان اینکه تعاریف بازاریابی گردشــگری
دارای ابعاد مختلفی است ،خاطرنشان کرد:
یکی از ابعاد بســیار مهم ،نیروهای اجرایی
در بازاریابی گردشگری است و این نیروها
میتوانند شــامل بخش دولتی و خصوصی
در گردشگری باشند ،به عنوان مثال در دنیا
بخش خصوصی بسیار گسترده و دارای تنوع

تاثیر بازاریابی در تنو عبخشی کیفیت
خدمات گردشگری

وی بیان کرد :بازاریابی گردشگری زمینهساز
رقابت بین مقصدهــا بوده و از طرف دیگر
قدرت انتخاب و مقایســه مقصدها را برای
گردشگران فراهم میکند .همچنین بازاریابی
در تنوع بخشی به خدمات و کیفیت خدمات
گردشگری تاثیرگذار است؛ بنابراین موفقیت

یک کارشناس گردشگری:

رقابت در صنعت گردشگری بدون بازاریابی حرفهای ممکن نیست

جــذب زائــر بیشــتر با برگــزاری
در بازاریابی گردشــگری نیازمند شناخت بازاریابی ترکیبی در صنعت گردشــگری جذب گردشــگر ،برگــزاری رویدادهای
و پیوسته مورد توجه قرار گیرد.
دانشــیار دانشگاه فردوســی مشهد گفت :دقیق صنعت گردشگری و ابعاد و گونههای اســتفاده میکننــد ،زیــرا بازاریابــی از گردشگری است
رویدادهای فرهنگی و مذهبی در مشهد

این مســئله زمینهساز شکلگیری بازاریابی
آمیخته در گردشــگری است ،زیرا موفقیت
در بازاریابــی گردشــگری نیازمنــد نگاه
یکپارچه ،جامع به مســائل و عوامل حوزه
گردشــگری اســت .اما آنچه کــه باید در
بازاریابی گردشــگری به آن توجه شــود
محصوالت گردشگری ،قیمت محصوالت
و خدمــات ،موقعیت جغرافیایی جاذبهها و
پدیدههای گردشگری ،نوع تبلیغ ،ابزارهای
تبلیغ ،نیروهای انسانی مرتبط با گردشگری،
نیازهــای گردشــگران ،زیرســاختهای
گردشــگران و دسترسی به زیرساختهای
گردشــگری اســت.وی تصریح کرد :نکته
دیگر اهمیت بازاریابی در گردشگری است.
بازاریابی در گردشگری به طور کلی دارای
ویژگیهای متمایز با سایر بازاریابیها است؛
چراکــه محصوالت و خدمــات در صنعت
گردشگری اوال قابل ذخیرهسازی نیستند و
ثانیا اغلب خدمات به صورت نامحسوس و
غیرعینی است .بنابراین توجه به این  ۲وجهه
از بازاریابی گردشــگری بسیار مهم است تا
امکان ایجاد رضایتمندی در گردشگران با
عنوان مشتریان را فراهم کند.سجاسی اظهار

 ۶جنگل بکر در شمالکشورکه باید دید

زیباترین جنگلهای شمال ایران محبوبترین
تفرجگاههای کشور ما میان گردشگران در طول
ســال هستند و از بهترین جاهای دیدنی ایران به
شــمار میروند .جنگل های شمال ایران محل
زندگی گونههای متنــوع گیاهی و جانوری نیز جنگل دوهزار و ســه هزار مازندران در واقع دو
به شمار میروند و از مهمترین مناطق ذخیرهگاه عرصه جنگلی در امتداد یکدیگر هســتند که بر
زیست کره در تمام جهان هستند.
ارتفاعات اطراف تنکابن و رامسر قرار گرفتهاند.
جنگلهای مازندران
ایــن جنگلها از زیباتریــن جاذبههای طبیعی
جنگل دالخانی
مازندران و نمونهای از جنگلهای هیرکانی شمال
شــمال
های
ل
جنگ
زیباترین
از
جنگل دالخانی
ایران به شمار میروند .جنگل سه هزار در ارتفاع
و
تنکابن
نزدیکی
و
مازنــدران
اســتان
ایران در
بیشــتری نســبت به جنگل دوهزار قرار دارد و
دارد.
تماشایی
و
بکر
محیطی
که
اســت
رامسر
محیط آن بسیار بکرتر است.
رسد
ی
م
هکتار
۶۰۰
حدود
به
جنگل
این
وسعت
رودخانه دوهزار و سه هزار در این نواحی سبب
و اطراف آن را روســتاهای سرسبز و ییالقهای خرمی و سرسبزی بســیار میشود و گونههای
خوش آب و هوای مازندران پوشاندهاند.
متنوعی از انواع درختان و درختچههای وحشی
باالیی
تنوع
پوشــش گیاهی در جنگل دالخانی
در این جنگلها به چشم میخورند .از مهمترین
ها
ه
گون
ن
ای
میان
دارد و بســیار انبوه اســت .از
اینگونههــا میتوان راش ،ون و چنار نام برد .از
های
ه
بوت
و
راش
میتوان درختان شــاه بلــوط،
جاذبههای طبیعی اطراف این جنگلها میتوان
و
شغال
برد.
نام
را
وحشــی ازگیل و تمشــک
به روستای هرسنگ ،ییالق آغوزحال ،روستای
عرصه
این
اعماق
در
خرس نیز گونههای وحشی
نوشا ،ییالق عسل محله و قله سیاالن اشاره کرد.
رودخانه
دریاچه،
جنگل،
جنگلی هستند .در این
جاده دوهــزار برای عالقهمندان به کوهنوردی و
که
اند
ه
گرفت
قرار
نیز
خروشــانی
و آبشــارهای
ماهیگیری نیز ظرفیتهای گردشــگری باالیی
گردی
طبیعت
به
مندان
ه
عالق
برای
بازدید از آنها
دارد .جنگلهای دوهزار و ســه هزار امکانات
های
ت
ظرفی
لخانی
ا
د
جنگل
است.
بسیار جذاب
اقامتی و تفریحی خاصی ندارند؛ اما در نخستین
نیز
گردی
ییالق
و
کوهنوردی
برای
گســتردهای
بخشهای مســیر در جنگل دوهزار و در جاده
منطقه
این
در
طبیعی
های
ه
جاذب
ترین
دارد .از مهم
جنگلی چند فروشــگاه مواد غذایی به چشــم
میجران،
ســد
دریاچه
به
توان
ی
م
آن
و اطــراف
میخورند .بــرای بازدید از این جنگلها باید از
هفت
پیچ
و
سیاسرت
آبشــار
گرسماسر،
ییالق
سه راه سلیمان آباد در منطقه خرم آباد تنکابن به
کرد.
اشاره
شهدا
مسیر جادهای دوهزار وارد شوید .اگر به کمپ در
رامسر
جاده
به
باید
لخانی
ا
د
جنگل
از
بازدید
برای
جنگلهای دوهزار و سه هزار عالقه دارید؛ همه
در
جاده
این
راهــی
ســه
در
و
بروید
تنکابن
به
لوازم مورد نیاز را با خود ببرید .این جنگلها در
جنگل
این
بروید.
راست
سمت
ه
ب
هفت،
کیلومتر
فصلهای بهار و پاییز بسیار تماشایی میشوند؛
از بکرترین نواحی در مرز بین استانهای گیالن اما امکان بارشهــای پراکنده در این زمانهای
و مازندران به شمار میرود و برای اتراق در آن سال در این منطقه باال است.
باید همه وسایل الزم را با خود ببرید؛ اما به خاطر
جنگل های گیالن
داشته باشید بدون راهنمایی آشنا به مسیر از مسیر
جنگل گیسوم
اصلی دور نشوید .اعماق جنگل دالخانی نیز برای جنگل گیسوم از معروفترین عرصههای جنگلی
کمپ در طبیعت مناســب نیستند .بازدید از این در کرانه دریای مازندران در اســتان گیالن است
منطقه در تمام فصلهای سال جذابیتهای خاص که در طول سال گردشگران زیادی برای بازدید
خود را دارد؛ اما در پاییز رنگارنگ و تماشایی و از زیباییهای آن و اتراق در طبیعت سرسبز این
در بهار بسیار خوشآبوهوا است.
جنگل به آن ســفر میکنند .این جنگل در مسیر
جنگل دوهزار و سه هزار

بازاریابی گردشگری میتواند از سطح محلی
تا بی نالمللی را در بر گیرد .همچنین گروههای
ذینفعی که در بازاریابی گردشگری میتوانند
مورد توجه قرار گیرند به طور کلی شــامل
دو گروه عرضه (ارائه دهندگان خدمات) و
تقاضا (گردشگران) است .این مسئله نشان
میدهد که بازاریابی در گردشگری ،بازاریابی
تک بعدی نبوده بلکه یک مسئله چند بعدی
است و برای موفقیت در بازاریابی گردشگری
نیاز است که عوامل متعدد به صورت همزمان

کرد :بازاریابی در گردشگری یکی از عوامل
بسیار مهم در موفقیت کسب و کارها و کیفیت
خدمات گردشگری به شمار میآید ،زیرا از
طریق بازاریابی فرصتهای مناســب برای
مقصدها به جهت جلب و جذب گردشــگر
فراهم میشود و از ســوی دیگر بازاریابی
برای مشتریان نیز دارای اهمیت است؛ چراکه
از طریق بازاریابی امکان معرفی مقصدهای
مختلف و پتانسیلهای گردشگری ،مقصدها
برای گردشگران نیز فراهم میشود.

مختلف گردشگری اســت.این کارشناس
گردشــگری افزود :بازاریابی حرفهای در
گردشــگری بر روی برندسازی مقصدها،
امکان رقابت مقصدها ،معرفی محصوالت،
جاذبهها و خدمات گردشگری تاثیر بسیار
باالیــی دارد .بدون بازاریابی گردشــگری
امــکان رقابت در صنعت گردشــگری و
کســب درآمد از این حــوزه وجود ندارد.
بنابراین بازاریابها امکان گســترش دامنه
برد جغرافیایی مقصدهــا و محصوالت را
برای گردشــگران فراهم میکنند و منجربه
افزایش آگاهی گردشگران و قدرت انتخاب
آنها میشوند.
اتخاذ استراتژیهای مختلف موفقیت در
بازاریابی گردشگری را تسریع خواهد کرد

وی در خصــوص اهمیت اســتراتژیهای
بازاریابی گردشــگری خاطرنشــان کرد:
اســتراتژیهای بازاریابی بســیار زیادی
میتوانند در گردشــگری مورد اســتفاده
قــرار گیرند .به کارگیری هر کــدام از این
اســتراتژیها بســتگی به رویکرد و هدف
بازاریاب و گردشــگران پیش رو دارد .اما
امروزه اغلب از شــیوهها و استراتژیهای

میکنند .از زیباترین جاذبههای اطراف این جنگل
میتوان به درخت سرو هرزویل در روستایی به
همین نام در نزدیکی جنگل نقله بر اشاره کرد.
برای بازدید از جنگل نقلــه بر باید به رودبار و
ســپس روستای رســتم آباد بروید .این جنگل
در حــدود  ۲۵کیلومتر با رودبــار فاصله دارد.
در جنگل نقلــه بر امکانات خاصی وجود ندارد
و طبیعتگردان بــرای جنگلنوردی و اتراق در
طبیعت به این جنگل سفر میکنند .بهترین زمان
برای بازدید از جنگل نقله بر فصلهای پاییز ،بهار
و تابستان هستند؛ اما اگر قصد کمپ در طبیعت را
دارید ،از اواخر بهار تا واپسین روزهای تابستان
میتوانید در این جنگل زیبا اتراق کنید.

جنگلهای گلستان
کیلومتری از جنوب شرقی اسالم قرار دارد .جنگل
گیسوم از توابع «پره سر» شهرستان تالش گیالن پارک جنگلی النگدره

پارک جنگلی النگدره با مســاحت تقریبی ۱۸۵
هکتار یکی از هفت منطقه نمونه گردشگری در
کشور ما به شــمار میرود .این جنگل زیبا در
نزدیکی گرگان قرار دارد و در مسیر دسترسی به
جنگل ناهار خوران واقع شده است .سه رودخانه
خروشــان در جنگل النگــدره و محیط اطراف
آن ســبب سرســبزی فراوان این جنگل و رشد
گونههای متنوع گیاهــی مانند درختان انجیلی،
توسکا ،لرگ ،بلوط و افرا در این منطقه شدهاند.
پــارک جنگلی النگــدره امکانــات رفاهی و
تفریحی متعــددی دارد که از میان آنها میتوان
به آالچیقها ،سرویسهای بهداشتی ،نمازخانه،
مسیر سالمتی ،ایستگاه دوچرخه سواری ،زمین
بازی کودکان و زمینهای ورزشــی اشاره کرد.
بهترین زمان برای بازدید از پارک جنگلی النگدره
فصلهای پاییز و بهار هســتند .در این زمانها
طبیعت این منطقه به اوج زیبایی خود میرسد؛ اما
در فصل تابستان نیز آب و هوا برای گشت و گذار
و اتراق در این پارک مناسب است.

به شمار میرود .از مهمترین ویژگیهای جنگل
گیسوم ،دسترسی مناسب به خط ساحلی در این
جنگل اســت .قرار گرفتن جنگلهای انبوه در
کرانه دریای مازندران چشــماندازی تماشایی از
این نواحی در مقابل چشم تماشاگران به نمایش
میگذارند .در جنگل گیسوم بیش از  ۷۵گونه از
گیاهان مختلف به چشم میخورند و جانورانی
مانند بز کوهی ،خرس قهوهای ،خرگوش ،قرقاول،
گرگ و پلنگ در این جنگل زندگی میکنند.
در جنــگل گیســوم امکانات متنوعــی برای
گردشگران تعبیه کردهاند که از میان آنها میتوان
به آالچیقهای اقامتی ،سرویسهای بهداشتی و
پارکینگ اشاره کرد .تفریحاتی مانند اسبسواری،
دوچرخهسواری ،قایقسواری ،پاراگالیدر ،جت
اسکی و زمین بازی کودکان نیز در بخش ساحلی
و جنگلی این پارک وجود دارند .پارک جنگلی
گیسوم در فاصله کوتاهی از جاده تماشایی اسالم
به خلخال قرار گرفته اســت .بازدید از جنگل
گیسوم در هر فصلی از سال حال و هوای خاص
پارک جنگلی ناهارخوران
خود را دارد؛ اما بهترین زمان برای گشت و گذار
و اتراق در این جنگل فصلهای بهار و تابستان پارک جنگلی ناهارخوران از عرصههای جنگلی
کشور ما در استان گلستان است که سراسر آن را
هستند.
درختان سر به فلک کشیده پوشاندهاند .پوشش
جنگل نقله بر
جنگل نقله بر گیالن در نزدیکی منجیل و رودبار گیاهی متنوع ،آبشار مصنوعی و چشماندازهای
قرار دارد و از زیباترین جنگلهای شمال ایران طبیعی بکر از مهمتریــن ویژگیهای این پارک
است .این جنگل نیز مانند جنگل گیسوم در مسیر جنگلی هســتند.پارک جنگلی ناهــار خوران
جاده رشت به آســتارا و در فاصله تقریبی  ۴۵امکانات مناسبی برای اتراق و گذراندن پیک نیک
کیلومتری از رشت قرار دارد .برای بازدید از این یک روزه دارد و گردشــگران زیادی برای رفع
جنگل باید به حوالی روستای رستم آباد بروید .خستگی و کمپ در طبیعت در طول سال به این
جنگل نقله بر پوشش گیاهی متنوع و سرسبزی منطقه سفر میکنند .از امکانات این پارک جنگلی
دارد که آن را به جریان خروشان سپیدرود مدیون پارکینگ ،رستوران ،زمینهای بازی ،شهربازی
است .در این جنگل گونههای متنوعی از گیاهان و ســایر امکانات رفاهی هستند .پارک جنگلی
مانند درختان انجیلی و ممرز و بوتههای سرفیلی ،ناهارخوران در فصل پاییز بســیار تماشایی ،اما
پاپیتال و ازملک به چشــم میخورند .پرندگان کمی سرد اســت .بهترین فصل بازدید از جنگل
مختلفی مانند توکای ســیاه ،قمری ،کمر کولی ناهارخوران از نظر آب و هوایی ،فصلهای بهار
جاده رشــت به آستارا و در فاصله حدودی  ۱۰جنگلی و گنجشــک نیز در این جنگل زندگی و تابستان هستند.

پیچیدگیهای باالیی برخوردار شده و رقابت
در آن افزایش پیدا کرده و الزمه موفقیت در
بازاریابی ،اتخاذ استراتژیهای مختلف است.
سجاسی اضافه کرد :از جمله استراتژیهای
فراگیر در بازاریابی گردشگری میتوان به
اســتراتژیهایی مانند بازاریابی انگیزهای،
بازاریابی ارتباطی ،بازاریابی دهان به دهان
و بازاریابی گروهی اشاره کرد.وی ادامه داد:
اما باید توجه داشت که پیادهسازی هر یک
از این اســتراتژیهای بازاریابی در صنعت
گردشــگری از طریق تکنیکهای مختلفی
دنبال میشود و امکانپذیر است که میتوان
به مواردی مانند تکنیک بازاریابی محتوایی،
بازاریابــی دیجیتالی ،بازاریابی بخشــی،
بازاریابی فردی ،بازاریابی مکانی ،بازاریابی
فعالیتــی ،بازاریابی شــرکتی و بازاریابی
غافلگیرانه اشــاره کرد.وی بیان کرد :نکته
مهم مورد توجه در استراتژیهای بازاریابی
گردشــگری ،توجه به سطح ،مقیاس و نوع
گردشگری مورد هدف در بازاریابی است.
این موارد زمینه ســاز اتخاذ استراتژیهای
متفاوت در بازاریابی گردشگری خواهد بود.
یکــی از شــیوههای مرســوم در

دانشیار دانشــگاه فردوسی مشهد در پاسخ
به پرسشــی مبنی بر اینکــه در بازاریابی
گردشــگری چه رویدادهایی برای جذب
گردشــگران دارای اهمیت اســت ،گفت:
مقصدهــا از طریــق شــیوههای مختلفی
اقدام به جذب گردشــگران میکنند .یکی
از شیوههای مرســوم در جذب گردشگر،
برگزاری رویدادهای گردشــگری اســت
که در مقصدهای مختلف از جمله شــهرها
برگزار میشود .با توجه به پتانسیل مقصدها،
رویدادها میتوانند ماهیتهای متنوعی داشته
باشند .از رویدادهای فرهنگی اجتماعی تا
رویدادهای اقتصادی و از رویدادهای مذهبی
تا رویدادهای تفریحی و ورزشی را میتوان
نام برد.وی تصریح کــرد :بازاریابها الزم
است در فرآیند بازاریابی برای مقصدها به
پتانسیلهای مقصد و همچنین عالقهمندی
گردشــگرها توجه ویژه داشته باشند ،زیرا
الزم اســت رویدادها همخــوان با ماهیت
مقصدها و نیاز گردشگرها باشند .بنابراین
هر رویداد براســاس عالقهمندانی که دارد
میتواند در فرآیند بازاریابی گردشــگری
مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس گردشگری گفت :شهر مشهد
به عنوان یک مقصد گردشــگری مذهبی
و زیارتی ،از طریــق برگزاری رویدادهای
مذهبی و فرهنگی در مناسبتهای مختلف
امکان جذب گردشــگر و زائران بیشتری
را پیدا خواهــد کرد .از جملــه مهمترین
رویدادهای شــهر مشــهد که در بازاریابی
گردشــگری برای این مقصد تاثیر باالیی
دارد ،مناسبتهای ماه محرم ،صفر ،رمضان
و تعطیالت نوروز است.وی اضافه کرد :البته
در کنار چنین رویدادهای بزرگ مذهبی و
ملی ،میتــوان رویدادهای موضوعی مانند
رویدادها و مراســ م فرهنگی و رویدادهای
تفریحی نیز برای شهر مشهد در نظر گرفت
تا امکان توســعه بازار زائران در شــهر را
افزایش داد.سجاســی خاطرنشان کرد :به
طور کلی میتــوان گفت که تمام رویدادها
در شهرها میتوانند در بازاریابی گردشگری
مورد توجه قرار گیرند ،اما انطباق رویداد با
نوع گردشگری مقصد در موفقیت بازاریابی
بسیار مهم است .بنابراین الزم است برای هر
مقصد گردشگری رویدادهای متناسب با آن
مورد توجه بازاریابها قرار گیرد /.ایسنا

آگهی نوبتی هس ماهه اول ( فروردین ،اردتشهبی ،خرداد) سال  1401اداره ثبت اسناد و امالك انحیه یک شهرستان بندرعباس و توابع

برابر مواد  11و  12قانون ثبت و ماده ی  59آئين نامه ی قانون ثبت اسناد و امالک کشور ،امالكي كه در سه
ماهه اول سال ( 1401فروردین ،اردیبهشت ،خرداد) واقع در شهرستان بندرعباس و توابع پذيرش و قبول
درخواست ثبت به عمل آمده به شرح ذيل جهت اطالع عموم آگهي مي گردد:
قوهقضائیه
بخش یک
سازمانثبتاسنادوامالککشور
مساحت
به
خانه
باب
یک
ششدانگ
محمد
فرزند
احمدی
زهراء
اصلی
-
3664
از
فرعی
1
 -1پالک
ک
اداره لثبتاسنادوامالکرهمزگان
75 101/متر مربع واقع در محله شاه حسینی
 -2پالک  - 6129اصلی الهام گزی پور فرزند محمد ششدانگ یک باب خانه به مساحت 50 132/متر
مربع واقع در محله سه زیارتان
 -3پالک  - 8391اصلی کیان عامری سیاهوئی فرزند نظر ششدانگ یک باب خانه به مساحت  91متر مربع واقع در بلوار شهید
حقانی
 -4پالک  - 9442اصلی طاووس اقتدار بختیاری فرزند غالمرضا ششدانگ یک باب خانه به مساحت 83 171/متر مربع واقع در
محله نایبند شمالی
 -5پالک  - 11011اصلی علی پور دریائی نژاد فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین شارع متروکه به مساحت 54 4/متر مربع
واقع در کوی اوزیها
 -6پالک  - 11020اصلی فاطمه پاللک فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین محل شارع متروکه به مساحت 82 18/متر مربع واقع
در محله سیم باال
 -7پالک  - 11021اصلی زهرا پوران فرزند عباس ششدانگ یک باب خانه به مساحت 81 109/مترمربع واقع محله خواجه عطا
 -8پالک  - 11023اصلی سهام الدین پگاه فرزند صالح الدین ششدانگ یک باب خانه به مساحت  177مترمربع واقع در سورو
 -9پالک  - 11029اصلی مریم احمدی زاده شقوئی فرزند حسن ششدانگ یک قطعه زمین محل شارع متروکه به مساحت 5130/
مترمربع واقع در محله خواجه عطا
 -10پالک  - 11031اصلی سیما ادیبی فرزند محمد رشید ششدانگ یک قطعه زمین محل شارع متروکه به مساحت 47 13/مترمربع
واقع در محله اوزیها
 -11پالک  - 11032اصلی غالم دستوری فرزند درویش ششدانگ یک قطعه زمین محل شارع متروکه به مساحت 70 18/مترمربع
واقع در محله سرریگ
 -12پالک  - 11033اصلی کلثوم حسینی زاده فرزند غالم ششدانگ یک باب خانه به مساحت 21 229/مترمربع واقع در میدان قدس
 -13پالک  - 11035اصلی فاطمه رومنده فرزند غالمرضا ششدانگ یک قطعه زمین محل شارع متروکه به مساحت 86 28/مترمربع
واقع در میدان قدس
قطعه دو بخش شش
14-پالک  1036فرعی از  - 20اصلی قنبر زاهدی فرزند احمد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 58 18203/مترمربع
واقع در روستای زهوکی
15-پالک  53فرعی از  - 29اصلی دولت جمهوری اسالمی ایران بنمایندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران بمیزان 450/
سهم مشاع از  96سهم از ششدانگ یک واحد ساختمان محل پاسگاه روستای حسن لنگی به مساحت 92 4916/واقع در روستای
حسن لنگی
16 -پالک  66فرعی از  - 40اصلی حسین پاک روان فرزند قنبر ششدانگ باب خانه به مساحت 75 2316/مترمربع واقع در
روستایپشتکوه
آکهی اصالحی
17-پالک  1فرعی از  - 8947اصلی انسیه ارژنگ فرزند ابراهیم به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت
89 187/متر مربع واق در محله شمیلی ها
لذا به استناد مواد  16و  17قانون ثبت هر کسی نسبت به امالک فوق اعتراض دارد یا بین او و مستدعي ثبت دعوائی نسبت به امالک
مذکور در محاکم قضائی در جریان است می تواند از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی ،به مدت  90روز اعتراض خود یا گواهی
مشعر بر طرح دعوی به این اداره تسلیم نماید و به استناد ماده ی  86آئین نامه ی قانون ثبت و تبصره  2ماده واحدهی قانون تعیین
تکلیف پروندههای ثبتی که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آن ها در مراجع قضایی از بین رفته است (مصوب 252/ )1373/از تاریخ
تسلیم اعتراض به واحد ثبتی ظرف مدت  30روز با مراجعه به مراجع صالح قضایی دادخواست اعتراض تقدیم و گواهی مربوطه به
واحد ثبتی ارائه نماید .در غیر این صورت پس از سپری شدن مهلت فوق الذکر این اداره برابر مقررات نسبت به صدور سند مالکیت
اقدام خواهد کرد .ضمنامدت اعتراض نسبت به آگهی نوبتی اصالحی یک ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی خواهد بود .شناسه
آگهی1344360:
تاريخ انتشار نوبت اول 1401/05/01 :
تاريخ انتشار نوبت دوم 1401/05/31 :

ابوالحسن دستوری
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس منطقه یک

حوادث

در امتداد تاریکی

حرکات نمایشی خودرو در قشم
 2کشته بر جای گذاشت

افشای راز عجیب در کالنتری!
او که تصور میکرد بــا هدف کالهبرداری وارد این
رابطه خیابانی شده ام ،ناگهان با چهرهای خشمگین
و در حالی مرا داخل خودرو زیر مشت و لگد گرفت
که حتی اجازه نداد کلمهای سخن بگویم و رازی را
که در سینه دارم ،برایش فاش کنم تا این که...

جوان  21ساله با بیان این که سرگذشت عجیبی دارد،
به مشاور و کارشناس اجتماعی کالنتری گفت :در یک
خانواده مرفه به دنیا آمدم .پدرم که شــغل آزاد داشت،
مردی بســیار مهربان بود و اجــازه نمیداد من و تنها
خواهرم که سه ســال از من بزرگتر بود کمبودی در
زندگی داشته باشیم .او حتی وقتی احساس میکرد من
در میان اسباب بازی هایم به عروسک عالقه دارم انواع
و اقسام عروسکها را برایم میخرید و من با خواهرم
در حالی خاله بازی میکردم که عالقه عجیبی به آرایش
و رفتارهای زنانه داشــتم .در دورهمیهای خانوادگی
همواره پای ثابت خاله بازی دخترهای فامیل بودم اما
همیشه نقش پدر خانواده را بازی میکردم ،هم بازی هایم
نیز از این که یکی از پسران فامیل نقش مرد را به عهده
میگیرد و با آنها بازی میکند ،خیلی خوشحال بودند
من هم از همین فرصتها استفاده میکردم و با الک زدن
ناخنها یا نگهداری لوازم آرایش عقدههای کودکانهام
را خالی میکردم اما هرچه بزرگتر میشدیم ،دختران
فامیل نیز از من فاصلــه میگرفتند ولی من همچنان
دوست داشتم در میان آنها به همان بازیهای کودکانه
ادامه بدهم تا جایی که بیشتر اوقات مورد تمسخر قرار
میگرفتم .در این شرایط پدر و مادرم نیز اعتقاد داشتند
حضور من در میان دختران فامیل تاثیر سوئی بر رفتار
و گفتارم گذاشته است ،به همین دلیل تالش میکردند تا
مرا از محیطهای دخترانه دور کنند ولی من حاال دیگر
در مقطع دبیرستان تحصیل میکردم و به خوبی متوجه
میشدم که خواستهها و روحیاتم با پسران دیگر تفاوت
دارد ،این بود که برای یافتن ریشه این ماجرا به تحقیق
پرداختم و با دو تن از پزشــکان متخصص مشــورت
کردم آن جا بود که دریافتم من جوانی (ترنس) هستم و
گرایش بیشتری به سمت رفتارهای دخترانه دارم .زمانی
که موضوع را با پدر و مادرم در میان گذاشتم ،ناگهان
شــعلههای اضطراب و خشــم زبانه کشید و اخالق و
رفتار خانواده دگرگون شد .مادرم مدام اشک میریخت
و پدرم نیز با چهرهای غضب آلود به من مینگریســت
و کلمهای ســخن نمیگفت .در این میان تنها خواهرم
پای درد دلم مینشست و راهنماییام میکرد تا با چند
پزشــک متخصص دیگر هم مشــورت کنم .پزشکان
معتقد بودند بعد از  18سالگی باید چند عمل جراحی
انجام بدهم .خالصه پدر و مادرم نیز با این ماجرا کنار
آمدند و من بــا آرایشهای گوناگون ظاهری دخترانه
پیدا کردم تا بعد امــور قانونی را برای انجام عملهای

جراحی پیگیری کنم .حاال دیگر از پوشیدن لباسهای
زنانه لذت میبردم و وارد دنیای دیگری شده بودم .نام
«پونه» را هم برای خودم انتخاب کردم و تصمیم گرفتم
در آینده نزدیک امور درمانی و پزشــکی را آغاز کنم.
در حالی که همه فامیل و آشــنایان شخصیت دخترانه
مــرا پذیرفته بودند ،یک روز به همراه خواهرم و برای
خرید مانتو به یکی از مراکز خرید در هســته مرکزی
شهر رفتیم .آن روز هنگامی که مشغول انتخاب مانتو
بودم ،متوجه نگاههای عاشقانه فروشنده جوان شدم و
لبخند زدم ،با همین نگاه شــماره تلفن دانیال را گرفتم
و به دور از چشم خواهرم شــماره خودم را نیز به او
دادم .خالصه با همین نگاه خیابانی ارتباط تلفنی ما به
گونهای آغاز شد که ساعتهای زیادی را با یکدیگر
گفت وگو میکردیم و از گذشته و آینده حرف میزدیم
تا جایی که این رابطه شش ماه طول کشید و ما همدیگر
را در مکانهای مختلف مالقات میکردیم .حاال دیگر
در بیراهه قدم برمی داشــتم اما متوجه فرجام تلخ این
ماجرا نبودم تا این که دانیال موضوع ازدواج را مطرح
کرد و از من خواســت تا خانوادهاش برای آشنایی به
منزل ما بیایند .از یک ســو بسیار خوشحال بودم ولی
از طرف دیگر هم میترســیدم که او متوجه مشــکل
جنسیتی من شــود و مرا رها کند! به همین دلیل فقط
ســکوت کردم تا در یک فرصت مناسب رازی را که
در سینه داشــتم برایش فاش کنم اما متاسفانه قبل از
آن که ســخنی در این باره بگویم او از طریق یکی از
دوســتان نزدیکم از مشکل دوجنسیتی من مطلع شده
بود و بدون تامل با من تماس گرفت و خواستار دیدار
با من شــد .من هم بی خبر از همه جا مانند همیشــه
خوشحال شــدم و با او در کنار خیابان قرار گذاشتم.
دقایقی بعد دانیال سوار بر پراید مقابلم توقف کرد و من
هم بالفاصله در صندلی جلو نشستم .هنوز متوجه چهره
غضب آلود و خشمگین دانیال نشده بودم که او با الفاظ
رکیک مرا کالهبردار خواند و به باد کتک گرفت .فقط
گریه میکردم و دســتانم را مقابل ضربات وحشتناک
او میگرفتم امــا دانیال از خودرو پیاده شــده بود و
بی رحمانه مرا کتک مــیزد تا این که ناگهان به طور
اتفاقی خودروی گشــت انتظامی از راه رسید و یکی
از افسران پلیس مرا از چنگ دانیال نجات داد که بعد
فهمیدم آن افسر ارشــد ،رئیس کالنتری امام رضا(ع)
اســت .خالصه این افســر ،من و دانیال را به دادسرا
فرســتاد و قاضی هم دستور بازداشت ما را صادر کرد
تا بررسیهای بیشــتری درباره ارتباط ما با یکدیگر
صورت گیرد اما زمانی که نیروهای انتظامی قصد انتقال
مرا به کالنتری بانوان داشتند ،تازه متوجه شدند که من
مرد هستم و....

سرویس حوادث //تیکآف و حرکات
نمایشــی و خطرناک یک خودرو در
سواحل قشم منجر به مرگ دو نفر شد.

در حد فاصل جزایر ناز تا شهر سوزا یک
دستگاه خودروی تویوتا هایلوکس که 5
سرنشین داشت و در حال اجرای حرکات
پرخطر و نمایشی بود ،ناگهان دچار حادثه
شد.یاســر مرادی ،مدیر شبکه بهداشت و
درمان قشم درخصوص این حادثه گفت:
دو نوجوان  15و  21ساله به علت شدت
جراحات وارده به سر و قفسه سینه در محل

ســرویس حوادث //رییــس پلیس
پیشگیری و معاون عملیات فرماندهی
انتظامی ویژه کیــش گفت :اجرای ۴۸
ساعته طرح امنیت محله محور در این
جزیره منجر به گرفتار شدن  ۱۰سارق در
چنگال قانون شد.

سرهنگ سید مسعود میرحسینی اظهار
داشــت :طرح امنیت محله محور (رعد)
به منظور برخورد با سارقان ،فروشندگان
و توزیع کنندگان مواد مخــدر و افرادی
المکان بصــورت ویــژه در زمان های
متفــاوت اجرا می شــود .وی در جریان
اجــرای این طــرح  ۴۱نفر فــرد مجرم

افــراد متخلف در ســواحل  ،پارک ها و
مــکان های متروکه به صورت مســتمر
اجرا می شود .میرحســینی یادآور شد:
فعال ســازی پایش تصویــری و نصب
دوربین های چهره خــوان تقویت کننده
اجــرای ماموریت هــای پلیس با هدف
بازدارندگــی ورود افراد متخلف به کیش
و تســریع در روند حضور میدانی پلیس
در نقاط آلوده می شود امیدواریم متولیان
به وعده هــای خود با هدف حفظ امنیت
پایدار کیش عمل کنند .وی ادامه داد :یکی
از طرح های پلیس؛ آموزش همگانی در

وقوع تصادف جــان باختند .این تصادف
ســه مجروح دیگر نیز داشت که دو تن به
بیمارستان مراجعه کردند و با انجام اقدامات
درمانی مرخص شدند و یک مجروح نیز
به بیمارســتان مراجعه نکرد.وی از همه
شهروندان تقاضا کرد با رعایت موارد ایمنی
و خــودداری از انجام حرکات نمایشــی
حافظ جان خود و سایر افراد جامعه باشند.
این نخستین بار نیست که چنین حادثهای
در سواحل بخصوص سواحل نزدیک به

دوشنبه  31مرداد 1401
 24محرم 1444
سال بیست و یکم شماره 3959

جزایر ناز اتفاق میافتد .نبود تفرجگاهها
و امکانات تفریحی مناسب در قشم باعث
شــده حرکات نمایشی خودروها در کنار
سواحل به یکی از تفریحات اصلی جوانان
تبدیل شود.تیکآف و حرکات نمایشی در
سواحل ،تفریحی خطرناک در بین جوانان
قشــمی اســت که گاه وبیگاه خسارات
جبرانناپذیر جانی و مالی به جا میگذارد
و خانوادههایی را ســوگوار عزیزانشان
میکند.

کشف 283هزار لیتر سوخت قاچاق در هرمزگان
ســرویس حوادث //با تــاش ضربتی و
شــبانه روزی ماموران انتظامی هرمزگان،
تعداد  40دســتگاه انواع خودرو شــوتی
سوخت بر و فعال در قاچاق کاال شناسایی
و توقیف و  283هــزار لیتر فرآورده های
قاچاق کشف و ضبط شد .سردار غالمرضا
جعفری فرمانده انتظامی هرمزگان رسانهای
بیان داشــت :طرح ضربتــی برخورد با
خودروهای شوتی سوختبر با هدف مبارزه
با قاچــاق کاال و ارز به منظور جلوگیری از
هدر رفت سرمایه های ملی ،به مدت یک
هفته در سطح استان اجرا شد.

وی افزود :در اجرای این طرح که با اقدامات

گســترده اطالعاتی و پایش مســتمر نقاط
جرم خیز و گلوگاههای سطح استان صورت
پذیرفت 40 ،دستگاه خودرو شوتی سوخت
بر و فعال در قاچاق کاال و سوخت شناسایی
و توقیف شــدند .به گزارش فارس ،این مقام
انتظامی اســتان تصریح کرد :در این طرح با
تالش همه جانبه صورت گرفته مجموعا 283
هزار گازوییل قاچاق کشف و تعداد  65متهم
دستگیر و  79فقره پرونده تشکیل و متهمان
جهت ســیر مراحل قانونی به مراجع قضایی
معرفی شدند.

لکسوس  13میلیاردی قاچاق در سیریک به چنگ پلیس افتاد
سردار غالمرضاجعفری فرمانده
انتظامی هرمزگان بیان داشت :در
راســتای طرح مبارزه با قاچاق
کاال ،مأمــوران پلیــس آگاهی
شهرســتان ســیریک از قاچاق
خــودرو در یکی از محالت این
شهرستان مطلع و بررسی موضوع
را به طور ویژه در دستور کار قرار
دادند .وی افزود :مأموران پس از
هماهنگی با مرجع قضائی به محل
اعزام که افراد با مشاهده مأموران
ســرویس حوادث //فرمانده لکســوس  570قاچــاق به از محل متواری و یک دســتگاه
انتظامــی هرمــزگان از ارزش  130میلیــارد ریال در
کشف یک دســتگاه خودرو شهرستان ســیریک خبر داد .خودرو لکسوس  ۵۷۰فاقد پالک

10سارق در طرح امنیت محله محور کیش دستگیر شدند
و متخلف دســتگیر شــدند افزود :ازاین
افــراد  ۱۰نفر ســارق ،کندانســورکولر،
گوشــی و کابل ۲ ،نفرمالخــر و بقیه از
توزیع کنندگان مواد مخدر و افراد المکان
در پارک ها و سواحل با حمایت خوب
دستگاه قضایی دســتگیر شدند .رییس
پلیس پیشــگیری فرماندهــی انتظامی
ویژه و پایــگاه دریابانی کیش همچنین
از توفیق  ۵۴دســتگاه موتور شارژِی که
بیش از نیمی از آن متعلق به این افراد بود
خبرداد و گفت :اجرای طرح امنیت محله
محور با هدف پاکسازی جزیره از وجود

5

محل به جوانانی اســت که بی هدف در
پارک ها و بوستان ها پرسه می زنند است
و انتظار می رود با مشارکت خانواده ها،
مدیریت کارفرمایان و کمک مراکز مشاوره
شاهد حضور بی هدف آنان در سطح معابر،
پارک ها و سواحل و گرفتار شدن آنها در
دام ســوداگران مرگ نباشیم .به گزارش
ایرنا ،رییس پلیس پیشــگیری و معاون
عملیات فرماندهی انتظامی ویژه کیش از
مشارکت خوب مردم و تماس با  ۱۱۰به
منظور برخورد با افراد المکان ،سارقین و
فروشندگان مواد مخدر تقدیر کرد.

کشف کردند .به گزارش فارس،
فرمانده انتظامی استان هرمزگان با
اشاره به اینکه کارشناسان ارزش
خودروی توقیفی را  130میلیارد
ریال برآورد کرده اند،خاطرنشان
کرد :شهروندان در صورت اطالع
از هر گونــه فعالیت غیرقانونی،
مراتب را در اسرع وقت از طریق
تلفن  110به پلیس اطالع دهند و
همچنین شماره تلفن  197پلیس
آماده دریافت نظرات ،پیشنهادات
و تقدیر شما همشهریان عزیز از
عملکرد پلیس می باشد.

حوادث جهان

 ۱۶کشته درپی برخورد کامیون با جمعیت در ترکیه
وزیر بهداشت ترکیه از کشته شدن دست کم  ۱۶نفر و زخمی شدن ۲۹
نفر دیگر براثر برخورد یک دستگاه خودرو با جمعیت در جنوب شرقی
این کشور خبر داد .فخرالدین قوجه وزیر بهداشت ترکیه از کشته شدن ۱۶
نفر و زخمی شدن  ۲۹نفر دیگر درپی برخورد یک کامیون با جمعیت در
شهر ماردین در جنوب شرقی این کشور خبر داد .بر اساس این گزارش،
وزیر بهداشت ترکیه در پیامی توئیتری گفت :درپی نقص سیستم ترمز یک
دستگاه کامیون و برخورد آن با جمعیت در دیریک واقع در استان ماردین،
 ۱۶نفر کشته و  ۲۹نفر زخمی شدند که حال  ۸نفر از آنها وخیم اعالم شده
اســت .این در حالی است که مقامات محلی دولت ترکیه پیش از این هم
اعالم کرده بودند که روز شنبه بر اثر تصادف یک اتوبوس و یک آمبوالنس
در جنوبشــرقی این کشور شماری کشته و زخمی شدند« .داوود ُگل»،
استاندار استان «غازی عینتاب» دراینباره گفت :در تصادف یک اتوبوس
با ماشین آتشنشانی و یک آمبوالنس در جاده غازیعینتاب و نیزیپ۱۶ ،
نفر کشته و  ۲۲نفر دیگر از شهروندان زخمی شدند .بنا بر گزارشها این
اتوبوس حامل شماری از روزنامهنگاران ترکیهای بوده است.

پایان حمله افراد مسلح به یک هتل در پایتخت سومالی
مقامات ســومالی از فیصله دادن به حمله افراد مسلح به یک هتل در
موگادیشــو پایتخت این کشور پس از  ۳۰ســاعت خبر دادند .مقامات
ســومالی از پایان دادن به یورش افراد مسلح وابسته به گروه تروریستی
الشباب به یک هتل در موگادیشو پایتخت سومالی خبر دادند .یک مقام
سومالی که خواســت نامش فاش نشود ،گفت :نیروهای امنیتی در حال
حاضر به محاصره پایان دادند و افراد مسلح کشته شدند .در یک ساعت
اخیر هیچ گونه تیراندازی از ســاختمان انجام نشده است .وی همچنین
افزود که دولت توضیحات رســانه ای را پیرامون این حمله خونین ارائه
خواهد کرد .این مقام ســومالی در عین حال هیچ گونه اطالعاتی درباره
شمار قربانیان حمله به هتل حیات یا شمار کشته شدگان گروه تروریستی
الشباب ارائه نکرد و به این نکته اکتفا کرد که دولت توضیحاتی را در این
خصوص ارائه خواهد کرد .پیش از این اعالم شده بود که شمار کشته های
انفجار تروریســتی در هتلی در موگادیشو پایتخت سومالی که گروهک
تروریستی الشباب مسئولیت آن را بر عهده گرفت ،به  ۳۰نفر افزایش یافته
است .الزم به ذکر است که یک دستگاه خودرو بمب گذاری شده در مرکز
موگادیشو پایتخت سومالی منفجر شد که گروهک تکفیری -تروریستی
الشباب مسئولیت آن را بر عهده گرفت .بر اساس اعالم شاهدان عینی ،پس
از انفجار ،افراد مسلح به طبقات باالیی هتل رفته و شروع به شلیک گلوله
کردند .منابع خبری از تبادل تیراندازی بین افراد مسلح و نیروهای امنیتی
سومالی در هتلی در جنوب موگادیشو خبر دادند و افزودند که افراد مسلح
که به نظر می رسد از عناصر گروهک تروریستی الشباب هستند با حمله
به این هتل به آن وارد شدند.

بخشش قاتل دختر ماساژور با رضایت اولیای دم
سرویس حوادث //مرد بوکسور که به اتهام قتل
دختر ماساژور از سوی قضات دادگاه کیفری به
قصاص محکوم شــده بود با رضایت و بخشش
خانواده مقتول از مجازات مرگ رهایی یافت.

این پرونده جنایی از صبح  9شــهریور ســال 96
بهدنبال کشف جسد زنی  30ســاله در کانال آب
منطقه سیدخندان تشکیل شــد .وقتی تیم جنایی
به محل حادثه رفت در بررســیها مشــخص شد
دو روز از مــرگ این زن گذشــته اما هیچ مدرک
شناســایی که هویت مقتول را برمال کند در صحنه
بهدست نیامده اســت .به همین خاطر کارآگاهان
به ســراغ پرونده افراد گمشده رفتند و در میان این
پروندهها ،با عکس دختــری به نام نگار رو به رو
شــدند که شباهت زیادی به جســد داشت .وقتی
خانــواده وی برای تحقیق بــه اداره آگاهی رفتند
مشــخص شد او کارشناس ارشــد فیزیک بوده و
در یکی از دانشــگاههای اروپایی برای تحصیل در
مقطع دکترا پذیرفته شــده بود اما از آنجا که وضع
مالی خوبی نداشتند دختر جوان مجبور بوده برای
تأمین پول ســفرش کار کند .در ادامه مشخص شد

وی با چند دختر دیگر در خانهای زندگی میکرده
اما از چند روز قبل بهطرز مرموزی ناپدید شــده
بود .بررسیهای پلیسی نشان میداد نگار آخرین
بار با مرد جوانی به نام ســعید قرار مالقات داشته
اســت .با بهدست آمدن این سرنخ ،سعید شناسایی
و دستگیر شــد .مرد جوان که ابتدا منکر قتل بود
پس از  40روز به جنایت اعتراف کرد و گفت :در
یکی از کانالهای تلگرامی با آگهی ماساژ درمانی
در خانه مواجه شــدم وقتی تماس گرفتم آنها نگار
را به من معرفی کردند .او برای این کار  300هزار
تومان میگرفت .فردای آن روز حدود ســاعت 3
با نگار قرار گذاشــتم تا دنبالش بروم وقتی سوار
خودرو به محل قرار رسیدم با دیدن نگار پشیمان
شــدم .به او گفتم منصرف شدهام اما او به من گفت
باید  250هزار تومان برای خسارت پرداخت کنم.
او ادامه داد :ســر همین موضوع باهم بحثمان شد
و شــروع به داد و فریاد کــرد .از آنجایی که محل
قرا ر نزدیک خانهام بود و میترسیدم کسی متوجه
شود چند مشت به او زدم تا بترسد ،اما مشتهای
من باعث مرگ او شــد چرا که من سالهاســت

ورزشکارم و بوکس کار میکنم .با مرگ او تصمیم
گرفتم جســد را در سطل زباله بیندازم اما ترسیدم
که کســی ببیند .بنابراین صبر کردم تا هوا تاریک
شود و بعد جسد را داخل رودخانه انداختم .بهدنبال
اعترافات متهم و بازسازی صحنه قتل با درخواست
اولیای دم برای قصاص ،کیفرخواســت او به اتهام
قتل عمد صادر شد .سعید در دادگاه کیفری نیز پای
میز محاکمه رفت و با ابراز پشــیمانی از اولیای دم
خواهان بخشش شــد .اما اولیای دم قصاص قاتل
دخترشان را خواستند و بدین ترتیب قضات دادگاه
کیفری حکم بر قصاص دادند .با تأیید این حکم در
دیوان عالی کشــور پرونده برای اجرا به شعبه اول
اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران فرستاده
شد .باتوجه به اینکه مرد جوان در یک قدمی چوبه
دار بود چندین جلسه صلح و سازش برگزار شد و
درنهایت با تالش دادیار از شعبه اول اجرای احکام
دادسرا ،اولیای دم برای رضای خدا و به حرمت امام
حسین(ع) از قصاص قاتل گذشت کردند .با گذشت
اولیای دم پرونده برای محاکمه از جنبه عمومی جرم
به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع خواهد شد.

آگهی مناقصه عمومی

نوبت دوم

با اخذ سپرده
درخواست شماره RHS- 0149601 - T17:
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عضویت داوطلبانه خبرنگاران مینابی
درجمعیت هالل احمر
محمــد انصاری ســرویس شهرســتان //رئیس جمعیت
هــال احمر میناب گفــت :یکی از طرح های مهم در دســت
اقدام برای مهرمــاه طرح «مهربانی می خواهد» اســت که این
طرح با مشــارکت مردم و خیریــن برای تهیه لــوازم التحریر
دانش آموزان نیازمند انجام خواهد شد.به گزارش خبرنگار دریا؛
احسانمحسنیافزود:جمعیتهاللاحمرشهرستانمینابهمانندسایر
دســتگاه های امدادی بــرای کمک به مردم آماده می باشــد تا
بتواند خدمــات ارزنده ای را دربخش های حمایتی و درمانی به
نیازمندان انجام دهد .وی با بیان اینکه درشهرســتان میناب ٣٠
خانه هالل احمر وجود دارد گفت :مهمترین رســالت خانه های
هالل احمر میناب دادن آموزش برای پیشگیری از حوادث است.
وی عنوان کرد :تجلیل از خبرنگاران شهرســتان میناب با همه
فعالیت های خبری ارزشــمند آنها کاری بسیار سخت و دشوار
اســت .رئیس هالل احمر میناب اظهار داشت :رسانه ها یکی از
ارکان مهم دمکراسی در دنیا محسوب می شود که با حضور در همه
صحنه ها واطالع رسانی به موقع اخبار و رویدادهای مهم جامع
را مخابره می کنند .درپایان این نشست خبری خبرنگاران مینابی
با پرکردن فرم عضویت ،بــه عضویت داوطلبانه جمعیت هالل
احمر شهرستان میناب در آمدند تا عالوه بر انتشار اخبار نسبت به
همکاری با این دستگاه امدادی وحمایت آماده باشند.
آتشنشانان زن در کیش استخدام می شوند
سرویس شهرستان //مدیرعامل شرکت عمران ،آب و خدمات
کیش گفت :این شــرکت در نظر دارد برای توســعه خدمات و
اســتفاده از ظرفیت بانوان ،آتشنشان زن در این جزیره استخدام
کند .محسن نظرپور در نشست هم اندیشی با خبرنگاران جزیره
اظهار داشت :برای این منظور ابتدا از توان بانوان شاغل در شرکت
عمــران ،آب و خدمات جزیره که داوطلــب فعالیت در بخش
آتش نشانی باشند استفاده خواهد شد.وی اضافه کرد :هدفگذاری
برای بکارگیری آتش نشانان بانو در این جزیره انجام شده چرا
که نیاز به این نیروها به خوبی احســاس میشود و در این راستا
ابتدا باید زیرساخت های حضور آنان در ایستگاه ها فراهم شود.
مدیرعامل شرکت عمران ،آب و خدمات جزیره کیش همچنین در
خصوص ایمن سازی برخی اماکن عمومی جزیره کیش از جمله
بازارها برای جلوگیری از حوادث احتمالی و آتش سوزی نیز گفت:
آتش نشانی جزیره این هدف را به صورت ویژه دنبال می کند اما
تحقق کامل آن نیازمند فرهنگ سازی و همکاری جوامع مختلف
اســت.وی افزود :شــرکت عمران آب و خدمات جزیره در کنار
اعالم هشدارهای الزم به سرمایه گذاران و بهره برداران به زودی
در صورت عدم تمکین آنان به این هشــدارها با اقدامات قضایی
تحقق این برنامه را دنبال می کند.نظرپور همچنین تعیین تکلیف
مدیریت حمل و نقل را یکی از برنامه های پیش روی این شرکت
اعالم و اضافه کرد :حوزه حمل و نقل عمومی جزیره به واســطه
فرسوده بودن خودروها به علت ممنوعیت واردات خودرو دارای
چالش های بزرگی اســت که با راهکارهــای مختلفی رفع این
مشکالت دنبال می شود.به گزارش ایرنا ،وی همچنین از تشکیل
کمیته سیما و منظر شهری برای اولین بار در این شرکت خبر داد و
افزود :این اقدام در راستای تقویت زیبایی های بصری و جلوگیری
از مزاحمت ها در ســاخت و سازها انجام شده است تا نسبت به
اجرای شــیوه نامه های مربوط به این حوزه نظارت و همچنین
نسبت به بروز رسانی ان اقدام کنند.
کمبود ناوگان حمل و نقل عامل اختالل
در رسیدن بنزین به جایگاههای سوخت میناب
ســرویس شهرستان //معاون استاندار و فرماندار ویژه میناب
گفت :پمپ بنزینهای شــهر مرتب بنزین خریداری میکنند اما
گاهی در ارســال بنزین اختالل ایجاد میشود که ناشی از کمبود
ناوگان حمل و نقل سوخت است .مجید سلحشور اظهار داشت:
کمبود ناوگان حمل و نقل موجب میشود یک تا نیم ساعت بنزین
با تاخیر به جایگاههای ســوخت برسید و زمینه ساز نارضایتی
شــهروندان شــود.وی با بیان اینکه ناوگان حمل سوخت جزو
بخش خصوصی است ،ادامه داد :امیدواریم با ورود تعداد بیشتری
از فعاالن بخش خصوصی به این زمینه ،مساله تاخیر در رسیدن
بنزین به جایگاههای سوخت شهرستان میناب حل شود.فرماندار
ویژه میناب در خصوص اجرای طرح سیپاد هم گفت :این طرح
در شهرستان سیریک به صورت آزمایشی اجرا شده است و ستاد
مرکزی مبارزه با قاچاق سوخت پس از ارزیابی نتایج در خصوص
اجرای آن در ســایر شهرســتانها تصمیم گیری خواهد کرد.به
گزارش ایرنا ،سلحشور افزود :چنانچه طرحی ابالغ شود بایستی
نســبت به اجرای آن اقدام کنیم.شهروندان مینابی هفته گذشته از
شلوغی پمپ بنزینها و تشکیل صفهای طوالنی به علت کمبود
سوخت برای سوختگیری وسایل نقلیه خود گلهمند بودند.
آغاز طرح احياء و توسعه گیاهان دارويي
در مراتع میناب
سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان //رئیس اداره منابع طبیعی
و آبخیزداری شهرســتان میناب از اجرای طرح احیاء ،اصالح و
توسعه گیاهان دارویی در مراتع این شهرستان خبر داد .به گزارش
خبرنگار دریا؛ خسرو بهرامی نژاد گفت :تمرکز برنامه های احیایی
بر روی گونه مرتعی آویشــن است ،این گیاه با ارزش دارویی که
در کوههای شهرستان میناب برداشت می شود ،بیشترین تراکم را
در روســتای بخش سندرک میناب ازجمله منطقه چهارده روستا
دارد .وی افزود :این طرح در رویشگاههای آویشن مراتع دهستان
درپهن در بخش سندرک علی الخصوص منطقه چهارده روستا و
سیت توسط مجریان و بهره برداران محلی درحال انجام می باشد.
بهرامی نژاد با بیان این مطلب که کنار و بنه از دیگر گونه های مورد
احیا در طرح مذکور می باشند ،افزود :این طرح شامل بذر پاشی و
بذرکاری ،احداث هاللی آبگیر جهت جمع آوری نزوالت آسمانی و
عملیات خاکدهی است که امیدواریم با توجه به بارندگی های اخیر
و پیش رو در مناطق کوهستانی بستر توسعه رویش گیاهان دارویی
و مرتعی را فراهم کند .وی ضمن اشــاره به این موضوع که فصل
بهره برداری ازگیاه آویشــن در هرمزگان از اول فروردین تا نیمه
خرداد بوده افزود  :درمان ســرفه ،درمان سینوزیت ،سالمت قلب،
درمان مشکل گوارشی ،رفع خستگی ،افزایش قوای بدن ،تقویت
سیستم ایمنی بدن ،تسکین التهابات پوستی از خواص این گیاه است.

شهرستان
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان :

آبفا در تحقق خواسته مردم میناب به وعده خود عمل کرد

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان//
در نشســت مشــترک مدیرعامل آب
و فاضــاب هرمزگان بــا رئیس مجمع
نمایندگان اســتان در مجلس شورای
اســامی ،وضعیت پروژه های آبرسانی
شهرستان های میناب ،رودان ،جاسک،
سیریک و بشاگرد بررسی شد.

به گزارش خبرنگار دریا ،در این نشست
حسین رئیسی نماینده مردم شرق هرمزگان
و رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان
با بیان اینکه پروژه های آبرســانی باید به
عنوان یک اولویت در دســتور کار باشد،
افزود :ما به عنوان نماینده مردم وظیفه داریم
این موضوع را پیگیری و روند اجرای آن را
نیز دنبال کنیم.وی با قدردانی از تالش های
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان،
برنامه های آبفا برای شهرستان های شرق
هرمزگان را ستود و افزود :علیرغم کمبود

منابع اعتباری ،پیش بینی های خوبی برای
شرق استان شده که امیدواریم با تکمیل و
بهره برداری از آن شاهد بهبود وضعیت آب
شرب شهرها و روستاهای این حوزه باشیم.
در ادامه این نشست عبدالحمید حمزه پور
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان
با اشاره به برنامه های آبفا و عملیاتی شدن
وعــده هــای آن افزود :تعــدادی از این
پروژه ها در هفته دولت و بخشــی دیگر
نیز در قالــب برنامه هــای کوتاه مدت،
میان مدت و بلند مدت پیش بینی شــده
است که باعث بهبود وضعیت آب مناطق
شــهری و روســتایی در شهرستان های
میناب ،رودان ،جاسک ،سیریک و بشاگرد
خواهد شد.وی با بیان اینکه نیاز آب شهرها
و روستاهای شرق هرمزگان دو هزار و 15
لیتر بر ثانیه است ،گفت :برای پایداری کامل
آب شرق استان نیازمند تولید  421لیتر آب

بر ثانیه هســتیم که با توجه به گســترش
شهرها و روســتاها این نیاز در سال های
آتی نیز افزایش خواهد یافت.به گفته وی،
شهرستان سیریک به عنوان یکی از مناطق
دارای تنش که فاقد هــر گونه منابع آبی
پایدار برای شرب است ،در حال حاضر با
اجرای طرح های توسعه ای در انتظار یک
شرایط پایدار آبی است .مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب هرمزگان افزود :تامین آب
ســیریک از دشــت تلنگ و اجرای خط
انتقال به طول  25کیلومتر با اعتباری بالغ
بر  810میلیارد ریال اجرا شــده است که
بخشی از نیاز آبی این شهرستان را پاسخ
می دهد.
حمــزه پور تصریح کــرد :با وارد مدار
شــدن آب شیرین کن زیارت در نیمه دوم
سالجاری امیدوار به پایداری وضعیت آب
این شهرستان هستیم تا ضمن تامین نیازهای

آب مردم شاهد خدمات رسانی مطلوب به
مردم سیریک باشیم.وی به تحقق وعده آب
و فاضــاب هرمزگان در خصوص تامین
آب میناب از تصفیه خانه سد سرنی اشاره
کرد و گفت :ســامانه تامین آب میناب از
سد ســرنی با اجرای چهار کیلومتر خط
انتقال و احداث یک باب مخزن  10هزار
متر مکعبی در آســتانه تابستان امسال به
پایان رسید و آبفا به آنچه که مردم مطالبه
می کردند ،عمل کرد.
مدیرعامل آبفا به تامین آب مجتمع های
روســتایی غرب جاسک از سد جگین و
همچنین آبرســانی به روستاهای بخش
لیردف و صدور مجوز آب شــیرین کن به
این روستاها خبر داد و افزود :این طرح ها
به عنوان پروژه های مهم و اولویت دار در
دستور کار است که اتمام آن سبب پایداری
وضعیت آب روستاهای غرب جاسک از

مدیر میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد

آغاز ثبت  ۵اثر تاریخی بندر الفت در فهرست آثار ملی
سرویس شهرســتان //مدیر میراث
فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری
سازمان منطقه آزاد قشم از آغاز فرآیند
ثبت  ۵اثر تاریخی بندر الفت این جزیره
در فهرست آثار ملی خبر داد.

ایوب زارعی گفت :بر اســاس اســناد
تاریخی بندر الفت یکــی از درگاههای
اصلــی ورودی به جزیره قشــم بوده و
دارای قدمــت تاریخی زیادی اســت.
وی ادامــه داد :بــه منظــور حفاظت از
آثــار تاریخی جزیره در اطراف این بندر
بازدیدهــای میدانی صــورت گرفته و
در این فعالیت میدانــی پنج اثر تاریخی
برای ثبت در فهرست آثار ملی شناسایی
و مســتند نگاری شده است.مدیر میراث
فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری
سازمان منطقه آزاد قشــم تصریح کرد:
مشارکت جامعه محلی در تمامی مراحل
از نقاط قوت این کار میدانی محســوب

می شــود  .به گفته زارعــی ۲ ،محوطه
تاریخــی شــیخ موســی و مهرونی که
بــه دوران اســامی باز میگــردد ،دو
اثر شــاخصی هســتند که بــرای ثبت
آنها به صورت جــدی در حال پیگیری
هستیم.
به گزارش ایرنا ،وی خاطرنشــان کرد:
پرونده ایــن آثار تا پایان شــهریورماه

تکمیــل و مراجــع ذیصالح ارســال
میشــود.بندر تاریخی الفت که به بندر
بادگیرهــا نیز مشــهور اســت ،یکی از
قدیمیترین بندرهای جنوب کشور است
و از روزگاران قدیــم تاکنون یکی از پر
رفت و آمــد ترین نقاط ســاحلی در
جزیره قشم نگین خلیج فارس به حساب
میآید.

منابع آب سطحی و بخش لیردف از منابع
شیرین سازی خواهد شــد.حمزه پور با
اشاره به اجرای دو طرح بزرگ آبرسانی
به روســتاها و شهرهای بشــاگرد از سد
جگین و سهران خاطرنشــان کرد  :روند
بهره مندی روســتاهای بشاگرد از این دو
خط انتقال در حال انجام است که با تزریق
اعتبار و بر اســاس اولویت در دستور کار
است میزان بهره مندی این مناطق از آب
شــرب پایدار را افزایش خواهد داد.وی
همچنین از اجرای پروژه های آبرسانی به
شهرستان رودان خبر داد و گفت :بر اساس

اولویت طرح های توسعه در مناطق شهری
و روستایی رودان در حال انجام است که
بخشی از این پروژه ها با مشارکت قرارگاه
امام حســن مجتبی(ع) و بخشی دیگر نیز
توســط ســایر پیمانکاران آبفا در حال
احداث اســت که میزان برخورداری این
شهرستان را افزایش خواهد داد.مدیرعامل
آبفا در ادامه از تکمیل آبرســانی به شهر
زیارتعلی خبر داد و گفت :برای بهره مندی
مشترکین شــهر زیارتعلی یک حلقه چاه،
 3.5کیلومتر خط انتقال و یک باب مخزن
احداث شده است.

رفع تصرف  86هکتار از اراضی ملی در پارسیان

ســعیده دبیری نژاد ســرویس شهرســتان //رئیس کل
دادگستری اســتان هرمزگان از رفع تصرف  ۸۶هکتار از
اراضی ملی در شهر کوشکنار از توابع شهرستان پارسیان
خبرداد.

به گزارش خبرنگار دریا ،رئیس کل دادگســتری اســتان
هرمزگان اظهارداشت :با توجه به اولویتهای پانزده گانه مطرح
شده توســط رئیس محترم قوه قضاییه در ابتدای سال ۱۴۰۱
مبنی بر لزوم اهتمام هرچه بیشتر در خصوص صیانت از حقوق
عامه به ویژه در امر مقابله با تصرفات غیرمجاز و تغییرکاربری
اراضی ،به دستور رئیس حوزه قضایی پارسیان از  ۸۶هکتار از
اراضی ملی در شهر کوشکنار رفع تصرف شد.مجتبی قهرمانی
تصریح کرد :رفع تصرف این زمینها پس از صدور احکام قطعی
توسط دادگاه بدوی شهرستان پارسیان و شعبه ویژه مرکز استان

مبنی بر خلع ید متصرفان به جهت عدم احراز مالکیت و تأیید
آن در دادگاه تجدیدنظر ،انجام شده است.وی ارزش تقریبی این
اراضی را  ۵۰۰میلیارد ریال اعالم کرد و افزود :با حضور رئیس
حوزه قضایی پارســیان در محل و پس از رفع تصرف توسط
یگان حفاظت از منابع طبیعی ،این زمین ها به بیت المال اعاده
شد.قهرمانی خاطرنشــان کرد :رئیس حوزه قضایی شهرستان
پارسیان در راستای قانون ساماندهی و عرضه مسکن ،دستور
فوری تحویل و تحول اراضی رفع تصرف شده از منابع طبیعی به
اداره راه و شهرسازی را صادر نموده است.رئیس کل دادگستری
استان هرمزگان همچنین تأکید کرد :همه دستگاهها باید ضمن
اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با تمام توان در جهت پاسداری و حفاظت
از اراضی ملی و منابع طبیعی تالش کنند و مجموعه دادگستری
نیز در این امر خطیر به آنها کمک خواهد کرد.

پاکسازی هرمز با مشارکت عالقه مندان به طبیعت

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان //رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بندرعباس از پاکسازی سایت های گردشگری
جزیره هرمز با مشارکت فعاالن گردشگری و عالقه مندان به طبیعت و جوامع محلی خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا؛ روح اهلل وفاکیش افزود :با توجه به اهمیتی که جزیره هرمز و خاک ســرخ هرمز از لحاظ
میراث فرهنگی ،ارزشهای اقتصادی و زیســت محیطی دارد ،میتواند بزرگترین جاذبه گردشگری کشور باشد؛ از این
رو در صدد حفاظت از آن هستیم.وی افزود :با تالش ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی این اداره از هرگونه فعالیت و
بهره برداری غیر مجاز در جزیره هرمز جلوگیری می کنیم.

رئیس اداره شیالت سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد

برگزاری  ۴دوره آموزشی ویژه صیادان و تعاونی های صیادی قشم
سرویس شهرســتان //رئیس اداره
شیالت و کشــاورزی سازمان منطقه
آزاد قشم از برنامه ریزی برای برگزاری
چهار دوره آموزشی ویژه تعاونی های
صیادی با همکاری ســازمان بنادر و
دریانوردی کشور خبر داد.

منصــور آزاد اظهــار داشــت :این
دوره های آموزشــی شــامل ملوان
صیــادی ،ناخدایی صیــادی کمتر از
 ۱۲متر ،ناخدایــی و کمک ناخدایی
صیادی کمتر  ۲۴متــر ویژه صیادان و
تعاونی های صیــادی فعال در جزیره
قشــم خواهد بود.وی ادامــه داد :این
دوره هــای آموزشــی بــرای ترویج
روش هــای صیــادی غیــر مخرب
و همســو با هدف گــذاری صورت
گرفته برای حفظ و بازســازی ذخایر
آب های منطقه برگزار می شود .رئیس
اداره شــیالت و کشــاورزی سازمان
منطقه آزاد قشــم افزود :افزایش ایمنی
دریانوردی ،کاهش حــوادث دریایی
و آشــنایی بــا آموزش هــای الزم
جهت اســتفاده از فناوری و تجهیزات
بــه روز دیگر اهداف برگــزاری این
دوره هــای آموزشــی اســت.آزاد
خاطرنشان کرد :مدیریت مشارکتی در
حفظ و بازسازی ذخایر دریایی بدون
مشــارکت صیادان امکان پذیر نبوده و
صیادان و بهره بــرداران دریا در کنار

سایر بخش ها باید نسبت به بازسازی و
حفظ ذخایر مشارکت و همکاری داشته
باشند.وی اعالم کرد :به شرکت کنندگان
در این دوره های آموزشــی مدارک و
گواهینامه رسمی و مورد تایید سازمان
بنادر و دریانوردی اهدا می شــود.به
گزارش ایرنا ،ناوگان صیادی قشــم با
حدود هزار و  ۱۵۰شناور شامل ۹۰۰
فروند قایق و  ۲۵۰فروند لنج صیادی
زمینه اشــتغال  ۶هزار و  ۷۰۰نفر را به
صورت مستقیم فراهم کرده است که با
احتساب مشــاغل مرتبط بیش از ۱۰
هزار نفر از این بخش ارتزاق می کنند.
اکنــون روش های صیــد صیادان در
جزیره قشم شامل «تورهای گوشگیر»،
«پرساین»« ،قالب» و «گرگور» است
که این روش هــای ماهیگیری ضمن
رعایت مسایل زیست محیطی ،موجب
شده تا آبزیان صید شده توسط صیادان
قشــمی نیز از کیفیت باالیی برخوردار
باشند .جزیره زیبای قشم مشرف به تنگه
هرمز و مجرای ورودی به خلیج فارس
و دریــای عمان اســت.این جزیره که
بزرگترین جزیره خلیج فارس است،
به دلیل مجاورت با اقیانوس هند ،وجود
منابع نفت و گاز و واحدهای پتروشیمی
و پاالیشگاهی و تجهیزات فراساحلی و
برخورداری از تسهیالت بندری برای

کشــتیهای بزرگ (در رده پاناماکس)
یکی از استراتژیکترین جزایر ایران و
خلیج فارس است که به دلیل خدمات
سوخترسانی به کشتیهای عبوری از
آبراهه بینالمللی و پارکهای انرژی و
زیســت – فناوری آن شهرتی جهانی
دارد.از سوی دیگر ،ویژگیهای طبیعی
و تاریخی این جزیره ،باعث شده قشم
به یکی از مقاصد گردشگری اصلی در
ایران و منطقه خلیج فارس تبدیل شود.
منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشــم،
حدود  ۳۰۰کیلومتر مربع از این جزیره
را شامل میشــود .این منطقه به دلیل
قرارگیری در نقطهای کلیدی از کریدور
ترانزیتی شــمال – جنوب ،دسترسی
به کریدور پروازهای بینالمللی شــرق
– غرب و تســهیالت بندری آن ،که به
نوعی مکمل بندر شهید رجایی است،
نقش پررنگــی در تجارت و بازرگانی
جهانی دارد.به گزارش ایرنا؛ اهداف و
محورهای اصلی فعالیتهای این منطقه
آزاد تجاری – صنعتی شامل توسعه و
گسترش صنعت ترانزیت و حمل و نقل،
گســترش تجارت و خدمات تجاری،
صنایع انرژیبر ،صنایع بیوتکنولوژیک
و منابع دریایی ،صنایع گردشــگری،
شیالت و صید صنعتی ،خدمات پشتیبان
نفت و پارکهای انرژی است.

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

زمان وزش باد هرگز آتش روشن نکنیم

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

اهواز

بوشهر

زاهدان

اذان صبح ۰۵:۱۹:۰۴
طلوع آفتاب ۰۶:۴۵:۰۱
اذان ظهر ۱۳:۱۸:۵۶
غروب آفتاب ۱۹:۵۱:۱۱
اذان مغرب ۲۰:۰۸:۰۰

اذان صبح ۰۵:۱۵:۴۳
طلوع آفتاب ۰۶:۳۹:۰۶
اذان ظهر ۱۳:۱۰:۱۳

اذان صبح ۰۴:۳۴:۲۸
طلوع آفتاب ۰۵:۵۸:۲۴
اذان ظهر ۱۲:۳۰:۰۹

بندرعباس
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۴:۵۷:۳۸
۰۶:۱۹:۲۰
۱۲:۴۸:۳۰
۱۹:۱۶:۰۵
۱۹:۳۲:۱۱

ورزشی

غروب آفتاب ۱۹:۳۹:۴۳
اذان مغرب ۱۹:۵۶:۰۶

غروب آفتاب ۱۹:۰۰:۱۶
اذان مغرب ۱۹:۱۶:۴۵

شیراز

اذان صبح ۰۵:۰۷:۲۲
طلوع آفتاب ۰۶:۳۱:۲۸
اذان ظهر ۱۳:۰۳:۲۳

غروب آفتاب ۱۹:۳۳:۴۰
اذان مغرب ۱۹:۵۰:۱۰

کرمان

یاسوج

یزد

اذان صبح ۰۴:۴۷:۴۷
طلوع آفتاب ۰۶:۱۲:۳۵
اذان ظهر ۱۲:۴۵:۱۸

اذان صبح ۰۵:۰۸:۴۸
طلوع آفتاب ۰۶:۳۴:۰۵
اذان ظهر ۱۳:۰۷:۱۸

اذان صبح ۰۴:۵۴:۴۸
طلوع آفتاب ۰۶:۲۱:۲۷
اذان ظهر ۱۲:۵۶:۰۶

غروب آفتاب ۱۹:۱۶:۲۲
اذان مغرب ۱۹:۳۳:۰۰

غروب آفتاب  ۱۹:۳۸:۵۱غروب آفتاب ۱۹:۲۹:۰۴
اذان مغرب  ۱۹:۵۵:۳۴اذان مغرب ۱۹:۴۶:۰۰

وزیر کشور:

حضور بانوان در ورزشگاهها بالمانع است
کسی حتی با دستگاه داخلی مشکلی دارد،
این موضوع را به مرجعی بینالمللی بگوید،
حتما با مسوولیتهای ملی تناقض دارد.

احمد وحیدی ،وزیر کشــور گفت :هر جایی
که بتوانیم ورزشــگاه را برای حضور بانوان
سرویس ورزشــی  //وزیر کشور گفت :اگر آماده کنیم ،این موضوع مانعی ندارد اما شرط

آن این اســت که ورزشگاهها آماده باشند .به
گفته احمــد وحیدی طبیعتا تا این آمادگیها
به وجود بیاید ،زمان میبرد .ورزشگاههایی
که مانند استادیوم آزادی آمادگی دارند ،اگر
مواردی پیش بیاید تــا حدی که بتوانند این

بحث را پوشــش بدهند ،منعی برای حضور
بانــوان ندارند .وزیر کشــور در مورد نامه
اخیر فیفا به فدراســیون فوتبــال و اینکه به
نظر میرسد برخی افراد از داخل به فیفا خط
میدهند تا فوتبال ایران آســیب ببیند ،عنوان

کسب  ۱۹مدال در مسابقات آسیایی کاراته توسط دختران بندرعباسی
ســرویس ورزشــی  //رئیس هیئت
عامل مرکز نیکوکاری سیدالشهدا(ع)
بندرعباس از کسب  ۱۹مدال رنگارنگ
توسط دختران ورزشکار این مجموعه
در مســابقات آســیایی کاراته سبک
شوتوکان  lkdخبر داد.

منصور جهانگیــری اظهار کرد :مجموعه
نیکوکاری سیدالشــهدا(ع) بندرعباس از
آغــاز فعالیت خود در ســال  ۹۵عالوه
بر فعالیت در حوزههای اشتغال ،درمان،
ازدواج ،محرومیتزدایــی ،رفــع فقر،
ساخت مســکن و ،...فعالیت خود را در
حوزه ورزش نیز بــا جذب حامی برای
ورزشکاران آغاز کرد .وی افزود :از آن
جایی که یکی از اهــداف این مجموعه
کمک به شکوفا شدن استعدادها و توانایی
نوجوانان و نونهاالن کمبضاعت و مستعد
و عالقهمند به تحصیل و ورزش بوده ،از
دو سال قبل با اتمام ساختمان چندمنظوره
مجموعــه نیکوکاری سیدالشــهدا(ع) با
همراهی و همفکــری «آذر حمزهای» از
مربیان با تجربه و دغدغهمند در رشــته
کاراته و جــودو ،آموزش به عالقهمندان

این رشتهها را آغاز کردیم .رئیس هیئت
عامــل مرکز نیکوکاری سیدالشــهدا(ع)
بندرعباس ادامــه داد :هماکنون به همراه
دیگر مربیان آموزش کاراته ،جودو و ...را
به بیش از  ۳۰۰هنرآموز ارائه میکنیم که
عالوه بر پر کردن اوقات فراغت بچهها به
بهترین شکل با ورزش ،آن هم در محالت
حاشیهای که مستعد آسیبهای اجتماعی
هستند ،آموزش آداب معاشرت اسالمی،
احترام به بزرگتر ،پاســخ به سؤاالت و
شــبهات بچهها را در دستور کار داریم.
اســتفاده از اســاتید مجرب ،رایگان یا
کمهزینه بودن آموزشها باعث افزایش
روزافزون مراجعین جهت آموزش شــده
که متأسفانه برخالف میل باطنی به دلیل
کمبود فضا از پذیــرش آنها معذوریم.
جهانگیری تصریح کرد :ورزشکاران این
مجموعه تاکنون در بسیاری از مسابقات
استانی ،منطقهای و کشــوری شرکت و
موفق به اخذ دهها مدال رنگارنگ شدهاند.
آخرین حضور ورزشکاران این مجموعه
شرکت در مســابقات آســیایی کاراته

سبک شوتوکان  lkdدر هفته گذشته در
نجفآبــاد اصفهان بود که با حضور هزار
و  ۴۳ورزشکار از  ۲۷استان داخلی و ۵
کشــور خارجی برگزار شد .از  ۱۳دختر
اعزامی این مجموعه به مسابقات  ۱۱نفر
موفق به کســب  ۱۹مدال رنگارنگ در
بخش کاتا و کومیته شــامل  ۲مدال طال،
 ۷مدال نقره و  ۱۰مدال برنز شــدهاند که
یک موفقیت کمنظیر بوده است .وی بیان
کرد :در بخش اور کاتا «هستی آفریده»
مدال طال« ،نازنین زهــرا جهانگیری»،

ســرویس ورزشــی  //فوتبال ایران با تصمیمهای
خاص و عجیب در ســالهای گذشته عجین شده
ن آنها از
است؛ تصمیمهایی که هر چند اشتبا ه بود 
ابتدا محرز است اما با فشار یک یا چند فرد مسئول
تصویب و اجرا میشــوند و سالها فوتبال کشور را
تحت تاثیر خود قرار میدهند.

بررســی برخی از تصمیمات ویــژه و نوپدید تاریخ
فوتبال ایران نشان میدهد برخی از این تصمیمات که
گاهی اوقات بدون مطالعه و مشــورت اتخاذ میشوند
در فوتبال ایران ریشــه دارند .از این رو فدراسیون و
ســازمان لیگ بارها تصمیماتی را الزم االجرا اعالم
کردند که برای جامعه فوتبــال غیرقابل قبول و برای
باشگاهها ،مربیان و بازیکنان مشکالت عدیدهای را به
وجود آورد .مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
در گزارش «طرح ممنوعیت به کارگیری افراد خارجی
در باشگاههای ورزشی دولتی» به بررسی مصوبهها و
تصمیمات نوپدید چند دهه اخیر فوتبال ایران پرداخته
اســت که در ادامه به  ۴مورد مهم و خاص آن اشــاره
میکنیم:

* کنار گذاشتن بازیکنان باالی  ۲۷سال از تیم ملی
فوتبال ایران

در ابتدای دهــه  ۱۳۶۰به منظور جوانگرایی تیم ملی
فوتبال ایــران ،تصمیمی تحت عنوان «بازیکنان باالی
 ۲۷سال از حضور در تیم ملی فوتبال محروم هستند»
اتخاذ شد که برخی از بازیکنان ملیپوش پیشین را از
* منع به کارگیری بازیکنان و مربیان خارجی در فوتبال ملی دور کرد.
فصل بیستم لیگ برتر

* نقطه پایان کار مربیها در  ۶۵سالگی

درخشش خیره کننده شناگر هرمزگانی
در مسابقات دانش آموزی کشور

«رها زینلی» و «زهرا پایداره» مدال نقره
و «مهسا پایداره»« ،مهدیه آفریده» «زهرا
برخورداری» و «پانتهآ جوان» مدال برنز
کسب کردند .همچنین در بخش کومیته «
نیایش عوض زاده» موفق به کسب مدال
طال« ،نازنین زهرا جهانگیری»« ،مهســا
پایداره»« ،مهدیه آفریده» و «رها زینلی»
مدال نقره و «زهرا برخورداری»« ،پانتهآ
جوان»« ،یسنا عوضی»« ،زهرا پایداره»،
«هستی آفریده» و «ســمانه محمدی»
مدال برنز شدند.

* ســقف مالی قراردادهای بازیکنــان لیگ برتر
فوتبال

به گزارش ایســنا ،در ابتدای دهه  ۱۳۹۰سازمان لیگ
با تعیین سقف  ۳۵۰میلیونی برای نقل و انتقاالت سعی
کرد تا از هدر رفت منابع مالی باشگاهها جلوگیری کند،
البته همانطور که انتظار میرفت باشگاهها با روشها،
متممها و قراردادهای غیر شــفاف(مخفی) ،پولهای
کالنــی را به بازیکنان پرداخت کردند تا عمال بیفایده
بودن این تصمیــم را اثبات کننــد .تصمیمگیرندگان
ســازمان لیگ نیز که وضعیت نامناســب اجرای این
مصوبه را نظاره میکردند ،موضوع ســقف قرارداد را
حذف کردند تا همه چیز به روال پیشین بازگردد.

حصر وراثت

احتراما به استحضار می رساند خواهان یعقوب کنعانی فرزند علی با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده و اشهار داشتند شادروان علی کنعانی فرزند
عبداله به تاریخ  1397/7/1به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از :
 _ 1یعقوب کنعانی فرزند علی متولد  1352/6/1به ش ش  540فرزند مرحوم
 _2حلیمه کنعانی فرزند علی متولد  1361/8/20به ش ش  175فرزند مرحوم
 _ 3سلمان کنعانی فرزند علی متولد  1365/8/21به ش ش  40فرزند مرحوم
 _4حواء کنعانی فرزند علی متولد  1349/11/1به ش ش  503فرزند مرحوم
 _5لیال کنعانی فرزند علی متولد  1367/9/20به ش ش  165فرزند مرحوم
 _6مریم کنعانی فرزند علی متولد  1355/8/16به ش ش  583فرزند مرحوم
و دیگر وراثی ندارد .
لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال نمایید .

قوه قضائیه
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

شورای حل اختالف شعبه سوم پارسیان _ محمد عباسیان

آگهی فقدا ن سند مالکیت

نظر به اينکه آقاي مهسا  /علي شاهپوري فرزند بهرام به استناد دو فقره استشهاديه محلي بشماره  140121723136007624مورخ  1401/04/28مدعيست
که سند مالکيت ششدانگ عرصه و اعيان يک قطعه آپارتمان به پالک ثبتي  183فرعي از  3374اصلي  ،مفروز و مجزا شده از  124فرعي از اصلي مذکور
،قطعه  21در طبقه  7و واقع در بخش  01ناحيه يک بندرعباس به مســاحت 101.86متر مربع  ،بشــماره چاپي  090669ســري الف  98با شماره دفتر
الکترونيکي  139820323136005670که به نام مهسا  /علي شاهپوري فرزند بهرام شماره شناسنامه  3470099812تاريخ تولد  1372/10/26صادره از
قوهقضائیه
حاجي آباد داراي شماره ملي  3470099812ثبت  ،صادر وتسليم گرديده ،که سند فوق به علت اسباب کشي مفقود گرديده که تقاضاي صدور سند مالکيت سازمانثبتاسنادوامالککشور
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سال بیست و یکم شماره 3959
طالعبینی
فروردین :

پروژه ی خالقانه ای که در دست انجام دارید ممکن
است آن طور که برنامه ریزی کرده اید پیش نرود،
اما کاری از شما ساخته نیست .اکنون فشار زیادی
را احساس می کنید ،به نظر می رسد مجموعه ای از اتفاقات قرار
اســت شما را از مسیر آرزوهای تان منحرف کند .هر دفعه که به
طریقی همه چیز را به راه می آورید و مشــکالت را سر و سامان
می دهید ،دوباره اتفاقی پیش می آید که اوضاع را به هم می ریزد.
برای مقابله با چیزهایی که اجتناب ناپذیرند نجنگید و انرژی تان
را بیهوده تلف نکنید .اگر امروز نمی توانید کنترل اوضاع را به دست
بگیرید اشکالی ندارد ،فردا روز بهتری در پیش خواهید داشت.
اردیبهشت :

آرمان هایی که در روابط تان دارید شــما را گیج
کرده اند ،زیرا به نظر می رسد که در مه گم شده اید
و با یک موضوع عاطفی دست و پنجه نرم می کنید .هر چه بیشتر
احساسات تان درگیر می شود ،هدف تان نامشخص تر می شود.
همیشه وقتی روی کاری تمرکز می کنید می توانید بهترین های تان
را به نمایش بگذارید ،اما الزمه ی موفقیت اکنون شما این است که
باورهای تان را از دست ندهید
در محیط خانه شرایط سختی پیش آمده که باعث
ناراحتی شما شده است ،اما شاید این مشکالت در
نهایت به نفع شما تمام شود .معمو ً
ال دوست ندارید
کــه در زوایای تاریک ذهن تان کند و کاو کنید ،اما حاال مجبور
شده اید که در عمق احساسات تان غوطه ور شوید .به شما توصیه
می شود که راهی پیدا کنید تا بدون آشوب درست کردن به اوضاع
سر و سامان دهید .با دیگران با روی باز گفتگو کنید تا آن ها هم
ترغیب شوند که همین کار را بکنند.
تیر :

در مسابقات شــنای دانش آموزی
کشور به میزبانی استان البرز ،کیان
شریفیان دانش آموز هرمزگانی در
شنای  ۱۰۰ ،۵۰و  ۲۰۰متر آزاد سه
مدال خوش رنگ طال کســب کرد.

نقطه پایان کار مربیها در  ۶۵سالگی ،مصوبه عجیبی
که در ســال  ۱۳۹۰و در راســتای حمایت از مربیان
جوان از سوی فدراسیون فوتبال ارائه شد .استدالل این
مصوبه این بود که مربیان جوان باید جایگزین مربیان،
مسن شوند و این استدالل جو فوتبال را به سمتی تغییر
داد تا تصمیمی در راستای ممنوعیت استفاده از مربیان
باالی  ۶۵سال تصویب شود .این مصوبه نیز چالش و
حواشی زیادی را در جامعه ورزش ایجاد کرد.

دوشنبه  31مرداد 1401

خرداد :

سرویس ورزشی  //کیان شریفیان
دانش آموز هرمزگانی در مسابقات
شــنای دانش آموزی کشــور با
کسب  ۳مدال طال و  ۲نقره خوش
درخشید.

 ۴تصمیم عجیب فوتبال ایران در  ۴دهه!
لیگ بیســتم فوتبال کشور شــاهد تصمیم جدیدی با
عنوان منع جــذب بازیکن و مربی خارجی توســط
باشــگاههای ایرانی بود .پیامدهای ناگوار این مصوبه،
ل آفرین شد .رقم
خیلی زود برای باشــگاهها مشــک 
درخواســتی بازیکنــان برای فصل بعــد به صورت
تصاعدی افزایش یافت و ســتارگان لیگ برتر مبالغی
حدود  ۸تــا  ۱۲میلیارد را برای لیگ بیســتم طلب
کردند .موضوعی که باعث شــد نه تنها مخارج تیمها
را کاهش ندهد بلکه با هزینه مشابه خارجی ،بازیکنان
متفاوتــی را جذب کرده و رقابت بــا تیمهای متمول
حاشــیه خلیج فارس در رقابتهای آســیایی را به
دشواری بیندازد.

کرد :این کارها با مسوولیت ملی تطابق ندارد.
یعنی اگر کسی حتی با دستگاه داخلی مشکلی
دارد ،این موضوع را بــه مرجعی بینالمللی
بگوید ،حتما با مســوولیتهای ملی تناقض
دارد .به گزارش قدس آنالین ،به گفته احمد
وحیدی این افراد اگر حرفی هم دارند باید در
داخل بزنند .ضمن اینکه فدراسیونها تقریبا
یک اســتقاللی دارند و باید موضوعات را به
آنها انتقــال دهند .تالش برای انعکاس و به
میدان آوردن دستگاههای غیر ملی اصوال کار
خوبی نیست.
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شــریفیان در مواد  ۵۰و  ۱۰۰متر
شــنای پروانه نیز صاحب دو گردن
آویز نقره شد.
به گــزارش باشــگاه خبرنگاران
جوان ؛ در مجموع بخش تیمی ،تیم
هرمزگان به لطف درخشــش کیان
شریفیان برای نخســتین بار بعد از
استانهای تهران و فارس در جایگاه
سوم کشور قرار گرفت.

زنگ خطر برای کاراته
در بازیهای کشورهای اسالمی

سرویس ورزشــی  //نتایج دور از انتظار کاراته
ایران به عنوان یکی از قدرتهای برتر جهان در
بازیهای کشورهای اسالمی ،لزوم توجه بیشتر
به این رشته و اعزام به رویدادهای بین المللی
برای کســب موفقیت در بازیهای آسیایی را
گوشزد کرد.

تیــم ملی کاراته مردان ایران که با ترکیبی جوان و
دگرگون شده عازم بازیهای کشورهای اسالمی
در قونیه شــده بود ،در نهایت بــا یک مدال نقره
علیاصغر آسیابری و حذف عل ی مسکینی ،مرتضی
نعمتی ،مهدی خدابخشی و مجید نیکوهمت به کار
خود در این رقابتها پایان داد تا نتیجه ضعیف و
دور از انتظاری رقــم بخورد .اما ترکیب تیم ملی
کاراتــه برای حضور در این رقابتها بر اســاس
پایبندی کامل کادر فنی تیم ملی به نتایج انتخابی
تیم ملی انتخاب شد ،جاییکه چهرههای با سابقه
تیم ملی همچون بهمن عسگری ،ذبیحاهلل پورشیب
و ســجاد گنجزاده با شکست برابر رقبای خود از
رسیدن به تیم ملی بازماندند .نگاهی به ترکیب تیم
ملی کاراته در این رقابت ها نشان میدهد ،از میان
 5کاراتهکای ایران در این مسابقات مرتضی نعمتی
در  -67و مجید نیکوهمت در سنگین وزن برای
نخستین بار به عضویت تیم ملی در آمدند و علی
مسکینی در وزن  -60کیلوگرم نیز با سابقه حضور
در رقابتهای قهرمانی آسیا و کسب مدال نقره این
مسابقات ،عازم ترکیه شد .در این میان علی اصغر
آسیابری و مهدی خدابخشی را میتوان از نفرات
با تجربه تیم ملی در این مسابقات نامید که از میان
آنها ،آســیابری موفق به کسب مدال نقره شد و
خدابخشــی نیز با نمایشی دور از انتظار نتوانست
انتظارات را برآورده کند .اما نگاهی به نحوه آماده
سازی تیم ملی پس از المپیک توکیو نشان میدهد،
ملیپوشــان کاراته ایران حضور در رویدادهای
بی نالمللی زیــادی و در راس آنها مســابقات
قهرمانی جهان را به دالیل مختلف از دست دادند
و این بار نیز تیم ملی که نیاز زیادی به شرکت در
رقابت های برون مرزی داشــت ،تنها با برگزاری
اردوهای بلند مدت در مجموعه ورزشی انقالب،

مهیای حضور در بازیهای کشــورهای اسالمی
شد .در شــرایطی که کشورهای دیگر به صورت
مداوم در رقابتهای کاراته وان حاضر میشوند و
نفراتشان در رویدادهای مختلف بی نالمللی به میدان
میروند ،ملیپوشان کاراته ایران مدتهاست عازم
هیچ رویدادی نمیشوند تا اینچنین در یک رویداد
درجه چندم غافلگیر شوند .کاراته ایران به عنوان
یکی از قدرتهای برتر جهان طی سالهای گذشته
افتخارات زیادی را برای ورزش ایران رقم زد اما
مسئوالن ورزش ایران طی ماههای گذشته کمترین
توجه را به ملیپوشان کاراته ایران و شرایط آنها
داشتند .سید شهرام هروی سرمربی تیم ملی کاراته
در پایان این مسابقات ،ضمن عذرخواهی از مردم
بخاطر برآورده نشدن انتظارات ،تاکید کرد :شرکت
نکردن در مسابقات جهانی و چند کاراته وان بسیار
تاثیــر گذار بود و ضریب خطای ما به همین دلیل
باال رفته بود .در بازیهای کشــورهای اسالمی
ترکیه میزبان نیز با همه نفرات مطرح و عنواندار
خود نتوانســت انتظارات را برآورده کند و تنها به
یک مدال برنز رسید و از سوی دیگر ناداوری در
مبارزه نعمتی و خدابخشی که سرمربی تیم ملی نیز
به آن اشــاره کرد ،نقش بسیار مهمی در شکست
این دو چهره داشت .بدون شک کسب نتایج دور
از انتظــار کاراته ایران در بازیهای کشــورهای
اســامی ،حکم زنگ خطر برای کاراته و ورزش
ایران در فاصله نزدیک به یک ســال تا بازیهای
آسیایی را داشت ،ادامه بیتوجهی مسئوالن ورزش
به کاراته و اعزام نشدنهای متعدد به رویدادهای
بی نالمللی اینبار ناکامی در رویدادی بسیار بزرگتر
به نام بازی های آســیایی را نصیب کاراته ایران
خواهد کرد .به گزارش ایســنا ،هروی دراینباره
میگوید :کاراته همیشه عصای دست کاروان ایران
بوده اما حاال باید نقاط ضعف را جبران کنیم .باید
در کاراتــه وان ها که جنبه تدارکاتی دارد حضور
داشته باشیم .از امروز تا بازی های آسیایی یکسال
وقت است امیدوارم کمیته المپیک و وزارت ورزش
حمایت کنند تا آنجا شرمنده مردم نشویم.

مفقودی نوبت اول
سند و کارت موتور سیکلت یاماها  225رنگ سفید
مشکی مدل  1995شماره موتور  004650شماره شاسی
 005404شماره پالک  4788شخصی به نام صالح بدری
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

شاید نتوانید به خوشــی های امروز اعتماد کنید ،به
ویژه اگر باور داشــته باشید که اوقات خوب زندگی
همیشه پایدار نیستند .حتی اگر خبرهای خوبی به شما برسد ،باز
هم ممکن است نتوانید آن را با صورت ظاهر بپذیرید .اگر اعتماد به
نفس به خرج دهید می توانید اوج بگیرید ،اما اول از همه باید وقت
بگذارید و در وابستگی های گذشته ی تان به جستجو بپردازید و
سر آخر به آینده فکر کنید
مرداد :

وقتی نظرتان را درباره ی خانه و خانواده می گویید
ممکن است با مخالفت و مقاومت روبرو شوید .به
نظر می رسد به شدت در یک تله ی احساسی گیر افتاده اید .شاید
فکر کنید که هیچ راهی برای خالص شدن از این وضعیت وجود
ندارد ،اما بدانید که حتم ًا یک راهی هست .حتی اگر نتوانستید به
راه حل مناسب دست پیدا کنید ،همین کافی است که باور داشته
باشید همه چیز درست خواهد شد .شاید امروز نتیجه نگیرید ،اما
فردا اوضاع فرق می کند ،حتی ممکن اســت رسیدن به نتیجه ی
مطلوب یک هفته طول بکشد.
شهریور :

امروز بهتر از گذشــته می دانید که دیگران درباره
ی شما چه طور فکر می کنند ،اما هنوز نمی توانید
راه حل مناسبی برای برون رفت از مشکالت تان
پیدا کنید .به نظر می رسد که مشکل اکنون شما این است که فکر
می کنید حل مشــکالت تان آسان اســت .همین که به ریشه ی
مشــکالت تان اذعان داشته باشید کافی است تا سریع تر از قبل
بتوانید موانع را از سر راه تان کنار بزنید
مهر :

حتی اگر تصمیم بگیریــد که در انجام کارهای تان
به ندای قلب تان گوش دهید ،باز هم ممکن اســت
راهکاری منطقی در ذهن تان جرقه بزند و شــما را به سوی عقل
متمایل کند .آماده ی ایجاد تغییرات هستید ،اما حواس تان باشد
که دلیل کافی برای این کار داشــته باشــید .بهترین توجیه هایی
کــه برای قدامات تان در نظر می گیرید از باورهای تان ریشــه
می گیرند .یادتان باشد که اگر در این مسیر به تعادل معنوی و روحی
می رسید ،پس حتم ًا مسیر درست را انتخاب کرده اید
آبان :

هر چه قدر هم که دل تان بخواهد به گذشته بچسبید،
باز هم رویاهای تان شما را به سرزمین های جدید
و ناشناخته خواهند کشاند .به دنبال راهی هستید تا
افکارتان را بیان کنید ،به همین خاطر شاید الزم باشد که تمایالت
شــدیدتان را کمی دگرگون سازید .خوشــبختانه اکنون زندگی
هدفمندی را پیش می برید .شما از مدت ها پیش خودتان را برای
این ســفرآماده کرده بودید ،حاال زمان آن رسیده که دست به کار
شوید و به سوی مقصدتان قدم بردارید
آذر :

به نظر می رســد که با دیگران صادق هســتید ،اما
واقعیت این است که حقیقت درون تان را از همه حتی
نزدیک ترین دوستان تان پنهان می کنید .رویاهایی به
سرتان زده که از ناخودآگاه تان ریشه می گیرد .البته لزومی ندارد
که نگران بیش فعالی قوه ی خیال تان باشید ،در عوض سعی کنید
به وســیله ی آن ها برای خودتان شادی و خوشبختی به ارمغان
آورید .اما یادتان باشد که اول از همه باید از خودتان شروع کنید
تا روحیه ی تان شاد شود.
دی :

شاید امروز دوستی به سراغ تان بیاید و پیشنهادی به
شما بدهد ،اما شما به او خواهید گفت که نمی توانید
با قبول پیشــنهاد او از آزادی هایی که دارید دست
بکشید .شاید پاسخ شما کوبنده به نظر برسد ،اما اگر واقع ًا نظرتان
این است نباید آن را پنهان کنید .حتی اگر دوست تان از دست شما
ناراحت شد اشکالی ندارد ،زیرا وظیفه ی شما نیست که همه چیز
را نظم و ترتیب دهید .فقط می توانید گوش دهید و ببینید بعد چه
اتفاقی می افتد.
بهمن :

به نظر می رســد که عقل و احساس تان هماهنگ
نیســت .اما این ناهماهنگی فقط در ذهن شما در
جریان است و دیگران نمی توانند متوجه آن شوند.
در عوض دیگران فکر می کنند که شما انسان قدرتمندی هستید
که می تواند در عین صبوری از پس کارها بربیاید.
اسفند :

فکر می کنید که دنیای اطراف تان شــما را محدود
کرده اســت ،اما در واقعیت این طور نیست .اکنون از
شما انتظار می رود که فقط روی یک کار تمرکز کنید .به این ترتیب
بهتر می توانید نسبت به خواسته های دیگران واکنش نشان دهید
و در مسیر پیش بروید .البته برای این که از بار مشکالت تان کم
شود ،بد نیست درباره ی نگرانی های تان با دوستان و همکاران
تان حرف بزنید.
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دیدار رئیس سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام سجاد (ع) با مدیر عامل جدید نیروگاه بندرعباس
همراهی شورای فرماندهی سازمان از یادمان
شهدای توانیر و پایگاه بسیج شهید خوشبخت
دیــدار کردند ،وفرمانده پایگاه اقدام به ارائه
گزارشات و عملکرد ها و برنامه های انجام
شده و در دست اقدام کرد .در پایان مراسم
نیز از زحمات مهندس عامری فرمانده پایگاه
بسیج تجلیل شد و حکم سرپرستی بسیج

,,

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

گروه خبر  //رئیس سازمان بسیج کارگران
و کارخانجات سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان
با مدیرعامل نیــروگاه بندرعباس دیدار و
گفت و گو کرد.

بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ ســرهنگ
پاسدار امیر ارسالن شهبازی رئیس سازمان

سردبیر  :سمیه هاشمی پور

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

بســیج کارگران و کارخانجــات با دکتر
داریوش محمودی مدیر عامل جدید نیروگاه
بندرعباس دیدار کرد.رئیس سازمان در دیدار
با مدیر عامل نیروگاه در راســتای وظایف
ذاتی سازمان که حمایت از تولید پایدار که

رئیس ســازمان در دیــدار با
مدیر عامل نیروگاه در راستای
وظایف ذاتی سازمان که حمایت
از تولید پایدار که باعث رونق
اقتصــادی می شــود و تحقق
شعار سال و رفع مشکالت این
مجموعه بهگفتگوپرداختند

باعث رونق اقتصادی می شود و تحقق شعار
سال و رفع مشکالت این مجموعه به گفتگو
سازندگی و محرومیت زدایی سازمان بسیج
پرداختند.همچنین ،در ایــن دیدار از دکتر
کارگران و کارخانجات به برادر بسیجی احمد
سلیمی مدیر عامل سابق تقدیر بعمل آمد.
قلندر زاده معاونت نیروگاه بندرعباس توسط
گفتنی است ،دراین دیدار رئیس سازمان با
ریاست این سازمان ابالغ شد.
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گروه خبر //در آیین اســتقبال از هشــتاد و
ســومین ناوگروه رزمی اطالعاتی نیروی دریایی
ارتش اعزامی به آبهــای آزاد و بین المللی که با
حضور امیر دریادار شهرام ایرانی در منطقه یکم
دریایی امامت بندرعباس برگزار شــد ،کارکنان
ناوگروه  83نداجا ،با استقبال گرم فرماندهان و
خانواده هایشان ،به مهین بازگشتند.

به گزارش خبرنگار دریا؛ در آیین استقبال
از هشتاد و سومین ناوگروه رزمی اطالعاتی
نیــروی دریایــی راهبــردی ارتــش که به
سرفرماندهی ناوشــکن الوند ،مدت  ۹۳روز
به اسکورت کشــتی های تجاری و نفتکش
جمهوری اســامی ایــران و همچنین حفظ
منافع میهن عزیزمان در آبهای آزاد ،پرداختند،
امیر دریادار شــهرام ایرانــی فرمانده نیروی
دریایی راهبردی ارتــش در جمع کارکنان و
خانــواده های آنان ،حضور ناوشــکن های
نیروی دریایی راهبــردی ارتش در دو هزار

پس از اتمام  ۹۳روز ماموریت ؛

هشتاد و سومین ناوگروه رزمی اطالعاتی نیروی دریایی ارتش به میهن بازگشت
و  ۲۰۰کیلومتری از مرزهای میهن عزیزمان
را ضامــن تامین امنیت مرزهــای اقتصادی
کشــور دانســت و افزود :با وجود تحرکات
دشمنان باالخص رژیم صهیونیستی در دریای
ســرخ ،حضور شــیرمردان ایرانی سوار بر
ناوشکن های نیروی دریایی راهبردی ارتش،
در آبهای بیــن المللی ،جرات انجام تحرکات
خصمانه را از دشــمن سلب کرده و همواره با
غیرت و جانفشــانی در صحنه عمل ،خطوط
مواصالتی کشتیرانی جمهوری اسالمی را باز
نگه داشته و با شناسایی کشتی ها و تحریک
در دریاها ،به همگان نشان دادند که شیرمردان

ایرانی در هر گوشه که احساس بشود حضور
مقتدرانه خواهند داشت.
دریادار ایرانی اشاره ای به فرمان مقام معظم
رهبری( مدظله العالی) در ســال  ۱۳۸۸مبنی
بر حضور نیروی دریایی راهبردی ارتش در
آبهای آزاد و بیــن المللی کرد و افزود :امروز
شاهد آن هستیم که در سیزدهمین سال ابالغ
فرمانــده معظم کل قوا مبنی بر حضور نیروی
دریایی راهبردی ارتش جمهوری اســامی
ایران در صحنه اقیانوســی ،هشتاد و سومین
ناوگروه نداجا پس از انجام ماموریت برقراری
امنیت شــاهرگ اقتصادی کشور ،در فاصله

بیش از دو هزار و  ۲۰۰کیلومتری از مرزهای
کشورمان ،به ســرفرماندهی ناوشکن الوند،
توانســت باحضور مؤثر در صحنه دریاها ،به
میهن عزیزمان ،بازگردند.
امیر دریادار شــهرام ایرانــی تصریح کرد:
رونمایی از ناودســته پهبادبر نیروی دریایی
راهبــردی ارتش کــه همزمان بــا حضور
دلیرمردان نداجا در عمق ۲۲۰۰کیلومتری از
مرزهای ایران اســامی و دریای سرخ همراه
بود ،توانست معادالت منطقهای را بر هم بزند.
فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش ،عنوان
کرد :راهبرد و اولویت نیروهای مســلح بویژه

نیــروی دریایی راهبــردی ارتش جمهوری
اســامی ،انجام فرامین ابالغی موالیشــان
مقام عظمای والیت اســت و همین حضور
مقتدرانه نداجــا در صحنه آبهای بین المللی،
هدیه و عهدی است از طرف سربازان دریایی
به خانواده های معظم شــهدا کــه ما هر بار
مقتدرانه تر و با توان رزمی باالتری در صحنه
حضور پیدا خواهند کرد و توانسته اند دشمن
را از مرزهای اقتصادی که امنیت آن با نیروی
دریایی راهبردی ارتش است ،عقب تر برانند .فرماندهی ناوشکن ایرانی جماران ،در محدوده کشور و حفظ منافع جمهوری اسالمی ایران،
دریــادار ایرانی افزود :ناوگــروه  ۸۴نیروی تنگه باب المندب تا شمال دریای سرخ و کانل در حال انجام مأموریت های محوله خویش
دریایی راهبــردی ارتش هم اکنون به ســر سوئز ،در راستای تامین امنیت شریان اقتصادی میباشند.

تعیین تکلیف معلمان مهرآفرین تا پایان شهریورماه

گــروه خبر //وزیر آموزش و پــرورش با اعالم اینکه
تاکنــون  ۱۳میلیون و  ۹۰۰هــزار دانش آموز ثبت نام
شــدهاند و عمده آنها که باقی ماندهاند ،کالس دهمی
هستند ،گفت :توصیه و درخواست ما این است ثبت نام
هر چه زودتر انجام شود تا کالسبندی و ساماندهی نیرو
برای ابتدای سال تحصیلی سریعتر انجام شود.

یوسف نوری در برنامه صف اول شبکه اول سیما
ضمن تبیین عملکرد دولت ســیزدهم در آموزش
و پرورش گفت :برای مناطق مرزی و عشــایری
برنامههایــی داریــم و برای  ۱۶منطقــه پایگاهی
ایجــاد کردیم تا معلم ثابت بــرای آنها اعزام کنیم.
همچنین توزیع امکانات را مــد نظر داریم .در این
بخش از کمک گروههای جهادی و خیرین بســیار
خوب استفاده کردیم.او افزود :حدود  ۸۰۰۰فضای
آموزشی کانکســی و مدارس سنگی خشکهچین
داریم که در فــاز اول  ۱۲۰۰مدرســه باالی ۱۰
دانشآموزی با مدارس ایمن جایگزین میشــوند.
وزیر آموزش و پرورش در توضیح جزئیات اجرای
طرح رتبهبندی معلمان عنوان کرد :اجرای رتبهبندی
به دلیــل تنگنای مالی در ابتدای دولت ســیزدهم
امکانپذیر نبود اما چون شعار رئیسجمهور و تالش
ایشان بر این بود و آموزش و پرورش را در اولویت
قرار داده بود رتبهبندی به مرحله اجرایی رسید .بر
اساس ماده یک قانون ،هدف رتبهبندی اول ارتقای
کیفیت تعلیم و تربیت و دوم ارتقای صالحیت معلمی
و بعد از آن اصالح نظام پرداخت اســت .معلمان و
جامعه فرهنگیان دستبهدســت هم خواهند داد تا
این ســه هدف حتما محقق شــود.نوری ادامه داد:
شایستگیهای عمومی ،شایستگیهای تخصصی،
شایستگیهای حرفهای و تجاربی که معلمان کسب

میکنند در این فرآیند مد نظر اســت و برآیند اینها
در کیفیت آموزش و پرورش مؤثر هســتند.وی با
اشاره به اینکه هیاتهای ممیزی تعیین میکنند که
رتبه فرد کدام یک از رتبههای پنجگانه باشد گفت:
اگر اعتراضی باشد ثبت آن در سامانه طراحیشده،
امکانپذیر اســت .جا دارد از همکارانم عذرخواهی
کنم .ســامانههای قبلی دچار اشکال بودند و انتقال
اطالعات مشکالتی را به وجود میآورد .ما ناچار
شــدیم بخواهیم همکاران همه اطالعات را دوباره
بارگذاری کنند که زحمت مضاعف شــد و همین
یکمرتبه انجام میشود.وزیر آموزش و پرورش در
پاسخ به اینکه علت تأخیر در اجرای رتبهبندی را
دایره شمول دانسته بود ،آیا مشکل حل شده است،
گفت :تقریب ًا همه همکاران فرهنگی شاغل در مدرسه
و اداریهای بخشــنامه  ۲۳۰که رسته معلمی دارند
مشمول هستند.
آنها که کد اســتخدامی نداشتند در آییننامه قبلی
مشمول نبودند که اصالح شــد و  ۸۱۰هزار نفر را
دربرمیگیرد .رتبهبندی شامل بازنشستهها نمیشود.
نوری ادامــه داد :تاریخ اجــرای رتبهبندی از ۳۱
شــهریور  ۱۴۰۰اســت و تا پایان مرداد بخشی از
حق معلمان در رتبهبندی به صورت علیالحساب
پرداخت میشود .بابت تأخیر عذرخواهی میکنیم.
او درباره عدم شمولیت معلمان طرح مهرآفرین نیز
گفت :معلمان مهرآفرین زمانی از قرارداد شــرکتی
وارد آموزش و پرورش شــدند و بعضا تا  ۱۵سال
از خدماتشان میگذرد .در مصوبه سال  ۹۹شورای
عالی انقالب فرهنگــی آمده هر کس وارد آموزش
و پرورش میشود باید آزمون داده و تعیین تکلیف

شــده باشد .صحبت شده که اینها در آزمون داخلی
شــرکت کنند .تالش میکنیم مجوزش را بگیریم تا
آخر شهریورماه آزمونشان را برگزار کرده و تعیین
تکلیف شوند.وزیر آموزش و پرورش درباره علت
سختگیری در کســب رتبههای  ۴و  ۵نیز گفت :از
جمله شرایط قانون ،سنوات و احراز امتیاز الزم در
شایســتگیهای چهارگانه است .طبیعی هم هست
و در دانشــگاهها نیز همین گونه است .کسب رتبه
باالتر و نهایی تالش بیشــتری نیاز دارد .بر اساس
قانون ،دانشــجومعلمان مشــغول بــه تحصیل در
دانشــگاه ،کارکنان اداری رسته اداری ،مهرآفرینان،
بازنشستگان ،ماموران به خدمت به سایر دستگاهها
مستثنی هستند و مابقی استثنا نیستند و مشمولاند.
نوری درباره نحوه محاســبه مبلغ رتبهبندی گفت:
آییننامه و شیوهنامه ابالغ شده است و بر اساس آن
پس از تعیین رتبه در حکم افراد درج میشود .دولت
برای سال رتبهبندی  ۳۸هزار میلیارد تومان بودجه
دیده اســت.وی درباره مشکل الزام تحویل مدارک
هنگام ثبت نام در مــدارس و عدم امکان ثبت نام
غیر حضوری گفت :سامانهای که ما داریم نیازمند
مراجعه حضوری حتمی نیست اما کمیسیون معین
اعالم میکند باید مدارک تحویل شود .توصیه کردم
ثبت نام میان پایهها بــدون نیاز به تحویل مدارک
انجام شود اما به خصوص برای اول و دهم تحویل
مدارک را داریم .این قوانین دست و پاگیرند و باید
بهروزرسانی شوند.
وزیر آموزش و پرورش افزود :تاکنون  ۱۳میلیون
و  ۹۰۰هزار دانشآموز ثبت نام شــدهاند و عمده
آنها که باقی ماندهاند ،کالس دهمی هستند .توصیه

در جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام شد

تصویب مشوقهایی
برای حفظ و توسعه اشتغال در کشور

و درخواست ما این اســت ثبت نام هر چه زودتر
انجام شــود تا کالسبندی و ساماندهی نیرو برای
ابتدای سال تحصیلی ســریعتر انجام شود.نوری با
اشــاره به اینکه حدود چهار میلیون دانشآموز در
دوران کرونا دچار عدم دسترسی به آموزش و شبکه
شاد بودند ،گفت ۱۵۰۰ :میلیارد تومان برای جبران
و تثبیت یادگیری اختصاص داده شــد و دورههای
تابستانی هماکنون نیز در حال برگزاری است .دولت
از آموزش و پرورش در این بخش نیز حمایت کرد
و دو میلیون دانشآموز تحت پوشش طرح جبران
یادگیری قرار گرفتند.او افزود :برای دانشآموزانی
که به واســطه زیستبوم جدید و عدم دسترسی جا
مانده باشــند ادامه طرحهای جبــران یادگیری را
خواهیم داشت ۱۶۴ .هزار بازمانده از تحصیل طی
یک و نیم ماه اخیر را برگرداندهایم.به گزارش ایسنا،
وزیر آموزش و پرورش مهمترین دستاورد دولت را
مردمیسازی دانســت به این معنا که زمینه حضور
مردم در همه فرآیندها فراهم شده است ،گفت :اولیا
را باید در امور مدرسه و حتی ارزیابیها دخیل کنیم.
عدالت و مردمیسازی دو مؤلفه مهم حکمرانی خوب
هستند.

گروه خبر //شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران
قوا به ریاست سیدابراهیم رئیسی تشکیل جلسه داد
و مشوقهایی برای حفظ و توسعه اشتغال در کشور
تصویب کرد.

به موجب مصوبه جلســه شــورای عالی هماهنگی
اقتصادی که با حضور ســران ســه قوه و دیگر اعضا
برگزار شــد ،کارفرمایانی که کارگران شاغل خود را
افزایش دهند از بخشــودگی جرائم بدهی به سازمان
تامین اجتماعی برخودار خواهند شــد.در این جلسه
همچنین گزارشی از ســوی وزارت امور اقتصادی و
دارایی گزارشی درباره اجرای قانون ساماندهی مودیان
و پایانههای فروشــگاهی ارائه شد که بر اساس آن با
تالش مجدانه سازمان امور مالیاتی کشور این سامانه
هماکنون آماده بهرهبرداری است.
اعضای شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا

نیز با پیشــنهاد اجرای تدریجی اشتراک مودیان برای
صدور صورتحسابهای الکترونیکی و ارائه تمهیدات
و تسهیالت الزم برای رفع دغدغه مودیان موافقت کرد
که بخشــودگی جرائم تاخیر در پرداخت را نیز شامل
میشود.در این جلسه رئیس مجلس شورای اسالمی
اصالح نظام مالیاتی کشــور را یکــی از مهمترین و
اساســیترین کارهای دولت سیزدهم دانست و گفت:
این اقدام ارزشمند از خدمات کمنظیر در دوران پس از
انقالب اسالمی و گامی در جهت انضباط مالی و تحقق
نظام مالیاتی عادالنه به شمار میآید.
به گزارش ایســنا ،شورای عالی هماهنگی اقتصادی
همچنین موضوع تغییــر کاربری غیر مجاز در اراضی
زراعی و باغها را بر اساس گزارش دادستان کل کشور
بررسی و روشمند کردن قواعدی را برای جلوگیری از
رانتخواری و مقابله با سودجویان به تصویب رساند.

