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گروه گزارش // آیین افتتاحیه ملی اردوی راهیان نور و راهیان پیشــرفت دانش آموزی با عنوان 
»برقله افتخار« با حضور وزیر آموزش و پرورش، معاون سازمان بسیج مستضعفین کشور ، مسئول 
بسیج دانش آموزی کشور، فرمانده سپاه امام سجاد)ع(، استاندار هرمزگان، مدیرعامل پاالیشگاه 
نفت ســتاره خلیج فارس، احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس، خانواده معظم شهدا، 

جمعی از دانش آموزان و.. در پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس بندرعباس برگزار شد.
    به گزارش خبرنگار روزنامه دریا، مدیرعامل شــرکت نفت ستاره خلیج فارس نیز در این مراسم 
گفت: دشمنان در عرصه اقتصاد و تولید نتوانستند به اهداف شان برسند، به همین دلیل جوانان کشور 

را هدف قرار داده اند .

 

 علیرضا جعفرپور افزود: اما جوانان کشــور به 
بصیرت الزم رســیده اند.جعفرپور تاکید کرد : 
بایستی جلوی نفوذ دشمن را بگیریم و دشمنان 
قصد دارند بر روی ســرمایه جوانان کشور نفوذ 
کنند وبذر ناامیدی بپاشند که این آرزو را به گور 
خواهند برد.وی اظهارداشت: جوانان بابصیرت، 
 کشور را می سازند و کشور  را در مسیر اقتدار قرار 
 داده اند.جعفرپور گفت: پاالیشــگاه نفت ستاره 
خلیــج فارس به عنوان  بزرگترین پاالیشــگاه 
کشور و بزرگترین پاالیشــگاه میعانات گازی 

جهان بدســت جوانان کشور ساخته شده است.
وی بر پرورش در کنــار آموزش دانش آموزان 
تاکید کرد تا دانش آموزان به بصیرت الزم برسند 
و در کشور بمانند و کشورمان بر قله های افتخار 
بایستد.مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس 
گفت: پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس یکی 
از ستاره هایی اســت که در کشور ساخته شده 
اســت و چنین ستاره هایی در کشور زیاد داریم 
واین اقدامات تــداوم دارد. جعفرپور تاکید کرد: 
 جوانان همانگونه که رهبرمعظم انقالب فرمودند، 
ســرمایه های کشــور هســتند و بایستی به 
امورات پژوهش محــور بپردازند. وی خطاب 

به دانش آموزان گفت: آگاه باشــید که کشــور 
 در مسیر پیشــرفت واقتدار قرار دارد و دشمنان 
مــی خواهند مــردم را ناامید کننــد. جعفرپور 
اظهارامیــدواری کــرد دانش آموزانــی که در 
اردوهای راهیان نور و پیشرفت شرکت می کنند، 
 به راویان نور و پیشرفت تبدیل شوند و آنچه را که 
دیده اند، برای دیگران نقل کنند. گفتنی اســت، 
نفت ســتاره خلیج فارس، نخستین   پاالیشگاه 
پاالیشــگاه طراحی شده بر اســاس خوراک  
میعانات گازی با ظرفیت ۳۶۰ هزار بشکه در روز 
شامل واحدهای تقطیر، پاالیش گاز مایع، تبدیل 
کاتالیستی، پاالیش  نفتا، ایزومریزاسیون، پاالیش 
نفت ســفید و نفت گاز با هــدف تولید بنزین، 
گازوئیل، گاز مایع و سوخت ِجت در بندرعباس 
با توان علمی و فنی مهندسان داخلی ساخته شده 
اســت و امروزه بیش از ۵۰ درصد بنزین مورد 
نیاز کشور را تامین می کند و جلوه ای از پیشرفت، 
توسعه و خودکفایی در کشور محسوب می شود 
که الزم است نسل جدید و دانش آموزان با آن و 

اهمیتی که برای کشور دارد آشنا شوند.
  پرورش یافتگان راهیان نــور داعش را به 

زباله دان تاریخ انداختند
  جانشــین سازمان بســیج مستضعفین گفت: 
استکبار جهانی مزدوری به عنوان داعش تربیت 
کرد و کشورهای مسلمان را مورد هجمه قرار داد، 
اما تربیت شدگان راهیان نور بر آن ها خط بطالن 
کشیدند و آن ها را به زباله دان تاریخ انداختند.
سردار سید قاسم قریشی جانشین سازمان بسیج 
مستضعفین در آیین افتتاحیه اردوهای راهیان 
نور دانش آموزی و راهیان پیشرفت با اشاره به 
رویدادهای تاریخی جنگ در اقصی نقاط جهان، 
اظهارداشت: در کشور ما قیام میرزا کوچک خان، 
 نهضت ملی شدن نفت، جهاد بر علیه انگلیسی ها 
و ...   جــزو جلوه های پایداری و مقاومت بوده 
است، اما درخشان ترین جلوه ی ایثار و مقاومت 
پیروزی انقالب اسالمی و حماسه 8 ساله دفاع 
مقدس بوده است. وی افزود: حضرت آقا جنگ 
را معدنی تمام نشدنی، پرسود و پر منفعت دانسته 
و برای دســت یابی به این ثروت عظیم، راهیان 

نور را یک فناوری می دانند و شهید حججی ها را 
محصول راهیان نور معرفی می کنند ؛ از این رو به 
اعتقاد ما شهید احمدی روشن ها و کسانی که طی 
این سال ها در برابر آمریکایی ها و انگلیسی ها 
ایستادگی کردند و آن ها را وادار به عقب نشینی 
کردند، نیز محصول راهیان نور هســتند که در 
آن ها خودباوری، اعتمــاد و اتکای به خود را 
پرورش داد.جانشین سازمان بسیج مستضعفین 
عنوان کرد: اســتکبار جهانی مزدوری به عنوان 
داعش تربیت کرد و کشورهای مسلمان را مورد 
هجمه قرار داد، اما تربیت شدگان راهیان نور بر 
آن ها خط بطالن کشــیدند و آن ها را به زباله 
دان تاریخ انداختند. سردار قریشی گفت: دفاع 
مقدس یعنی ایســتادگی ملت ایران به رهبری 
والیــت فقیه در مقابل همه دنیا مســئله ای که 
کمتر تببین شده است، امروز در جنگ اوکراین 
تمام اروپایی ها و غربی ها امکانات خود را در 
اختیار اوکراین قرار داده اند و در مقابل او بخشی 
از اتحادیه جماهیر شوروی قرار دارد، در حالی 
که در دفاع مقدس کل اتحادیه جماهیر شوروی، 
اروپا و غرب از صدام حمایت کردند و صدام نیز 
اعالم کرد همه ایران را خواهیم گرفت، چرا که 
چندین برابر امکانات امروز اوکراین در اختیار 
عراق قرار گرفت ولی نتوانستند با وجود وضع 
همه تحریم ها ما را از پای دربیاورند. وی افزود: 
ما در دفاع مقدس حتی از خرید سیم خاردار، 
کیسه سرم، قایق ماهی گیری و وانت نیز تحریم 
بودیم و همین فرانسه پررو، انگلیس خیانتکار، 
آمریکا شــیطان بزرگ و آلمان پیشرفته ترین 
ســالح های خود را در اختیار عراق قرار داده 
بود در حالی که خمپــاره اندازه  ما روزی ۳ یا 
۵ سهمیه برای شلیک داشت. جانشین سازمان 
بسیج مستضعفین گفت: برای نبرد با تانک های 
پیشرفته آمریکایی حتی آر پی چی هم نداشتیم، 
اما با کمترین امکانات ملــت ما در مقابل این 
دشمن ایستاد و پیروزی بزرگی را رقم زد. سردار 
قریشی اظهار داشت: جنگ نفتکش ها آخرین 
ترفند دشــمن در خلیج فارس بود و فرزندان 
جنوب به مقابله با این توطئه پرداختند و با اتکا 

به ایمان و ابتکار توانستیم اتفاقی تاریخی را رقم 
بزنیم که در حدود ۵۰۰ سال گذشته بی سابقه 
بود و توانستیم اراده خود را بر جهان در جنگ 
تحمیل کنیم. وی با اشاره به پیشرفت های ایران 
اسالمی بعد از پیروزی انقالب اسالمی بیان کرد: 
فرزندان دفاع مقدس پاالیشــگاه نفت ستاره 
خلیج فارس را ایجاد کردند و امروز در عسلویه 
صنایع بــزرگ را ایجاد کرده اند و این قدرت و 
اقتدار جمهوری اســالمی و جوانان غیور این 

کشور را نشان می دهد.
  راهیان نور دریایی نمایش اقتدار رزمندگان است

    فرمانده ســپاه استان هرمزگان گفت: راهیان 
نور دریایی نمایش اقتدار رزمندگان اسالم است 
که هیمنه دشمنان و استکبار را در خلیج فارس 
شکستند و خدا را شــاکریم که امروز در دفاع 
میهن اســالمی همه نیروهای مسلح گوش به 
فرمان والیت ایســتاده اند.سردار اباذر ساالری 
در آییــن افتتاحیــه اردوهای راهیــان نور و 
تبریک  پیشــرفت دانش آموزی ضمن  راهیان 
ایام و گرامیداشــت یاد و خاطره شهیدان نظام 
اســالمی، افزود: خدا را شــاکریم کــه در این 
 ایــام نورانی و با برکت که منتســب به والدت 
آقا  رسول اهلل )ص( و سالله پاکشان امام جعفر 
صادق علیه السالم است استان هرمزگان، شهر 
بندرعباس و شــرکت نفت ستاره خلیج فارس 
میزبان این مراســم  بزرگ و اثرگذار است.وی 
افزود: راهیان نــور بزرگترین رویداد فرهنگی 
کشور اســت که کار بسیار اثرگذاری است و ما 
در سالیان ســال افتخار میزبانی زائران راهیان 
نور از سراســر کشور را داشــته ایم و اردوهای 
راهیان پیشــرفت نیز کمک می کند که نســل 
جدید و نوجوان با دستاوردهای نظام و انقالب 
اسالمی ایران آشنا شوند.سردار ساالری بیان کرد: 
همانطور که مقام عظمای والیت امام خامنه ای 
عزیــز تاکید کرده اند امــروزه جهاد تبیین یک 
نیــاز ضروری و قطعی اســت و بایــد در این 
حوزه ورود جدی شــود، چرا که  نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران، این افتخار را دارد  که 
از بدو تاسیس توسط امام راحل)ره( روز به روز 
در حال نو شــوندگی باشد و در همه عرصه  ها 
پیشرفت داشته است که پاالیشگاه نفت ستاره 
خلیج فارس یکی از جلوه های این پیشــرفت و 
توسعه است.وی ادامه داد: در فرمایشات حضرت 
آقا داریم که راهیان نور یک گنج ناشناخته است، 
از ایــن رو باید بتوانیم فضایی را  ایجاد کنیم که 
نسل جدید ما با رشادت های رزمندگان اسالم 
در هشت سال دفاع مقدس آشنا شوند که در این 
راستا  استان هرمزگان افتخار برگزاری راهیان 
نور دریایی را دارد.فرمانده ســپاه امام ســجاد 
علیه السالم استان هرمزگان تصریح کرد: راهیان 
نور دریایی نمایش اقتدار رزمندگان اسالم است 
که هیمنه دشمنان و استکبار را در خلیج فارس 
شکستند و خدا را شــاکریم که امروز در دفاع 

میهن اســالمی همه نیروهای مسلح گوش به 
فرمان والیت ایســتاده اند.وی خاطرنشان کرد: 
دیگر افتخار اســتان هرمزگان این است که در 
دریا هم در مقابل استکبار جهانی ایستاده است و 
شهدایی همچون شهیدان دارا و رئیسی را به نظام 

و انقالب تقدیم کرده است.
  سطح علمی دانش آموزان ایرانی بسیار باالست

  وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر سطح علمی 
باالی دانش آمــوزان ایرانی گفت: توطئه های 
دشــمنان نظام با این هدف است که ملت ایران 
به قله های دانایی و پیشرفت نرسد.یوسف نوری 
در مراســم ملی افتتاح اردوهای راهیان نور و 
اردوهای پیشــرفت ضمن گرامی داشت ایام و 
گرامیداشــت یاد و خاطره ۳۶ هزار دانش آموز 
شــهید و ۵ هزار معلم شــهید اظهارداشت: در 
دنیا معموال گردشگری جنگ را با گردشگری 
تاریک مترادف می دانند، اما در کشور ما راهیان 
نور پا گرفت؛ چرا که شــهدای ما جنگ را به 
یک مدرســه تربیتی تبدیــل و از یک عرصه 
سخت و خشــن یک عرصه نرم ایجاد کردند. 
لذا وقتی ما به زندگی شــهدا نگاه می کنیم آنان 
را به عنوان انســان های تربیتی می بینیم تا یک 
فرد نظامی صرف، از این رو به حق این مســئله 
راهیان نور نام گرفت.وی با تاکید بر اینکه شهدا 
از سیره رســول اهلل درس های زیادی گرفته اند 
افزود: به همین جهت ما اعتقاد داریم بازدید از 
مناطق جنگی تداوم ســیره نبوی است و خیلی 
خوشحالیم که راهیان نور با اردوهای پیشرفت 
پیوند خورده اســت. وزیر آموزش و پرورش 
گفــت : یکی از توطئه هایی کــه از اول انقالب 
برای ملت ایران وجود داشته و یکی از مهم ترین 
راهبردهای دشــمنان کــه در مطالعات 2۰4۰ 
استنفورد آمده اســت این است که به مردم القا 
کنند پیشرفت های ایران اسالمی نمایشی است. 
وی تصریح کرد: نیاز است دبیران زیست شناسی 
از برخی موسسات که در سالیان اخیر توانستند 
در حوزه علمی کارهای بزرگی انجام دهند مثل 
موسسه پاستور، برکت و فخرا بازدید کنند. در این 
موسسات ایران اسالمی توانست به همت جوانان 

کشور واکسن تولید کند که جزو تکنولوژی های 
سخت و جدید دنیا است. نوری، پاالیشگاه نفت 
ستاره خلیج فارس را دیگر نمود عینی توانمندی 
دانشمندان و مهندسان ایرانی برشمرد که توانست 
تحریم دشمن را خنثی کند و در ادامه گفت: در 
حوزه نفت و گاز کسی باور نمی کرد که اصال ما 
بتوانیم پاالیشگاه بسازیم، اما امروز در بندرعباس 
و عسلویه پاالیشگاه های تمام ایرانی ساخته شده 
اســت که تحریم را خنثی کــرده و این ها برای 
ما هویت ساز اســت.وی ادامه داد: توطئه های 
دشمنان نظام با این هدف است که ملت ایران به 
قله های دانایی و پیشرفت نرسد، چرا که »العلم 
ســلطان« لذا حضرت آقا در بیانیه گام و دوم 
توصیه اولشان علم و پژوهش و توصیه دوم شان 
اخالق و معنویت است و دشمن می خواهد این 
دو بــال را از ما بگیرد.وزیر آموزش و پرورش 
گفت: ســطح علمی دانش آموزان ایرانی بسیار 
باالســت به طور مثال دانش آموزان ایرانی در 
رشته نجوم، اختر و فیزیک از 1۰ مدال 9 مدال 
را می گیرند و یک مدال را آمریکایی ها کســب 
می کنند، دانش آموزان ما الحمداهلل امروز از بینش 
و بصیرت برخورداراند ؛ لذا باید تالش خود را در 
حوزه علم و پرورش بگذارند تا جامعه دانش پایه 
به دست بیاید. وی افزود: زمینه پیشرفت هایی که 
در الیه های باالی کشــور بوده است زمینه اش 
در آموزش و پرورش بوده است و ما نباید این 
مسئله را نادیده بگیریم. نوری گفت: در اردوهای 
راهیان نور و پیشرفت باید راویان اشراف کامل به 

مسائل مختلف داشته باشند .

شهرداری باال شهر  ) گزارش تراز 4 
ستونی حسابهای معین سال مالی 1401(

صفحه 4 را بخوانید

برقله افتخار ؛

پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس ، میزبان افتتاحیه 
راهیان نور و راهیان پیشرفت دانش آموزی 

مدیرعامل پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس : دانش آموزانی که در اردوهای راهیان نور 
و پیشرفت شرکت می کنند، به راویان نور و پیشرفت تبدیل شوند و آنچه را که دیده اند، برای دیگران نقل کنند

         علی زارعی/ دریا
daryaz           @gmail.com1359
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بهره برداری از ۱۸۰ نیروگاه خورشیدی 
توسط کمیته امداد هرمزگان 

  گــروه خبر // مدیرکل کمیته امــداد امام خمینی)ره( 
اســتان هرمزگان از بهره بــرداری از 18۰ واحد نیروگاه 
خورشیدی در استان برای ایجاد اشتغال و به منظور کسب 
درآمد پایــدار برای مددجویان این نهاد حمایتی خبرداد. 
 جلیل تراهی اظهارداشــت: بر اساس تفاهمنامه همکاری 
سه جانبه که در استان فی ما بین کمیته امداد امام خمینی 
استان هرمزگان، بانک ملی و شرکت توزیع و انتقال برق 
استان انجام شد خوشبختانه 18۰ واحد نیروگاه خورشیدی 
به بهره برداری رســید.وی افزود: بــرای این پروژه 18 
میلیارد تومان از محل صندوق قرض الحســنه بانک مهر 
تامین اعتبار شده اســت و خانواده ها از دوره بعدی که 
4۵ روز اســت به درآمد نسبتا پایداری خواهند رسید و 
ماهیانه 2 میلیون 2۰۰ هزار تومان در سال اول و بر اساس 
تفاهم نامه ای که بین وزارت نیرو و کمیته امام انجام شــده 
است هر ســال با نرخ ۳۰ درصد و با افزایش قیمت این 
انرژی و برق تامین خواهد شد.تراهی عنوان کرد: این پروژه 
از محل ۵ هزار پروژه ای اســت که در ســال 14۰1 در 
استان هرمزگان به بهره برداری خواهد رسید و انشاهلل 2۵ 
مگاوات برق تولید خواهد شد و به مصرف خانگی خواهد 
رسید. مدیرکل کمیته امداد هرمزگان بیان کرد: با توجه به 
اینکه کمیته امداد امام خمینی با دو رویکرد به بحث نیروگاه 
خورشیدی ورود کرده است اولین مسئله ورود به بخش 
تولید انرژی های نو است و نقش انرژی نو در اقتصاد کالن 
کشور و مدیریت نقدینگی در کشور و مهم تر از همه ایجاد 
درآمد پایدار و با ثبات برای خانواده ها است به همین دلیل 
به عنوان طرح های اشتغالزایی کمیته امداد امام تصویب 
شده اســت.وی ادامه داد: یکی از طرح های استراتژیک 
و ملی در اســتان هایی که اقلیم خورشیدی خوبی دارند 
استان هرمزگان در بحث نیروگاه های خورشیدی بیشترین 
 ســهم را در انرژی های نو و در واقع نصب و راه اندازی 
واحد های خورشیدی خواهد داشت. تراهی تاکید کرد: ما 
در سراسر استان به صورت پراکنده نیروگاه داریم از شرق 
استان در منطقه بشــاکرد تا غرب استان که خوشبختانه 
تا به امروز 98۰ واحد نیروگاهی به بهره برداری رســیده 
اســت.وی ادامه داد: فراخوان هایی از طریق دهیاری ها 
و بخشــداری ها داده شده است و عالقمندان می توانند با 
مراجعه به دفاتر امداد در شهرستان ها ثبت نام کنند و از 
طریق پرداخت تســهیالت با بازپرداخت 7 ساله و 11۰ 
میلیون تومان بابت هر پــروژه وام دریافت خواهد کرد.

به گزارش تســنیم ؛ مدیرکل کمیته امداد خاطرنشان کرد: 
اولویت ما در این طرح خانواده های تحت حمایت کمیته 
امداد امام خمینی است و چنانچه خانواده هایی که تحت 
حمایت نیستند و در دهک چهار و پنج قرار گرفته باشند 
می توانند از این طرح استفاده کنند و از طریق همکاران ما 

از این فرصت بهره ببرند .

خبر

خبری

شنبه  23 مهر 1401

18 ربیع االول 1444

سال بیست و یکم شماره 4001

     
سرمقاله

  متاسفانه یکی از موضوعاتی که در ادوار مختلف و بخصوص 
در برخی دولت ها بیشتر مورد بی توجهی قرار گرفت، موضوع 
فرهنگ و امورات فرهنگی وترویج فرهنگ ناب اسالمی بوده و 
به همین دلیل شاهد افزایش آسیب های اجتماعی، بی بصیرتی 
و عدم توان تشخیص راه صحیح شده است که در اغتشاشات 
 اخیر می بینیم بخشی از کســانی که در اغتشاشات شرکت 
کرده اند، بصــورت هیجانی و بدون شــناخت و بصیرت و 
آگاهی الزم در مسیری رفتند که جز خسران و تباهی برایشان 
سودی نداشت و به همین دلیل هم رهبر معظم انقالب برانجام 
کار فرهنگی برای این قشــر تاکید فرمودند. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای صبح روز چهارشــنبه در دیــدار رئیس و اعضای 
دوره جدید مجمع تشــخیص مصلحت نظام نکات مهمی را 
درخصوص اغتشاشات بیان فرموند. رهبر انقالب اسالمی با 
اشاره به قضایای اخیر، اغتشاش های پراکنده را طراحی انفعالی 
و ناشیانه دشمن در مقابل پیشرفت ها و حرکت های ابتکاری 
و بزرگ ملت ایران خواندنــد و تأکید کردند: تا هنگامی که 
ملت در مســیر نظام اسالمی و ارزشهای دینی قرار دارد، این 
دشــمنی ها ادامه خواهد داشت و تنها راه عالج آن ایستادگی 
اســت و مسئوالن کشــور نیز مراقب باشند اینگونه مسائل، 
آنها را از مســئولیت ها و وظایف اصلــی در عرصه داخلی 
و خارجی باز نــدارد. حضرت آیت اهلل خامنه ای به قضایای 
اخیر و برخی اغتشاش های پراکنده اشاره و به اعضای مجمع 
 تشخیص مصلحت به عنوان افراد تأثیرگذار در اصالح امور و 
خنثی کردن نقشه دشمن، توصیه کردند در قبال این مسائل توجه 
کافی داشته باشند و از این مسائل عبور نکنند.ایشان با تأکید بر 
اینکه در حوادث اخیر، نقش و دخالت دشمن برای همه و حتی 
برای صاحب نظران بی طرف خارجی روشن و آشکار است، 
افزودند: این قضایا یک موضوع خودجوش درونی نیست، البته 
ممکن است از برخی زمینه ها استفاده کرده باشند، اما اقدامات 
دشمن همچون تبلیغات، تالش برای اثرگذاری فکری، ایجاد 
هیجان، تشویق و حتی آموزش راههای ساخت مواد آتش زا، 
اکنون کاماًل واضح و آشکار است.رهبر انقالب نکته مهم در این 
قضایا را »انفعالی و واکنشی بودن حرکت دشمن« برشمردند 
 و خاطرنشــان کردند: ملت ایران در فاصلــه  زمانی کوتاه، 
حرکت هــای بزرگی انجام داد که 18۰ درجه در نقطه مقابل 
سیاستهای اســتکبار جهانی بود و آنها ناچار به عکس العمل 
شــدند و در همین چارچوب با برنامه ریــزی و َصرف پول، 
افرادی از جمله برخی سیاســیون در آمریکا، اروپا و برخی 
نقاط دیگر را به میدان آوردند.حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: 
این حرکت های عظیم نشان داد ملت ایران با نشاط، متدیّن و 
پایبند به ارزشها و مسائل دینی است و کشور نیز حرکت رو به 
جلو خود را با شتاب ادامه می دهد.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
حضــور میلیونی جوانان در راهپیمایی اربعین و حرکت های 
مؤمنانه را نمونه ای از تدیّن، دین باوری و حرکت های بزرگ 
ملت ایران برشمردند و افزودند: در واقع ابتکار به دست ملت 
ایران بود و دشــمن مجبور به عکس العمل ناشیانه و ابلهانه و 
برنامه ریزی برای اغتشاش شد.رهبر انقالب اسالمی با تأکید 
مجدد بر متفاوت بودن حکم کســانی که به خیابان ها آمدند، 
خاطرنشان کردند: برخی از این افراد یا عامل دشمن هستند یا 
 اگر عامل هم نباشند هم جهت با دشمن هستند و برخی هم افراد 
هیجان زده هستند. در مورد دسته دوم باید کار فرهنگی انجام 
گیرد؛ اما درخصوص دسته اول، مسئوالن قضایی و امنیتی باید 
وظیفه خود را انجــام دهند.حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: 
اینکــه برخی می گویند فضا را امنیتی نکنید، بله ما هم موافق 
هستیم و تا آنجایی که ممکن است فضا نباید امنیتی شود، اما کار 
فرهنگی جای خود و کار قضایی و امنیتی هم در جای خود.

ایشان تأکید کردند: تا زمانی که ملت ایران، پرچم اسالم را به 
دست گرفته و همراه نظام اسالمی است،  این دشمنی ها به اَشکال 
مختلف ادامه پیدا خواهد کرد و تنها راه عالج آن نیز ایستادگی 
اســت؛ البته اینگونه نیست که بگوییم حرکت در مسیر اسالم، 
برای ما از جانب شیاطین دردسر درست کرده است، زیرا آنهایی 
هم که در مسیر اسالم نیستند به نحو دیگری دچار دردسر از 
طرف شیاطین هستند.رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: 
ایستادگی ما در مقابل طراحی ها و دردسرسازی های شیاطین 
موجب توقف نمی شود و زمینه ساز حرکت رو به جلو می شود.

حضرت آیت اهلل خامنه ای یک توصیه نیز به مسئوالن کشور 
کردند و گفتند: مراقب باشــید این مسائل حواس شما را پرت 
نکند و از کارهای اصلی و اساســی باز نمانید.ایشان افزودند: 
ســازندگی ها و کارهای بزرگ اجرایــی و قانون گذاری های 
کارآمد و کارهای بزرگ قضایی و مســائل مهم در سیاست 
خارجی نباید معطوف به این حوادث جزئی شــوند و به لطف 
خدا اینگونه هم نخواهد شد.ایشان در پایان سخنان خود تأکید 
کردند: ما به وعده الهی مبنی بر پیروزی قطعی یقین داریم و حتمًا 

کمک الهی همراه ما خواهد بود .
  علی زارعی

غفلت از فرهنگ و امورات فرهنگی 

  

پشت پرده سیاست 

  
* وقتی دولت خیلی فربه شد، همین عامل فساد است. اگر کارها به مردم واگذار 

شود، زمینه فساد از بین می رود.
* در برخی از مدیران کشور فساد هست، اما کم است.

* مسئله حقوق نجومی وقتی مطرح شد، به دیوان محاسبات دستور رسیدگی به این 
موضوع را در همه بخش های حکومت دادم. در نتیجه این تفحص اعالم شد، از بین 
صد هزار مدیر، ۳97 نفر تخلف کردند. کل تخلفاتشان هم 2۵ میلیارد تومان بود. به 

نظر شما ارزش داشت در ذهن مردم بگوییم که همه مدیران فاسدند؟
* من با اطمینان به شما می گویم که از دولت آقای بازرگان که اولین دولت پس از 
انقالب بودند تا دولت امروز، در سطح وزیران، 2 تا ۳ درصد ممکن است تخلف 

داشته باشند.
* در سطوح باالی حکومت، فسادی به آن شکل نداریم، اما فساد در سطوح پایین 

قدری وجود دارد.
* یک بار خدمت مقام معظم رهبری هم عرض کردم که در زمان شاه، 9۵ درصد 
مدیران فاسد بودند و در جمهوری اسالمی، عکس این موضوع است. ولی طوری 

در افکار عمومی مطرح کردیم، انگار عکس آن است.
* پرونده هسته ای با خالقیتی حل می شد.

* اگر ما با چینی ها کار نکنیم، کویت و عربستان و سوریه کار و از سرمایه آن ها 
استفاده می کنند.

* ما دنبال منافع مان هستیم. شرقی و غربی اگر حاضر به سرمایه گذاری است، ما 
استقبال می کنیم.

واکنش ها به ادبیات ضرغامی در نقد ستاد امر به معروف
محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر در جلسه علنی مجلس به تندی از اظهارات 
عزت ا... ضرغامی درباره ستاد امربه معروف انتقاد کرد و گفت: او یکی از »ضروریات 
دین« را زیر سوال برده است.ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، در توئیتی گفته بود 
»باباجون مردم اگر نخوان امربه معروف بشن کیو باید ببینن«.حسن نوروزی عضو 
فراکسیون روحانیت مجلس نیز خطاب به ضرغامی گفت: این موضوع در اصل 8 
قانون اساسی تصریح دارد و وزیر باید پرچمدار امر به معروف و نهی از منکر باشد 
بنابرایــن اگر نمی خواهد آن را ببیند باید ذهن خود را تغییر دهد و خود را چهره 
انقالبی معرفی نکند.در فضای مجازی هم کاربری نوشت:این رفتارها و توئیت های 
پوپولیستی در شأن و اندازه وزیر مملکت نیست!یکی دیگر نوشت: آقای ضرغامی 
شما وزارتخانه خود را جمع کن، اظهار نظر شما درباره بقیه مسائل پیشکش!یکی 
دیگر از کاربران با کنایه نوشت:شما به بزرگواری خودتون ببخشید. همش تقصیر 
خداست که امر به معروف را واجب کرد.در این میان ضرغامی  در متنی که در کانال 
تلگرامی خود نوشته به نوعی در پاسخ به این انتقادها  به بیان توضیحاتی پرداخت و 
نوشت:»امر به معروف و نهی از منکر از ضروریات دین است که در توئیت قبلی ام با 
جمله: »امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای همگانی است«، بر اهمیت، ضرورت 
و فراگیری این اصل مهم تأکید کرده ام. معتقدم این وظیفه اگر بر اساس نگاه حکیمانه  
شهید مطهری و با رعایت همه  اصول و ضوابط مکتبی صورت گیرد، بسیاری از 

مشکالت جامعه اصالح خواهد شد.«
تازه های مطبوعات

رســالت- جای سلبریتی ها در راهپیمایی 22 بهمن، مراسم رحلت حضرت امام، 
روضه ها و ســخنرانی ها و مراسم رســمی مثل نماز جمعه و اردوی راهیان نور و 
خیلی جاهای دیگر خالی است.آزادِی کار دادن به سلبریتی ها و بستن قراردادهای 
میلیاردی با آن ها کافی نیست؛ در کنار این باید نمک گیرشان کرد.نظام که میلیارد 
میلیارد خرج این ســلبریتی ها می کند؛ این هم روش! اتفاقا این یکی جای دوری 

نمی رود .

الریجانی: افراط در پرداختن به امور اجتماعی واکنش های خشونت بار دارد 
در پی ناآرامی های اخیر و التهابات در جامعه، چهره های سیاســی با رسانه ها 
درباره ریشــه این اعتراضات و راهکارهای حل بحران گفت وگو می کنند. علی 
الریجانی، رئیس ســابق مجلس و مشاور رهبر انقالب بعد از مدت ها دوری از 
 صحنه سیاســی گفت وگوی مفصلی در این باره  بــا روزنامه اطالعات  با تیتر 
» افراط در پرداختن به امور اجتماعی واکنش های خشونت بار به دنبال  دارد « 

داشته  که بخش های مهم آن را به گزارش اعتماد آنالین می خوانید:
* در اعتراضات، نیروی انتظامی، بســیج و سپاه که نیروهای فداکاری هستند، 
خسارت دیدند، از آن طرف هم افرادی که در آشفتگی ها بودند، فرزندان همین 

کشورند و صدمه به آن ها هم تأسف  برانگیز است.
* در دانشــگاه صنعتی شریف یک ســری از تظاهر  کنندگان شعارهای زشتی 
دادند که در شأن محیط دانشگاهی نبود؛ البته ممکن است افرادی غیردانشجو این 
شعارها را سر داده باشند اما به  هرحال دانشجویان بسیجی خیلی با متانت عمل 

کردند و شعارهای خودشان را دادند.
* در دانشگاه شریف برخی از استادان برای وساطت آمدند و خواستار درست 
کردن داالنی برای خروج دانشــجویان شــدند ولی افرادی که از بیرون فضای 
دانشگاه آمدند، اســتادان را هم هدف ضرب و شتم قرار دادند و اکنون موضوع 

بی حرمتی است که استادان را برآشفته است.
* تردید نکنید مسئول آن نهاد امنیتی هر که باشد چنین دستوری را برای اعمال 

خشونت نداده است. اما در وضع آشفته، از این اتفاق ها رخ می دهد.
* حرف حق را باید از مسیر درست زد و در مسیر نادرست حق پوشیده می شود.
* یکی از آقایان گفته بود ۵۰ درصد بانوان جامعه، حجاب کاملی ندارند. نمی دانم 
این حرف درســت است یا خیر، اما وقتی یک امری این قدر شیوع داشته باشد، 

نباید با این روش ها با آن برخورد و پلیس را درگیر کرد.
* مقوله حجاب یکی از موضوعات مهم اسالم است، اما آیا اهمیت این موضوع 

به اندازه توحید یا نبوت است؟
* با کم حجابی برخی افراد حادثه ای رخ نداده است.مســئله حجاب را در این 
شــرایط یک مرتبه بزرگ کردند، نمی گویم باید بی اعتنا بود، باید به اندازه به آن 

توجه داشت. افراط در امور اجتماعی این نتایج را دارد.
* راه و طریق توجه به مقوله حجاب، این نیست آن هم در این شرایط که مردم 
مشکالت اقتصادی دارند و یک مرتبه موضوع حجاب را برجسته می کنند، این هم 

بی موقع بوده و هم طریقش درست نبوده است.
* حجاب راه حل فرهنگی دارد، به احکام و همه پرسی نیاز ندارد.

* افراد و جوانانی که به خیابان آمدند، فرزندان خودمان هستند. در یک خانواده 
اگر فرزندی تخلف کند، تالش می کنند او را به یک مسیر درست راهبری کنند، 

جامعه بیشتر به این هدایت از جنس مدارا و تساهل نیاز دارد.
* به زمان شــاه نگاه کنید، ترویج بی حجابی  می شد اما چقدر از مردم حجاب 

داشتند، آن زمان علمای ما مسیر درستی را طی می کردند.
* حکومت اسالمی این است که مردم خودشان، امور را اداره کنند. از نظر عدالت 
اجتماعی هم همین طور اســت. در صورت اداره امور توسط مردم، استعدادهای 

آنان شکوفا می شود .
* وقتی دولت جایگزین می شود، یعنی مانع »رشد« مردم است. دولت فقط باید 
زمینه ساز باشد، مقوالت فرهنگی هم ذاتًا متعلق به خود مردم است، دولت باید 

بسترسازی کند.
* باید بسترهای طبیعی اعتراض فراهم باشد و افراد سازمانی داشته باشند که با 

آن امکان گفت وگو باشد .

 ایران- ارتباط با رسانه های ضدانقالب در قانون جرم به حساب می آید و ارسال 
تصویر و فیلم به این رسانه ها نیز مصداقی از ارتباط با ضدانقالب است.برای همین 
قرار است نهادهای مربوط به صورت ویژه این مسئله را در دستور کار قرار دهند 
تا ضمن شناسایی این افراد، برخوردهای الزم صورت بگیرد. گفتنی است پیش 
از این و در جریان دستگیری برخی آشوب طلبان و لیدرهای آنان در تلفن همراه 

این افراد فیلم ها و تصاویری درباره اغتشاشات موجود بوده است.
شــرق- این که مردم و حتی فرزندان مسئوالن به تولید داخلی اعتماد ندارند و 
دنبال خرید از خارج کشور هستند، چه معنی دارد؟چرا قشری از مردم و فرزندان 
مسئوالن می خواهند به نحوی از ایران مهاجرت کنند؟ آیا این میزان مهاجرت ها 
نشانه سرخوشی است یا بیماری جامعه؟!  این میزان مهاجرت کامال نشانه خطا 

در شیوه مدیریت است.
 همشــهری- امروز که تقریبًا بسیاری از زوایای پنهان این آشوب ها و فتنه های 
گذشته روشن شده است، باید به این باور رسیده باشیم که دشمن به دنبال تحقق 
اهداف شــوم تغییر در ساختار نظام در بستر یک جنگ تمام عیار  است البته با 
به کارگیری فضای مجازی و لشکری که تا دیروز نامرئی و امروز با تابلوی آشکار 

به میدان آمده است.
انعکاس

جماران مدعی شد : نماینده سیرجان در مجلس  گفت که طبق شنیده ها رئیس 
جمهور قرار است صولت مرتضوی را به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی به مجلس معرفی کند .
 رویداد 24 خبرداد: همایون شجریان خواننده موسیقی سنتی می گوید او و سحر 
دولتشاهی بازیگر سینما گذرنامه خود را دریافت نکرده اند و هنوز ممنوع الخروج 
هســتند. چند روز پیش گذرنامه شجریان و دولتشاهی پس از بازگشت از یک 

سفر خارجی در فرودگاه امام توقیف شد.
 دیده بان ایران مدعی شد:  لطف ا... سیاهکلی نماینده قزوین در مجلس خبر 
داد که کمیسیون صنایع ،موضوع استیضاح سید رضا فاطمی امین وزیر صمت را 
بررسی خواهد کرد. وی در این باره گفت: استیضاح سید رضا فاطمی امین وزیر 
صمت در مجلس به جریان افتاد و به کمیســیون صنایع ارجاع داده شد.گفتنی 
اســت؛ پیش از این نیز نمایندگان مجلس قصد داشتند سید رضا فاطمی امین 
را استیضاح کنند که دولت و مجلس به توافق رسیدند تا او به شرط رفع برخی 

اشکاالت در مقام وزارت باقی بماند.
 جماران  مدعی شد: من دو ماه پیش با سردار اشتری راجع به عملکرد گشت 
ارشاد صحبت کردم. به ایشان گفتم :»تصویری که نشان داده شد مادر جلوی ون 
گشت ارشاد را گرفته و فریاد می زند که دختر مریض من را نبرید، در آن جهت 
اســت. یعنی نه تنها یک شهر و یک کشور بلکه حتی هر کسی که این را ببیند، 
احساساتش تحریک و ناراحت می شود. مردم رنج می برند؛ چرا این طوری عمل 
می کنید؟« آقای اشــتری گفت، »قانون است و باید اجرا شود؛ گفتم چرا شما با 
خشونت عمل می کنید؟ « وی افزود:؟»اتفاقی که بر سر فوت خانم مهسا امینی 
افتاد در واقع جرقه ای بود بر انباشت ناراحتی ها، عقده ها و مطالباتی که مردم و 

به ویژه جوانان و زنان داشتند.«
 دیجیاتو نوشت: از ۳۰ ام شهریور ماه، اینستاگرام و واتس اپ در ایران فیلتر شدند 
و برای ساعات بسیاری اینترنت اپراتورها ملی شد؛ عالوه بر فیلترینگ یک سری 
از پلتفرم ها، امکان استفاده از ابزارهای تغییر IP نیز سخت تر از گذشته شده است. 
اما آمارها نشان می دهد که عمال فیلترینگ شکست خورده و بازدید محتواها در 

تلگرام نسبت به گذشته حتی بیشتر هم شده است . 

ارائه خدمات بیمه رایگان ناباروری در هرمزگان 
  گروه خبر // مدیرکل بیمه سالمت هرمزگان گفت: 9۰ 
درصد خدمات بیمه ناباروری در مراکز هرمزگان رایگان 
ارائه می شود.علی علیزاده افزود: این خدمات شامل ویزیت 
و پیگیری، پاراکلینیک، دارو و لــوازم مصرفی، اقدامات 
تشــخیصی و درمانی تخصصی است. وی گفت: خدمات 
بیمه ناباروری در مراکز دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و 
خصوصی 9۰ درصد ارائه می شود . مدیرکل بیمه سالمت 
هرمزگان افزود: در صورت مراجعه به مراکز طرف قرارداد، 
هزینه به خود بیمارستان پرداخت می شود، اما درصورتی که 
مرکزی طرف قرارداد ما نباشد، باید اسناد هزینه به مراکز 
بیمه سالمت ارائه شود. به گزارش ایسنا ؛ سرپرستار مرکز 
ناباروری بیمارستان شهید محمدی بندرعباس هم گفت: 
زوجینی که هیچ پوشش بیمه ای ندارند می توانند به نماینده 
بیمه ســالمت مستقر در این بیمارستان مراجعه کنند تا از 
خدمات بیمه ناباروری بهره مند شــوند.الهام سلیمانی پور 
افزود: ســن متقاضیان خانم برای بیمه و دریافت خدمات 

نازایی باید کمتر از ۵۰ سال باشد .

دادگســتری  رییس کل   // گروه خبــر 
هرمزگان از بازگشــت ۷0 واحد تولیدی و 
صنعتی راکد این استان با حمایت دستگاه 
قضا به چرخه تولید طی یکسال اخیر خبر 

داد. 
   مجتبــی قهرمانی در تشــریح جزئیات این 
خبر اظهار داشت: در راستای حمایت و رونق 
امر تولید در استان، یکی از مهم ترین اقدامات 
انجام شده در سالیان اخیر کمک به احیا و باز 
فعال سازی واحدهای تولیدی راکد با استفاده از 
ظرفیت کارگروه پیگیری اجرای سیاست های 
 کلی اقتصــاد مقاومتی، کارگروه تســهیل و 
رفع موانع تولید اســتان، جذب سرمایه گذار 
جدید بــرای مجموعه های راکــد و پیگیری 
برای واگذاری واحدهای تحت تملک بانک ها 
به متقاضیان جدید بوده اســت.وی ادامه داد: 
با توجه به بیانات ریاســت قوه قضاییه مبنی 
بر ضرورت تالش و کمک رســانی به دولت 
در راســتای محورهای برنامه هفتم توســعه 
)پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت( از جمله 
حمایت از تولید، رفع موانع کسب و کار و ایجاد 
اشتغال بیشتر، انجام اقدامات قضایی و حقوقی 
در راســتای جلوگیری از تعطیلی کارگاه های 
تولیدی و ادامه فعالیت های بنگاه های اقتصادی، 
انجــام اقدامات الزم در زمینه انضباط مالی و 
افزایــش منابع درآمــدی دولت به خصوص 
وصول درآمدهای مالیاتــی و پرهیز از فرار 

مالیاتی، رســیدگی به موضوعــات مرتبط با 
گمرک، جلوگیری از ایجاد هزینه های مازاد 
و غیرضروری در قوه قضاییه و دولت، امنیت 
اقتصادی به ویژه امنیت سرمایه گذاری، کمک 
به دولت در زمینه قضایــی به منظور فروش 
دارایی های مازاد طبق قانون مبارزه با مفاسد 
اقتصادی و مشکالتی که از قبل آن برای فعاالن 
 اقتصــادی رخ می دهد، مباحــث مربوط به 
ممنوع الخروجی افراد و مذاکراتی را که می توان 
در این خصوص با بانک ها سازمان های امور 
مالیاتی و غیــره انجام داد، اقدامات ویژه ای از 
سوی دستگاه قضایی استان هرمزگان به اجرا 

گذاشته شد.
  رئیس کل دادگســتری هرمزگان با اشاره به 
بازگشت 7۰ واحد تولیدی و صنعتی به چرخه 
تولید بیان کرد: با توجه به تمهیدات دســتگاه 
قضایــی در حال حاضر، نســبت واحدهای 
راکد مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی به 
کل واحدهای تولیدی فعال اســتان هرمزگان 
تنها 9 درصد اســت.به گفته قهرمانی، در یک 
سال اخیر ضمن برگزاری نشست های متعدد با 
فعاالن بخش اقتصادی تولیدی و سازمان های 
متولی امر با اتخاذ تدابیر الزم در راستای رفع 
به صورت مستمر  تولیدکنندگان  مشــکالت 
از واحدهای تولیدی و شــهرک های صنعتی 
مستقر در بندرعباس توسط مسئوالن قضایی 
با همراهی اعضای ســتاد بازدید و از نزدیک 

مشکالت آنها بررســی و راهکارهای قانونی 
الزم ارائه می شــود.وی ادامــه داد: از ابتدای 
ســال 14۰1 تاکنون، 82 نشســت در قالب 
ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در 
سراسر استان برگزار شده و بیش از 1۰۰فقره 
درخواست تولیدکنندگان و سرمایه گذاران در 
دبیرخانه ســتاد پیگیری اجرای سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان دریافت 
شده و راهکارهای قانونی برای رفع مشکالت 

آنها ارائه شده است.
*  ترخیص ۴۰۰ کانتینر لوازم خانگی خارجی 

در گمرک شهیدرجایی 
  رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: همچنین 
به منظور تأکید بر دقت در صدور قرارهایی که 
موجب محدودیت است و با توجه به ضرورت 
دقت و حساســیت در صدور این تصمیم های 
قضایی مانند قــرار ممنوع الخروجی، توقیف 
حساب، ممنوع المعامله شــدن و مواردی از 
این دســت و همچنین لزوم نظارت بر اجرای 
صحیح آنها، اقدام سریع برای رفع تصمیم های 
محدودکننده وفق مقــررات و موازین قانونی 
 در دســتور کار بوده و ضمن تأکید مستمر و 
نظارت موثر، در خالل بازرســی های میدانی 
و ارزیابی های سیســتمی، این موضوع مورد 
نظر است و در صورت نیاز تذکر و راهنمایی 
الزم ارائه می شود.قهرمانی ادامه داد: به منظور 

حمایت از تولیــد ملی، ضمن رصد و نظارت 
مســتمر از حوزه گمرک در استان هرمزگان 
با ورود به موقع دســتگاه قضایی اســتان از 
ترخیص 4۰۰ کانتینر لوازم خانگی محصول 
یکــی از برندهای معــروف خارجی که وارد 
گمرک شهیدرجایی بندرعباس شده بود پس 
از بررســی نوع اظهار کاالها و قرارگیری آن 
در گروه 4 و با توجه بــه ممنوعیت واردات 
این محصوالت صنعتی خانگی به دلیل وجود 
تولیدات مشابه در داخل کشور با هدف حمایت 
از تولیــد ملی و ایجاد فرصت اشــتغال برای 
متخصصان و کارگران ایرانی از ترخیص آنها 
جلوگیری شد.به گزارش ایرنا ؛ وی با تأکید بر 
لزوم حمایت گسترده از تولید و چرخه اقتصاد 
کشــور تصریح کرد: دســتگاه قضایی استان 
هرمزگان آمادگــی دارد از همه ظرفیت های 
قانونی برای حمایت از تولید استفاده و در این 

راه تمام تالش خود را به کار خواهد گرفت .

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبرداد 

بازگشت 70 واحد تولیدی به چرخه تولید درهرمزگان  

گروه خبر // استاندار هرمزگان گفت: 
صنایع هرمزگان در راستای تحقق 
مســئولیت اجتماعی در طرح های 
بزرگ خوب عمــل کرده اند اما در 
حوزه ورزشی نتوانستند به تعهدات 
خود عمل کنند که در این خصوص 

گالیه داریم. 

مهدی دوستی اســتاندار  در دیدار با 
مدیرعامــل و معاونــان بانک قرض 
الحســنه مهر ایران با اشاره به اهمیت 
انجام مسئولیت های اجتماعی از سوی 
ارکان مختلف گفت: در استان هرمزگان 
صنایع بزرگی شکل گرفته که باید در 
همه ارکان رشد خود سهم مسئولیت های 
افزود:  بپردازند.وی  را  اجتماعی خود 
صنایع در طرح های بزرگ نظیر احداث 
شهر  فاضالب  ساماندهی  بیمارستان، 

بندرعباس، خرید تجهیزات پزشکی و 
احداث مدارس و هنرستان های جوار به 
خوبی نقش آفرینی کرده و در راستای 
عمل به مسئولیت های اجتماعی خود 
گام برداشته اند.استاندار هرمزگان گفت: 
اما صنایع در حوزه ورزش نتوانسته اند 
به تعهدات خود عمــل کنند و در این 
زمینه با توجه به انتظار جوانان استان، 
نسبت به عملکرد صنایع در این حوزه 
دارد.وی تصریح کرد:  گالیه وجــود 

بانک قرض الحســنه مهــر ایران نیز 
توانســته به خوبی در راستای تحقق 
مســئولیت های اجتماعی گام بردارد، 
در زلزله ســایه خوش ایــن بانک با 
همکاری کمیته امداد مبلغ خوبی برای 
خرید اقالم مــورد نیاز تخصیص داد 
که جای تقدیر دارد. دوســتی گفت: 
بزرگترین سیاســت مســئولیت های 
اجتماعی تولید شغل است و در همین 
راستا ما در استان طرح های خوبی را 

در قالب کیف ســرمایه گذاری در نظر 
گرفته ایم که سرمایه گذار بدون نیاز به 
اقتصادی  فعالیت  اخذ مجوز می تواند 
خود را در استان آغاز کند.به گزارش 
 خبرگزاری تسنیم ، وی ادامه داد: بانک 
قرض الحســنه مهر ایران نیز می تواند 
در حوزه ایجاد اشــتغال و کاهش فقر 
در کنار ما باشــد و طرح های سرمایه 
گذاری را بررســی کند و در صورت 

توافق، در این حوزه نیز فعالیت کند .

استاندار هرمزگان :

صنایع هرمزگان در حوزه ورزش به تعهدات خود عمل نکردند 
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گرونی
بیداد ُکند همی گرانـی, نرخها برود بلی به آنی

هرلحظه به هرشب و به هر روز, اجناس رود به نردبانی
هر لحظه به هر زمان و امکان, نرخش بـرود به آسمانی
اجناس گران نبوده این قـدر, در عهد و زمـان باستانی
یا رب تو بده توان فقیران, تا رد بشوند, از این گـرانی

زیرا که همه به پیش فرزند شرمندۀ گوشت و مرغ و نانی
انگار که ما به خواب هستیم, هرگز نبـده, به این گرانی

داریم همه, امیـــد که آخـر آیـد فرجی ز آسمانی
  سلیمان بوکانی 

***
کفران نعمت

یاد از آن روزی که استخر پرآبی داشتیم
مثل ماهی در درونش پیچ و تابی داشتیم
یا تلپ بودیم هرشب در جکوزی و سونا
مصرف آب زیاد و بی حسابی داشتیم

موقع حمام رفتن خواب می رفتیم ،چون
وان ما پرآب ،گویی جای خوابی داشتیم
با فشار آب می شستیم ماشین های خود
بعد ماشین تمیز خوش رکابی داشتیم
شد شیلنگ آب با جارو برابر پیش ما

چون که تنبل بوده و حال خرابی داشتیم
گرچه کارپر صوابی بود انجام وضو
لیک با اسراف ، کار ناصوابی داشتیم

قطره قطره گر که آب ازشیرها مان می چکید
بی خیالش بوده چون شیر پر آبی داشتیم 
موقع مسواک دندان جای یک لیوان ِ آب

در درون چاه سیل ِ فاضالبی داشتیم
در خصوص برق هم با نصب دها چلچراغ

گوییا در شب به خانه آفتابی داشتیم
صرفه جویی واژه ای بیگانه در فرهنگ بود
چون برای کار خود گویا جوابی داشتیم:

آب پشت سد فراوان چشمه جوشان ، رود پُر
باز هم امید باران از سحابی داشتیم

کفر نعمت از کف ما بُرد آب زندگی
گوییا با نعمتش جنگ و عتابی داشتیم

خشک سالی شد ردیف و قافیه تغییر کرد
ابرها رفتند و سد خشکید و باران دیرکرد

هرچه نیروگاه آبی بود آبش ته کشید
برق در تشریف فرمایی خود تأخیر کرد

جزء ایمان بود قبلن ها نظافت واقعًا
ـُنان اکسیر کرد لیک قطع آب ایمان را چ

رفت باال نرخ جان آدمی تا شیر مرغ
قطع آب و برق در یارانه هم تأثیر کرد

قیمت پیف پاف هم نسبت به نرخ سال پیش
بابت این خشک سالی کامالً توفیر کرد

نرخ مرگ موش و شلغم قیمت شلتوک و چسب
همچنین نرخ بلیط سینما تغییر کرد

سازمان شیر هم بی آب ماند و الجرم
جای آب ُشرب، آب شور را در شیر کرد
این وسط )سیما( کالفه تر ز قطع آب بود
چون که در تولید فیلم آبکی، بد گیر کرد
با ُدم خود محتکر گردو شکست و ناقال

باز هم در کسب و کار ش اندکی!؟ تزویر کرد 
» مثنوی هفتاد من « شد الغرض این داستان
هرکسی آن را به نفع کار خود تفسیر کرد

خنده دار این است در این محشر ِکمبود آب
باز هم »جاوید « طنزی آبکی تحریر کرد

تا وزیر ُخبرۀ نیرو شنید این طنز را 
با یکی احسنت و یک ایول از او تقدیر کرد

  محمد جاوید 

طنز

 علیرضا حائری زاده ســرویس اســتان ها // 
اســتاندار یزد گفت: کاری مهمتر از حل تامین 
پایدار آب در استان نداریم و این اولویت ماست؛ 
االن در مســئله آب گرفتار هستیم و مردم و 
روستاها در سختی هستند و لذا باید آن را حل 

کنیم. 
   بــه گزارش خبرنگار دریــا ؛ مهران فاطمی در 
نشست سند یزد نوین با موضوع آب افزود: اصل 
واگذاری معدن برای تامین آب حل شــده است و 
فقط شیوه واگذاری آن مانده است. استاندار یزد به 
پیگیری های کوتاه مدت و بلندمدت یکسال گذشته 
خود برای حل مشکل آب مردم این استان اشاره 
کرد و با بیان اینکه وضعیت موجود آب استان باید 
رصد شــود افزود: باید به منابع موجود آب سر و 
ســامان دهیم تا آب مردم تامین شود و سپس به 
دنبال موضوع انتقال پایدار آب باشــیم. وی یکی 

از کارهای انجام شــده را موضوع خط اضطراری 
آب از خلیج فارس به مخزن شــحنه اعالم کرد و 
یادآور شــد: هنوز برخی کارهای این پروژه باقی 
مانده که باید حل شود تا در موارد اضطراری بتوان 
از آن اســتفاده کرد.به گفته وی ظرفیت این پروژه 
18۰۰ لتیر بر ثانیه است و کسری آب استان هم به 
همین میزان است اما یکی از شروط آن تامین پمپاژ 
است؛ اولویت مهم و اساسی و جدی کوتاه مدت ما 
تکمیل این تتمه خط اضطراری است که باید تا دهه 

فجر سر و سامان پیدا کند.
  اســتاندار یزد تعداد مخازن در دســت ساخت 

در اســتان را ۳8۰ مخزن با ظرفیت  4۰۰ هزار 
متر مکعب اعالم کرد و افــزود: اینها جزو پروژه 
هایی است که باید منابع داخلی آن پیگیری شود 
و به ســرانجام برسد . فاطمی همچنین گفت: باید 
آبرسانی به ۵8 روستا در قالب این قرارگاه انجام 
 شــود و قرار بود ۳۰۰ روستای دیگر هم اضافه 
شود که دستور آن اخذ شده است تا تامین هزینه 

شود .
  وی موضــوع مدیریت مصــرف آب را هم مهم 
دانست و با تاکید بر ورود بخش خصوصی به این 
حوزه، به وجود آب های نامتعارف در دشت یزد- 

اردکان و کفه ابرکوه هم اشاره کرد و اظهار داشت: 
این آب در عمق 2۰ متری است که باید با کمک 
بخش خصوصی این آبها را شیرین و مورد استفاده 
قرار دهیم.وی پســاب و تفکیک آب شــرب از 
فضای سبز را موضوع دیگری دانست که مسئوالن 

استان باید در کوتاه مدت، آن را دنبال کنند.
  فاطمی در ادامه مهمترین مسئله آب استان را خط 
دوم انتقال اعالم کرد و گفت: تامین مالی، مهمترین 
بحث این طرح بزرگ است که قرار بوده بخشی از 
هزینه های این خط دولت بدهد و بخشــی هم از 
محل فروش زمینها در موسسه کوثر تامین شود  . 

وی بــه رفت و آمدها و پیگیری ها با تهران برای 
مسئله آب اشاره کرد و با بیان اینکه 1۵۰۰ میلیارد 
تومان برای خط انتقال مصوب شــد که شــرکت 
سنگ آهن و چادرملو آن را تامین می کنند افزود: 
یکســال وقت داریم تا با اجرای این طرح، 14۰ 
میلیون متر مکعب آب شــیرین را برای شرب به 

استان منتقل کنیم .

استانداریزد : 

تامین پایدار آب ، مهمترین دغدغه استان یزد است 

ســرویس  ســیالوی   حسن 
اســتان ها // مدیرکل آموزش 
گفت:  خوزســتان  پرورش  و 
هنرســتان ها بایــد از حالت 
مجازی و تئوری خارج شــوند 
دانش آموز  یک  می بینیم  زیرا 
چهار سال رشته الکترونیک را 
در هنرستان می گذراند اما یک 
بار آچار به دســت نمی شود و 
وجود خیرین کمک می کند که 

آموزش ها تنها تئوری نباشد . 
  به گــزارش خبرنــگار دریا ؛ 
مســعود حمیدی نــژاد در آیین 
افتتاح همزمان کارگاه های تجهیز 
شده در 1۳۰ هنرستان خوزستان 
برگزار شد، با اشاره به مشکالت 
امکانات و  تامین  هنرستان ها در 
تجهیزات و کمک خیرین در تجهیز 
اظهارکرد:  هنرستانی  کارگاه های 
توسعه  باید  هنرستان ها  معتقدیم 
پیدا کنند و اینکه یک موسسه بیاید 

و ایــن کار را انجام دهد به جای 
اینکه وارد حوزه مدرسه ســازی 
شود، بسیار ارزشمند است و واقعا 
جای آن خالی بود.وی افزود: یک 
میلیــون و 1۰۰ هزار دانش آموز 
در استان خوزســتان داریم اگر 
هر کدام روزانــه یا هفته ای یک 
بار پول یک پفــک خود را کنار 
بگذارنــد، رقم کالنی می شــود؛ 
این هزینه هــای خرد در کنار هم 
می تواند هزینه زیادی شود و طرح 
آجر به آجر نیز با این هدف برای 
مدرسه ســازی اجرا شد.مدیرکل 
خوزســتان  پرورش  و  آموزش 
با بیان این کــه در حال انجام کار 
برای توسعه و تجهیز هنرستان ها 
هستیم، گفت: هنرستان های ما در 
حال رشد و توسعه کمی و کیفی 
هستند. هنرستان ها باید از حالت 
مجازی و تئوری خارج شوند زیرا 

می بینیم یک دانش آموز چهار سال 
رشته الکترونیک را در هنرستان 
می گذراند اما یــک بار آچار به 
دست نمی شــود و وجود خیرین 
کمک می کنــد که آموزش ها تنها 
تئوری نباشد.حمیدی نژاد بیان کرد: 
در خرمشهر به زودی هنرستانی 
 را افتتــاح خواهیم کــرد که  با 
راه انــدازی آن، امیدواریم بتوانیم 
از برخی کشــورهای همســایه 
نیز دانش آمــوز دعوت کنیم.وی 
خطاب بــه دانش آموزان به ویژه 
دانش آموزان دختر، یادآور شــد: 
آن هایی که دارند این کشــور را 
دچار مشــکل می کنند دنبال این 
هستند که آرامش، آسایش و امنیت 
را از ما بگیرند. در کشور عراق به 
دلیل شرایط خاص و درگیری و 
امتحانات سال  ناامنی که داشتند 
گذشته را هنوز نتوانسته اند برگزار 
کنند و بچه های عراق هنوز درگیر 
امتحانات سال گذشته هستند. ۵۰ 
را دعوت  بصره  نخبه  دانش آموز 
کرده بودیم که بیاینــد و ارتباط 
بگیرند و بعد به اتفاق دانش آموزان 
نخبه بازدیدهایی داشــته باشند. 
کارگاه های تجهیز شــده در 1۳۰ 
هنرســتان خوزســتان امروز به 

صورت همزمان افتتاح شدند .

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان : 

هنرستان ها باید از حالت مجازی و تئوری خارج شوند

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومي دو مرحله ای

شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در نظر دارد کاالي مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر بصورت فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاري مناقصه 
عمومي از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( تأمین نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه ، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند .

لذا کلیه شــرکت هایي که فعالیت آنها مرتبط با شــرح کاالي مورد درخواست مي باشد مي بایست ظرف مدت 14 روز از تاریخ درج آگهي 
فراخوان نوبت دوم با مراجعه به ســایت www.setadiran.ir، نسبت به چاپ و تکمیل »فرم تعهد نامه ارائه کاال مطابق با استانداردهاي 
شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب« و بارگذاري آن به همراه مدارك و مستندات ، بر اساس موارد مندرج در جدول ارزیابي کیفي )براي معامالت 

كمتر از بيست برابر نصاب معامالت متوسط( در سامانه ستاد اقدام نمایند .
کسب حداقل نمره 60 در ارزیابي کیفي ، جهت دریافت اسناد مناقصه توسط فروشندگان/ سازندگان الزامي است .

اسناد و مدارك مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه، از طریق سامانه ستاد براي مناقصه گران واجد شرایط ارسال 
خواهد شد . ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه000ر000ر820 ریال مي باشد .

واحد برق و ابزار دقیق اداره تدارکات خرید کاالي داخلي )تلفن 061-341-24018(

شرکت ملی نفت ایران
نوبت اولشرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب )سهامی خاص(    تقاضاي شماره   31-88615-59-003 

01318861559003 DT   مناقصه شماره
»فرم شماره دو«

شناسه آگهی : 1391099

شماره فراخوان در سامانه ستاد

2001092288000581

مبلغ تضمین

 000ر000ر820
ريال

مقدار كاال

1عدد
 

تعداد  قلم

1

کاهش نرخ بیکاری یزد به پایین ترین میزان خود در 7 سال گذشته
علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی یزد از کاهش نرخ بیکاری در پایین ترین میزان خود طی هفت سال 

گذشته در استان خبر داد . 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ جعفر رحمانی شمســی ضمــن اعالم این خبر گفت: 
بر اســاس نتایح طرح آمارگیــری نیروی کار مرکز آمار ایــران، نرخ بیکاری افراد 
1۵ ســاله و بیشــتر استان در فصل تابســتان ســال 14۰1 با ۵.9 درصد کاهش 
نســبت به فصل مشابه ســال قبل، به 7.7 درصد رســید.  وی افزود: نرخ بیکاری 
 اســتان در این فصل نســبت به بهار 14۰1 به میزان 2.9 درصد کاهش یافته است. 

رحمانی شمســی بیان کرد: نرخ مشارکت اقتصادی اســتان نیز در این فصل 4۳.8 
درصد بوده و نسبت اشتغال استان در این فصل 4۰.۵ درصد محاسبه شده است.گفتنی 
است؛ طرح آمارگیری نیروی کار با هدف شناخت ساختار و وضعیت جاری نیروی 
 کار و تغییرات آن اجرا می شــود. این هدف از طریق برآورد شاخص های فصلی و 
ســاالنه نیروی کار در سطح کل کشور و استان ها، برآورد تعداد ساالنه در سطح کل 
کشور و استان ها، برآورد تغییرات فصلی و ساالنه شاخص های نیروی کار در سطح 
کشــور و استان ها و برآورد ساالنه شاخص های نیروی کار در سطح استان ها تامین 

می شود .

  
مدیرکل بهزیستی استان بوشهر :

همه کودکان کار بوشهر باسواد هستند
ســید ابوالحسن جعفری ســرویس استان ها //

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر گفت: با تالش های 
صورت گرفته بیــش از ۸0 درصد کودکان کار این 
استان به تحصیل بازگشته اند و کودک کار بیسواد 

نداریم. 
   به گزارش خبرنگاردریا ؛ حســین اسدی راد روز 
جهانی کودک فرصتی برای بازنگری و توجه بیش از 
پیش به حقــوق کودکان و اصالح و ترمیم دیدگاه ها 
در دســتگاه های برنامه ریزی و اجرایی و همچنین 
به کاربســتن الگوهای صحیح تعلیم و تربیت در نزد 
خانواده ها است.وی بیان کرد: در این راستا معاونت 
امور اجتماعی سازمان بهزیستی  به عنوان یک نهاد 
اقدامات مختلفی در راستای توانمندسازی  حمایتی 
و کاهش آسیب های روانی اجتماعی اقشار کودکان 
تحت پوشــش خود انجام می دهد.مدیرکل بهزیستی 
اســتان بوشــهر عنوان کرد: در خصوص مراقبت از 
فرزندان در خانه هــای کودک و نوجوان اظهار کرد: 
در حال حاضر ۵ خانه کودک و نوجوان در اســتان 
در مقاطع ســنی زیر 7 ســال، 7 تا 12 و 1۳ تا 18 
سال فعالیت می کنند و تعداد ۶4 کودک در این مراکز 
حضور دارند.  اسدی راد اضافه کرد: مهم ترین اهداف 
و فعالیت خانه های کودک و نوجوان عبارتند از مهیا 
نمودن محیط مناسب  شبیه به محیط خانه و اجرای 
کامل و علمی برنامه های تربیتی و مراقبتی  و همچنین 
انجام امور مددکاری برای کاهش حضور فرزندان در 
خانه ها و تســریع در بازگشت به خانواده زیستی یا 

جایگزین.
*  ۴۶۴ کودک کار نزد خانواده نگهداری می شوند

  وی در خصوص مراقبــت از فرزندان در خانواده 
بــرای کاهــش حضور کــودکان   تصریح کــرد: 
 بی سرپرســت و فاقد سرپرســت موثــر در مراکز 
شبانه روزی، تعداد زیادی  از این عزیزان در خانواده 
نزد والد زیستی یا خویشاوندان مراقبت می شوند که 
درحال حاضر 4۶4 نفر هســتند و ماهانه مبلغ 17 
میلیارد ریال امداد ماهیانه دریافت می کنند.مدیرکل 
بهزیستی استان بوشــهر ادامه داد: برای انجام امور 
مــددکاری این فرزندان 11 مرکــز مثبت زندگی با 

بهزیستی استان همکاری دارند.
  اســدی راد بیان کرد: در راســتای کاهش اقامت 
فرزنــدان در خانه و بنا بــر پیگیری های مددکاری 
صورت گرفته در ســال گذشــته تعــداد 24 نفر از 
فرزندان به صورت فرزنــد خواندگی  وارد خانواده 
جایگزین و  تعــداد ۳4  نفر از فرزندان  به خانواده 
زیســتی  یا خویشاوند  بازگشــتند.  وی گفت: از 
ســال 1۳99 تا کنون درخواست های زوجین برای 
فرزندپذیری به صورت ســامانه ای بررسی و اعالم 
نتیجه می شود، در حال حاضر تعداد ۳۳۰ خانواده با 
تشکیل پرونده در سامانه  فرزند خواندگی در انتظار 

فرزندپذیری هستند.
*  ۸۷۶ کودک کار در اســتان بوشــهر شناسایی 

شده اند
  مدیرکل بهزیستی اســتان بوشهر با اشاره به اینکه 
87۶ کودک کار در این اســتان شناســایی شده اند، 
افزود: از این شــمار ۳27 کودک در دشتستان، 18۰ 
کودک در بوشــهر و ۳۶9 کودک از 2 مرکز حمایتی 
کودک و خانواده بوشهر و برازجان خدمات می گیرند. 
اسدی راد با بیان اینکه اغلب کودکان کار با جنسیت 
پسر هستند، افزود: با تالش های صورت گرفته بیش 
از 8۰ درصد این کودکان به تحصیل بازگشــته اند و 
کودک کار بیسواد در استان بوشهر نداریم.  وی اظهار 
کرد: مهمترین چالش در زمینه کودکان کار این است 
که بیشــتر این کودکان دارای خانواده هستند و این 
خانواده ها معتقدند که کودک در هر سنی باید کار کند 
این درحالی است که این گروه از کودکان در معرض 
آسیب های روانی قرار دارند و ارتقای سالمت روان 
و کنترل و کاهش آسیب اجتماعی از مهمترین کارکرد 
بهزیستی برای این گروه از کودکان به شمار می رود.

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر بیان کرد: کار کودکان 
یکی از شــکل های ناهنجار در جامعه و براســاس 
الیحه حقوق کودکان یکی از مصادیق کودک آزاری 

به شمار می رود.
*  فقر مالی و سبک زندگی ۲ عامل عمده کار کودکان

اســدی راد، 2 علت عمده کار کودکان را در اســتان 
بوشهر در وهله اول فقر مالی و سپس سبک زندگی 
آن ها عنوان کرد و گفت: الزم اســت در مداخله های 
حمایتی از این کودکان به این علت ها توجه شود.وی 
بــا بیان اینکه جمعیت زیادی از کودکان کار را اتباع 
افغان تشکیل می دهند، گفت: در فرهنگ افغان ها کار 
کودکان رایج است از این رو بهزیستی به این کودکان 
در صورت داشتن کارت اقامت پرونده مالی تشکیل 
و خدمات مختلف را ارائه دریافت می کنند.مدیرکل 
بهزیستی استان بوشهر با اشاره به فعالیت های حوزه 
توانمندسازی خانواده و زنان گفت:  پرداخت کمک 
هزینه تحصیلی به 214۰ نفر از کودکان خانواده های 
نیازمند به منظور تهیه کتب، وسایل و لوازم آموزشی 
و کمک آموزشــی، برگزاری کالس هــای تقویتی، 
پرداخت کمک هزینه درمان به کودکان تحت پوشش 
و نیازمند به خدمــات درمانی، برگزاری برنامه های 
فرهنگی به منظــور تحکیم و تقویــت ارزش های 
مذهبــی، فرهنگــی و تربیتی از جملــه برگزاری 
کالس های مهارت های زندگی و اعزام به مســابقات 
و اردوهای ورزشی تفریحی و پرداخت کمک هزینه 
معیشــت به 4۵4 خانواده دارای فرزندان چندقلو به 
منظور کمک به تسهیل رشد و تربیت متعادل کودکان 
چندقلو و تامین بخشــی از هزینه های مالی آنان از 

جمله این اقدامات بوده است .

مفقودی 

مفقودی نوبت دوم

مفقودی 

برگ سبز خودروی پژو پارس مدل 1389 رنگ خاکستری متالیک به شماره انتظامی 724 ق 46 
ایران 84 و به شماره موتور 12489229613 و شماره شاسی naan01ca6      481149 بنام 

بهجت الملوک فرحمند مفقود گردیده و از درجه  اعتبار ساقط میباشد

  سند مالکیت خودرو سواری استیشن تویوتا تیپ پرادو پالک 44988  شخصی قشم  
 مالک : علیرضا صمدی شماره شاسی خودرو 5097208 شماره موتور 5453102 مدل 2007 

رنگ : سفید مفقود و از درجه اعتبارساقط می باشد 

مبایعه نامه به شماره15397/ب/م/88 به تاریخ88/11/21 بنام محمد شریعتمداری قشمی فرزند 
عبدالجلیل به شماره شناسنامه 5344 وکد ملی 3459103566 به آدرس قشم گلستان کوی مریم 

قطعه 54 به متراژقبلی 375 فعلی 438 مفقود گردیده و از درجه  اعتبار ساقط میباشد

آرزو توکلی سرویس استان ها // استاندار کرمان 
گفت: کار سازماندهی شده دشمنان که علیه رشد 
و توسعه در این کشور به بهانه های مختلف برای 

اغتشاشات شروع شده بود به ثمر نرسید . 
  بــه گزارش خبرنگار دریا، محمدمهدی فداکار در 
آیین پایانی دومین جشــنواره چراغ روشن رابطه 
ویــژه روابط عمومی های اســتان کرمان در محل 
شهر سرچشمه رفسنجان افزود: باوجود آنکه فضای 
تحریم در کشور حاکم اســت، عضویت در پیمان 
اقتصادی شانگهای اتفاق بزرگی برای کشور است 
و صادرات ما که در این مدت چند برابر شده باعث 
شده که دشمن علیه این کشور به میدان بیاید تا بتواند 
ضربه ای به کشور بزند.استاندار کرمان تصریح کرد: 
از خواص جامعه انتظار می رود تحمل کنند و فوری 
موضع گیری نکنند؛ این نکته مهم است که کار دشمن 
سازماندهی شــده و با برنامه مشخص بود.فداکار 

خاطرنشان کرد: در این شرایط وظیفه ملی، دینی و 
انسانی داریم؛ همانطور همگان دیدند حتی عده ای از 
شهروندان معترض که سوء استفاده دشمن را متوجه 
شدند، کنار کشــیدند که این نکته مهمی است.وی 
افزود: روشن کردن این موضوع و سوءاستفاده دشمن 
مهم است که رسانه ها باید بر روی این موضوع کار 
کنند.استاندار کرمان تصریح کرد: اروپایی ها از طریق 
شبکه های رســانه ای فضاسازی می کنند تا ایران 
 را به زعم خودشــان با شیوه هایی مانند رفتارهای 
داعشی دچار فروپاشی کنند.وی با بیان اینکه روابط 
عمومی ها برای برجسته ســازی کارهای بزرگ 
 دســتگاه ها ســختی زیادی پیش رو دارند گفت:

رسانه ها و روابط عمومی ها در تحلیل ها مراقبت کنند 
تا رسالت خود را بخوبی انجام دهند و پاسدار خون 
شهدا باشند.دبیر جشنواره چراغ روشن رابطه نیز گفت: 

 امسال این جشنواره در سه بخش یادداشت نویسی، 
روایت نویســی و ُجستارنویســی برگزار و از 9 
نویسنده تجلیل شد.دومین جشنواره چراغ روشن 
ویژه مدیران و روابط عمومی های استان کرمان در 
 محل سالن آزادی شهر سرچشمه رفسنجان برگزار و 
 با اهــدای لوح ســپاس و هدیه نقــدی از روابط 
عمومی های برگزیده شــامل دادگســتری کرمان، 
دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان، فرمانداری 
رودبارجنوب، شرکت سنگ آهن گهرزمین، شواری 
اسالمی شهر کرمان، باشگاه فرهنگی ورزشی مس 
کرمان، مجتمع مس سرچشمه رفسنجان و فرماندرای 

شهرستان بم تجلیل شد .

استاندار کرمان :

 سازماندهی دشمنان 
 برای ادامه اغتشاش ها به ثمر نرسید

1

موضوع مناقصه
Portable ultrasonic clamp-on gas and liquid  
flow meter 

 Flow velocity :
pipe diameter

0.01 .…35m/s, depending on

bk
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فرهنگ و هنر

رئیس سازمان صداوسیما :
تلویزیون هم » دورهمی « را نمی خواهد ؟

  گروه فرهنگی //  رئیس ســازمان صداوسیما سرانجام موضعش را 
در قبال برخی مجریانی که در هفته های اخیر از برنامه های صداوســیما 
خداحافظی کرده بودند، مشخص کرد که این اظهارات به طور خاص شامل 
مهران مدیری و برنامه »دورهمی« هم می شــود. پس از اظهارات مهران 
مدیری، مجری مســابقه »دورهمی« و چند مجــری دیگر در واکنش به 
اتفاقات اخیر، حاال رییس صداوسیما در روزی که همراه با معاونانش برای 
ارائه پاره ای توضیحات در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
حاضر شده بود، تاکید کرد: »اگر کسی متناسب با میل و تمایل واقعی نخواهد 
فعالیت کند، ما مانع او نمی شویم.« چندی پیش مهران مدیری با انتشار پُستی 
به ناآرامی های اخیر کشور واکنش نشان داده و اظهار کرده بود، تمایل به 
پخش فریمی از خودش از شبکه ای تلویزیونی ندارد؛ هر چند مدیری پیش 
از این هم در بحران های اینچنینی با تلویزیون خداحافظی موقتی داشته و 
بعد از آرام شدن اوضاع به قاب تلویزیون بازگشته است اما اظهارات اخیر 
پیمان جبلیـ  رییس صدا و سیماـ  درباره مجریانی که مانند مدیری در پی 
وقایع اخیر اعالم کردند در تلویزیون فعالیت نخواهند داشت و اشاره تلویحی 
او به برنامه »دورهمی«، نشان می دهد حداقل تا مدتی شاهد حضور مهران 
مدیری در قاب تلویزیون نخواهیم بود.جبلی در حاشیه جلسه کمیسیون 
امنیت ملی در پاســخ به پرسشــی درباره وضعیت »دورهمی« به رسانه 
مجلس، گفته است: برنامه هایی که صدا و سیما برایشان هزینه می کند، باید 
متناسب با ذائقه جامعه، نیازها و اولویت های فرهنگی و اجتماعی مخاطبان 
باشد؛ هرگاه برنامه ای از این شکل خارج شود، مورد استقبال مخاطبانمان 
واقع نمی شــود و ما هم از آن استفاده نمی کنیم.البته رئیس سازمان صدا و 
سیما به طور مستقیم به برنامه »دورهمی« نپرداخته و درباره ادامه پخش این 
برنامه گفته است که »اجازه دهید وارد جزئیات نشویم«. پیش از اظهارنظر 
اخیر مهران مدیری درباره ی تمایل نداشتن به پخش فریمی از او از شبکه ای 
تلویزیونی، شبکه نسیم اعالم کرده بود که قصد دارد، قسمت های باقی مانده 
از مسابقه »دورهمی« را پس از ایام صفر پخش کند و این برنامه را تا پایان 
ســال 14۰1 ادامه خواهد داد. اما با اظهارات مدیری، پخش »دورهمی« 
منتفی شــد و علی رغم تاکید تهیه کننده این برنامه بر مالکیت صداوسیما 
بر اینگونه برنامه ها و اشاره او به اینکه تصمیم گیرنده در رابطه با پخش یا 
پخش نشدن برنامه سازمان صداوسیماست، شبکه نسیم ترجیح داده با اتمام 
ماه محرم و صفر، جدول پخش جدید خود را بدون »دورهمی« ببندد.حاال 
پخش تعداد قسمت های باقیمانده از »دورهمی« با اجرای مهران مدیری 
بالتکلیف مانده و این مسابقه فعال از آنتن تلویزیون حذف شده است. البته 
در مقطعی زمزمه هایی مبنی بر ادامه مسابقه »دورهمی« با مجری جدید به 
گوش می خورد که این هم از سوی شبکه تایید نشد.»دورهمی« که پخش 
آن از ســال 94 آغاز شده اســت، در ابتدا در قالب تاک شو و با حضور 
چهره های معروف به روی آنتن می رفت، اما از ســال گذشته این برنامه با 

تغییر قالب، به صورت یک مسابقه تلویزیونی به روی آنتن رفته است  .

خبر

    *  

گروه فرهنگی // وزیر ارشاد درحاشیه افتتاح کتابخانه 
تخصصی کودکان گفت: همه ما مصمم هســتیم که 
کودکان امروز باید با ذخایر فرهنگی کشور آشنا شوند 
تا با اطالعات و خدماتی که به آنها ارائه می شود شاهد 

ارتقای این نسل آینده ساز باشیم. 
 مراســم افتتاح کتابخانه عمومی »هدهد ســفید« 
به عنوان نخســتین کتابخانه ویژه کودکان در استان 
تهران، همزمان با هفته ملی کودک سه شنبه 19 مهر با 
حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اســالمی، مهدی رمضانی دبیرکل نهاد کتابخانه های 
عمومی کشــور و جمعی از معاونین و مدیران نهاد، 

برگزار شد.
   محمدمهدی اســماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در این مراســم ضمن تبریک ایام والدت 
حضرت محمد )ص( و امام جعفر صادق )ع( گفت: 
بسیار خوشحالم که در ایام هفته ملی کودک کتابخانه 
عمومی »هدهد ســفید« در این محله ویژه کودکان 
افتتاح شــده اســت و برای انجام این کار ارزنده از 

همکارانم در نهاد کتابخانه های عمومی کشور تشکر 
می کنم.وی افزود: بسیار عالقه مند بودم که به مناسبت 
فرارسیدن هفته ملی کودک در یک محفل کودکانه 
شرکت داشته باشم و زمانی که آقای رمضانی اطالع 
دادند چنین برنامه ای را در دســت اجرا دارند، برای 
اینکه اهتمام دولت ســیزدهم به موضوع آموزش و 
پرورش و تربیت کودکان را اعالم کنم در این مراسم 

حاضر شدم.
    اســماعیلی با اشاره به بازدید خود از بخش های 
مختلف این کتابخانه گفت: خوشبختانه برنامه های 
بســیار خوبی در این کتابخانه و سایر کتابخانه های 
عمومی کشــور برای کودکان در نظر گرفته شده و 
امروز در همه کتابخانه هایی که در ســطح کشــور 
افتتــاح می کنیم یک بخش کــودک مجهز پذیرای 
کودکان و نوجوانان خواهد بود.رئیس هیأت امنای 
کتابخانه های عمومی کشور تصریح کرد: در واقع کار 
اصلی دولت و مدیریت فرهنگی با این نســل آغاز 

می شــود و هر چقدر در حــوزه کودک برنامه های 
بیشتر و بهتری داشــته باشیم، در آینده شاهد رشد 
جوانانی توانمند و خالق در کشــور خواهیم بود.

وی افزود: همه ما مصمم هســتیم که کودکان امروز 
باید با ذخایر ارزنده فرهنگی کشور آشنا شوند تا با 
اطالعات و آموزش هایی که در اختیارشان گذاشته 
می شــود و خدماتی که به آنها ارائه می شود شاهد 

ارتقای این نسل آینده ساز باشیم.
   محمدمهدی اسماعیلی با اشاره به بیانات بنیانگذار 
کبیر انقالب اسالمی گفت: امام خمینی )ره( در بیانات 
خود فرموده بودند که »امید من به شما دبستانی ها 
ســت«؛ افرادی که امروز دهــه پنجم عمر خود را 
سپری می کنند. امروز نیز با تأکید بر اینکه همه امید 
ما به کودکان امروز سرزمینمان است، معتقدیم که با 
آموزش و پرورش و تربیت صحیح کودکان این نسل، 
ایران عزیز ما در آینده سربلندتر از امروز، به جایگاه 

واقعی خود خواهد رسید .

وزیر ارشاد : 

 کودکان امروز باید با ذخایر فرهنگی کشور آشنا شوند
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تظيم کننده ابالغنامه : مهتاب مينابی
شعبه شماره دو شورای حل اختالف شهری پارسيان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

گروه فرهنگی // سه شنبه هفته گذشته مصوب شد 
به مناسبت همزمانی اعیاد ربیع االول و هفته »مهر 
ســینمای ایران«، بلیت سینماهای کشور، دو هفته 

نیم بها شود . 
  اجرای این مصوبه از چهارشــنبه گذشته  آغاز شده 
است . اتفاقی که می تواند به رونق دوباره سالن های سینما 
منجر شــود. به همین مناسبت ، به آثاری پرداختیم که 
روی پرده سینماست؛ با ذکر این نکته که به علت شمار 
باالی فیلم های روی پرده، اولویت با 11 فیلمی بوده که  
بیشترین شمار سئانس را در سالن های سینما دارند و 

طبعا برای مخاطب، قابل دسترس ترند.
  پسر دلفینی

 کارگردان: محمد خیراندیش
   پرفروش ترین فیلم یک ماه اخیر سینما، یک پویانمایی 
بلند اســت که مخاطب کودک و نوجوان را راضی به 
بیرون از سالن می فرســتد و مخاطب بزرگ سال آن 
نیز از فیلم بدش نمی آیــد؛ اثری ماجراجویانه، جذاب 
و بسیار خوش ساخت. »پسر دلفینی« ماجرای کودکی 
است که در خلیج فارس گم شــده و توسط دلفین ها 
بزرگ می شــود. او پس از آن که متوجه می شود یک 
دلفین نیســت، به دنبال خانواده اش می گردد و در این 
مسیر، با ماجراهایی روبه رو می شود. »پسر دلفینی« به 
کارگردانی محمد خیراندیش، پیش از اکران در ایران، در 
روسیه دو میلیون دالر فروخته بود تا به عنوان یکی از 
موفق ترین فیلم های تاریخ سینمای ایران در اکران جهانی 

مطرح شود.
   انفرادی

  کارگردان: سیدمسعود اطیابی
   فیلم »انفرادی« در ژانر اکشــن کمدی، ماجرای سه 
مالباخته یک مؤسسه مالی و اعتباری را روایت می کند 
که سعی می کنند دستگیر شــوند تا شش ماه به زندان 
بیفتند. فیلمی که اگرچه ارزش های هنری چندانی ندارد، 
اما بی تردید در صدر آثار مخاطب پســند این روزهای 
سینما قرار می گیرد. بعضی شوخی های فیلم دوپهلوست 
که البته زیاد نیست. »انفرادی« را می توان با فاصله زیاد، 
محبوب ترین کمدی این روزهای سینما دانست که در 
اردیبهشــت به نمایش درآمد و تا امروز، همواره جزو 
صدرنشــینان گیشه هفتگی بوده است. مهدی هاشمی، 
رضا عطاران و احمد مهرانفر ستاره های اصلی فیلم اند 
که بارها ســالن تماشــای »انفرادی« را به مرز انفجار 

می رسانند.
   ابلق

  کارگردان: نرگس آبیار
   فیلم »ابلق« در حاشــیه یک شــهر بزرگ می گذرد 
و ماجــرای زن متأهلــی به نام »راحلــه« را روایت 
می کند که توسط »جالل« مرد متمول و متنفذ محله و 
صاحبکار همسرش، هدف آزار جنسی قرار می گیرد. 

الناز شاکردوست هنرپیشه اصلی این فیلم است و بهرام 
رادان، هوتن شکیبا، مهران احمدی و گالره عباسی، دیگر 
بازیگران اصلی فیلم هستند. فیلم جدید نرگس آبیار در 
سی ونهمین جشــنواره ملی فیلم فجر نمایش داده و با 
تحسین شماری از منتقدان و اغلب تماشاگران مواجه 
شــد. این فیلم که توانست 4 ســیمرغ از جمله جایزه 
بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را کسب کند، در اکران 
نیز عملکردی مناسب داشته و تاکنون 17 میلیارد تومان 

فروخته است.
  دوزیست

 کارگردان: برزو نیک نژاد
   »دوزیست« چهارمین فیلم سینمایی برزو نیک نژاد، 
اثری پرستاره اســت که با حضور جواد عزتی، هادی 
حجازی فر، ستاره پسیانی، الهام اخوان، پژمان جمشیدی 
و مانی حقیقی، از آثار محبوب این روزهای سینماست. 
این فیلم پرماجرا، در ژانر درام با مایه های معمایی ساخته 
شده و روایتگر قصه ای در جنوب شهر است. دوزیست 
ماجرای جوانی به نام »عطا« را روایت می کند که با پدر 
و دو تن از دوســتانش زندگی می کند. زندگی آن ها با 
ورود زنی ناشناس که رازی دارد، دستخوش ماجراهایی 
می شود. »دوزیست« اثری دیدنی است که مورد توجه 
بخشــی از منتقدان و اغلب مردم قرار گرفته و تاکنون 

نزدیک به 17 میلیارد تومان فروش داشته است.
  تی تی

  کارگردان: آیدا پناهنده
   »تی تی« داســتان یک فیزیک دان نابغه است که به 
شــکلی تصادفی، با یک زن ساده دل روستایی مرتبط 
می شود و نتیجه مدت ها تالش خود را برای حل یک 
معادله بسیار مهم علمی، در آستانه نابودی می بیند. الناز 
شاکردوست، پارسا پیروزفر و هوتن شکیبا ستاره های 
فیلم »تی تی« هســتند. فیلم جدید آیدا پناهنده که در 
سی ونهمین جشنواره ملی فیلم فجر نامزد سه جایزه شد، 
از جمله فیلم های محبوب منتقدان سینما در سال های 
اخیر بــوده؛ درام کم وبیش متفاوتــی که به رغم همه 
ارزش های سینمایی و هنری، ممکن است مورد پسند 
شماری از مخاطبان نباشد. از جمله نقاط قوت »تی تی« 
می توان به شخصیت های جذاب، قاب های چشم نواز و 

ماجرای متفاوت آن اشاره کرد.
  علف زار

  کارگردان: کاظم دانشی
   فیلم »علف زار« از محبوب ترین فیلم های چهلمین 
جشنواره فیلم فجر است که بسیار موفق بود و نامزد 
12 و برنده 4 ســیمرغ شد. از معدود فیلم های ایرانی 
در ژانــر درام دادگاهی که در اکران عمومی نیز مورد 

پسند مخاطبان واقع شــد و با گیشه 2۰ میلیاردی، 
پرفروش ترین فیلم غیرکمدی 14۰1 است. این فیلم، 
روایت یک بازپرس دادگســتری اســت که مأمور 
رسیدگی به یک پرونده تجاوز گروهی می شود و در 
یک دوراهی سخت قرار می گیرد. »علف زار« درامی 
قدرتمند و تأثیرگذار دارد که اگرچه تلخ اســت، اما 
ناامیدکننده نیست. پژمان جمشیدی، سارا بهرامی، ستاره 

پسیانی و ترالن پروانه از بازیگران اصلی این 
فیلم پرستاره اند.

  بانک زده ها
کارگردان:   

جــواد 

اردکانی  
و علی بکائیان

   فیلم »بانک زده ها« 
از جمله آثار جدید سینماست. این 

فیلم در ژانر کمدی با مایه های اکشن، درباره گروهی از 
سارقان بانک است که بر سر تقسیم پول های دزدی، با 
یکدیگر به مشکل می خورند و یک قاضی دادگستری را 
می دزدند تا پول ها را بین آن ها تقسیم کند! زنده یاد علی 
انصاریان، نسرین مقانلو، سحر قریشی، بیژن بنفشه خواه، 
قاسم زارع و میرطاهر مظلومی هنرپیشه های اصلی این 
فیلم اند. »بانک زده ها« از سویی از نظر فرمی و تکنیکی 
ویژگی خاصی ندارد و از ســوی دیگــر، از توانایی 
خنداندن مخاطبان چندان برخوردار نیست. اکت های 
اغراق شده و داستان غیرقابل باور، از مشکالت اصلی 

این فیلم است.
  بام باال

  کارگردان: سیدجمال سیدحاتمی
   فیلم »بام باال« جدیدترین فیلم کودکی که به ســینماها 
آماده است، یک اثر رئال عروسکی است. این فیلم به قصه 
یک خواهر و برادر دوقلو می پردازد که پدر و مادرشــان 
دچار اختالف می شوند و مادر قصد ترک خانه را دارد، اما 

آن ها با کمک پدربزرگ شان 
عروســکی  و 

جادویــی 
نام  به 

»بام باال« 
تالش می کنند 
پدر و مادر را آشتی 
دهند. این فیلم به ســبک آثار 
ســینمای کودک دهه 9۰، اثری خوش رنگ ولعاب و پر 
از موســیقی و ماجراجویی است که در آن، عنصر تخیل 
نیز حضور جدی دارد. حمید لوالیی، حســین سلیمانی، 
امیر غفارمنش و نیوشا علیپور هنرمند خردسال، از جمله 

بازیگران آشنای فیلم »بام باال« به شمار می روند.
   شین

  کارگردان: میثم کزازی
   »شین« که در شــرکت فیلم سازی متعلق به شهاب 
حسینی و با تهیه کنندگی او تولید شده، ماجرای زنی است 
که سال ها پیش همسرش را از دست داده و به خواست 
پدر بیمارش به ایران بازمی گردد، اما پس از شــکایت 
پدر همســرش برای در اختیار گرفتن حضانت فرزند 
خردسالش، به خانه ای متروکه متواری می شود. این فیلم 
در ژانر وحشت با مایه های معمایی، از حضور چهره هایی 
چون غزال نظر، جمشید هاشــم پور، شهاب حسینی، 
محمود پاک نیت، هوشــنگ توکلی و علی شادمان به 
عنوان بازیگر بهره می برد. اولین فیلم میثم کزازی در مقام 

کارگردان، اثری کم وبیش 
خت  ش ســا خو
است که در 
نیمــه 

 ، م و د
یتــم  ر
مناســبی دارد و 
برای مخاطــب، دیدنی و 

جذاب خواهد بود.
  چند می گیری گریه کنی ۲

  کارگردان: علی توکل نیا
   دومین قســمت از کمدی پرفروش »چند می گیری 
گریه کنی« که در نیمه اول دهه 8۰ ساخته شد، پس از 
نزدیک به دو دهه روی پرده سینماها آمد. البته این بار 
نویسنده، کارگردان و بعضی بازیگران اصلی فیلم اول در 
آن حضور ندارند. ماجرای فیلم درباره پسر »شایسته« 
)شخصیت اصلی فیلم( است که به ایران می آید، اما طبق 
وصیت پدر، برای دریافت ارث خود، باید هفت مراسم 
عزا برای هفت خانواده بی بضاعت بگیرد و خودش هم 
در این مراســم حضور تاثیرگذار داشته باشد. اشپیتیم 
آرفی هنرپیشه نقش اصلی »چند می گیری... 2« است 
و ابوالفضل پورعرب، حامد آهنگی، محیا دهقانی، عباس 
جمشیدی فر و حمید لوالیی از دیگر بازیگران آن هستند.

  سگ بند
  کارگردان: مهران احمدی

   فیلم »ســگ بند« که در ماه های نخست سال، فروش 
مناســبی داشت و تاکنون 41 میلیارد فروخته، اثری در 
ژانر کمدی موقعیت است که از مؤلفه های رایج این ژانر 
در سال های اخیر شامل شوخی های دوپهلو، بازیگر زن 
خارجی، تایلند و... اســتفاده می کند. این فیلم ماجرای 
دو برادر را روایت می کند که برای کســب درآمد، وارد 
کارهای خالف می شوند. بهرام افشاری و امیر جعفری 
هنرپیشه های اصلی فیلم هســتند و بهاره کیان افشار، 
نازنین بیاتی، مهران احمدی و سیروس گرجستانی نیز در 
آن حضور دارند. »سگ بند« البته کیفیت باالیی ندارد و 
به رغم آن که شماری از تماشاگران را راضی می کند، در 

2۰ دقیقه نخست بیشتر خنده دار است . 

نیم  بها بفرمایید سینما!
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اطالعیه 
قابل توجه آن دسته از اعضای این شرکت تعاونی که تا کنون موفق به مشارکت در ساخت غرفه های فاز اول 
نشده اند . لذا با عنایت به برنامه ریزی شرکت تعاونی در اجرای فاز دوم مجدداً اعالم می گردد از تاریخ انتشار 
این آگهی به مدت 15 روز فرصت دارند جهت تعیین تکلیف ، به دفتر شرکت تعاونی واقع در بلوار راه آهن پشت 
جایگاه سوخت ترنج مراجعه نمایند . در صورت عدم مراجعه در موعد مقرر هیئت مدیره شرکت تعاونی در 

خصوص این افراد اتخاذ تصمیم خواهند نمود . 

شرکت تعاونی نیک داران کیمیا هرمزگان 

نوبت دوم



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

جهان

گروه حوادث // دومین جلسه دادگاه   
متهم میالد حاتم آبادی فراهانی و 1۹ 
نفر دیگر از متهمان پرونده به ریاست 
قاضی صلواتی در شــعبه 1۵ دادگاه 

انقالب اسالمی برگزار شد.
2۰ مهر 14۰1 دومین جلســه دادگاه 
متهم میــالد حاتمــی - حاتم آبادی 
فراهانی معروف بــه »میالد حاتمی« 
از گردانندگان  و محمدرضا زاهــدی 
سایت های قمار و شرط بندی در خارج 

از کشــور و 19 نفر دیگــر از متهمان 
پرونده به ریاســت قاضی صلواتی در 
شــعبه 1۵ دادگاه انقالب اســالمی با 
حضور مستشار دادگاه، وکالی متهمان 
و نماینده دادســتان برگزار شد.در این 
جلســه، بهروز حسنی اعتماد، نماینده 
دادستان ادامه کیفر خواست متهمان را 

قرائت کرد.
پس از پایان قرائت کیفرخواست توسط 
نماینده دادستان، قاضی صلواتی اعالم 
کرد، از امروز شنبه جلسات دادگاه ادامه 
خواهد یافت و متهمان و وکالی آن ها 
به دفاع از خود خواهند پرداخت.میالد 
حاتمی فرزند محســن متهم به افساد 

فی االرض از طریق اشــاعه فساد به 
صورت گسترده، اخالل در نظام پولی 
و ارزی کشور، پول شویی، دایر کردن 

مرکز قمار و تشویق به فساد است.
»میــالد حاتمی« کــه از گردانندگان 
سایت های قمار و شرط بندی در خارج 
از کشور بود، پس از صدور اعالن قرمز 

اینترپل، در اســفند سال 99 در کشور 
ترکیه شناســایی، بازداشت و به کشور 

مسترد شد.
متهم، با راه اندازی سایت های قمار و 
شرط بندی و با به دست آوردن اموالی 
از ایــن طریــق، در صفحات مجازی 
سبک زندگی اشــرافی و تجمالتی را 

تبلیغ و مخاطبان خود را برای به دست 
آوردن چنین امکاناتی به انجام قمار و 

شرط بندی، تشویق می کرد.
عمده ســایت های قمار و شرط بندی 
که توسط شبکه ای که میالد حاتمی هم 
عضوی از آن بوده تبلیغ می شــوند، در 
واقع الگوریتم های کالهبرداری هستند 
و از افراد شرکت کننده در آن ها توسط 
روش های پیچیــده، کالهبرداری مالی 

می شود.

اعدام در انتظار مفسد فی االرض

گروه حوادث //مرد متأهلی که متهم است 
در یــک رابطه پنهانی زن جوانی را به قتل 
رسانده در دادگاه کیفری یک استان تهران 

محاکمه شد.
رسیدگی به این پرونده از تابستان سال گذشته با 
گزارش ناپدید شدن دختر جوانی به نام سولماز 
آغاز شد. وقتی مأموران به تحقیق از مادر این 
دختــر که گزارش ناپدید شــدن او را داده بود 
پرداختند وی در حالی که بســیار نگران حال 
دخترش بود در تشریح ماجرا به مأموران گفت: 
سولماز ۳۳ ســال دارد. او 4 سال قبل پس از 
طــالق آپارتمانی را در محدوده خیابان دماوند 
اجاره  کرده بود و به تنهایی زندگی می کرد. من 
تقریبًا هر روز با دخترم در تماس بودم و سعی 
می کردم هفته ای چند بار به او سر بزنم. اما چند 
روزی است که تلفن همراهش خاموش شده و 
وقتی هم به خانه اش رفتــم در را باز نکرد. از 
همسایه ها سراغش را گرفتم همه عنوان کردند 
کــه چند روزی اســت او را ندیده اند. به همین 

خاطر نگرانم که برایش اتفاقی افتاده باشد.
پس از اظهارات زن میانسال مأموران با حکم 
قضایی وارد خانه ســولماز شدند و در همان 
بدو  ورود با جســد خونین او که با ضربه های 
متعدد چاقو به قتل رســیده بود مواجه شدند. 
بررســی های اولیه نشــان می داد وی از سوی 
فردی آشنا به قتل رسیده است و آثار درگیری 

و به هم ریختگی یا ورود فردی غریبه دیده نشد. 
بدین ترتیب جسد زن جوان به پزشکی قانونی 
منتقل شد و مأموران شناسایی عامل قتل را در 
قرار دادند.بررسی مکالمه های  دستور کارشان 
سولماز و آخرین تماس های او نخستین مرحله 
از تحقیقات مأمــوران بود که پلیس را به چند 
قدمی قاتل رســاند. به طوری که مشخص شد 
ســولماز مدتی با مرد متأهلی به نام اردالن در 
ارتباط بوده اســت. در ادامه مأموران اردالن را 
شناسایی و او را دستگیر کردند که وی در همان 
مراحل اولیه بازجویی به قتل ســولماز اعتراف 
کــرد و درباره انگیــزه اش از قتل گفت: من و 
سولماز چند ماهی بود که باهم در ارتباط بودیم. 
روز حادثه به خانه اش رفته بودم که سر پول با 
هم بحث مان شــد و درگیر شدیم و من هم از 
شــدت عصبانیت به او چند ضربه چاقو زدم و 
از خانه اش فرار کردم.پس از اعترافات صریح 
متهم، بازســازی صحنه جرم، گزارش پزشکی 
قانونی و تکمیل تحقیقات توسط پلیس و صدور 
کیفرخواســت قتل عمد، پرونده برای رسیدگی 
به شــعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران 

فرستاده شد.
 انکار قتل در دادگاه

در ابتدای جلســه محاکمه اولیای دم برای متهم 
درخواســت قصاص کردند.پس از آن متهم به 
جایگاه رفت و با انکار قتل گفت: چند سال قبل 

ازدواج کردم اما هیچگاه رابطه خوبی با همسرم 
نداشتم تا اینکه چند ماه پیش از فوت سولماز با 
او آشنا شدم و ارتباط مان خوب بود اما همیشه 
در خیابان همدیگر را مالقات می کردیم. بارها 
سولماز از من خواسته بود که به خانه اش بروم 
اما من تمایلی نداشــتم تا اینکه روز آخر باهم 
بیرون رفتیم و او بازهم اصرار کرد که به خانه اش 
برویم و در نهایت به خاطر اصرارهای او قبول 
کردم و رفتم اما وقتی خواستم از خانه اش بیرون 

بیایم از من خواست تا مبلغی پول به او بدهم.
وی افزود: چون پول زیادی می خواســت گفتم 
که نمی توانــم پرداخت کنم.  حتــی گفتم در 
حســابم هم پولی ندارم که پرداخت کنم ولی 
به یکباره ســولماز عصبانی شد و تهدیدم کرد 
که اگر پول را ندهــم فریاد می زند و آبرویم را 
می برد و همســایه ها را به خانه اش می کشاند. 
من سعی کردم او را آرام کنم ولی سولماز دست 
بردار نبود و بازهم تهدیداتش را بیشــتر کرد و 
گفت به همسرت می گویم که با من در ارتباط 
بودی. وقتی فکر کردم که اگر همسرم بفهمد چه 
اتفاقی می افتد به یکباره عصبانی شدم و کنترلم 
را از دســت دادم و در همین حین چشــمم به 
کارد میوه خــوری که روی میز بود افتاد . آن را 
برداشــتم و دو ضربه به صورت و بدنش زدم و 
بسرعت از خانه اش بیرون آمدم. متهم در پاسخ 
به سؤال قاضی که اگر شما تنها دو ضربه به او 
زدی چرا در گزارش پزشکی قانونی ذکر شده 
که مقتول به دلیل ضربات متعدد جسم نوک تیز 
و خونریزی ناشــی از آن فوت کرده، گفت: من 
غیر از دو ضربه که به صورت و کتف ســولماز 
زدم ضربه دیگری نزدم و تعجب می کنم که چرا 
در گزارش عنوان شــده که ضربات متعدد بوده 
است. من حتی زمانی که از خانه سولماز خارج 
می شدم او نفس می کشید. بنابراین اتهام قتل را 
قبول ندارم. شاید بعد از خروج من فرد دیگری 
وارد خانه سولماز شده و او را کشته است.پس 
از اظهارات متهم و وکیل وی قضات برای صدور 

حکم وارد شور شدند.

آشیانه ای در مسیر باد!
وقتی بــرای دومین بــار ازدواج کــردم در حالی 
سرپرســتی دو کودک را نیز پذیرفتم که چگونگی 
برخورد با آن ها را نمی دانستم. به همین دلیل زمانی 
که درگیر مشکالت خانوادگی شدم، عوامل دیگری 
نیز وارد ماجرا شدند تا زندگی ام را متالشی کنند به 

گونه ای که...
زن ۳۵ ســاله بارداری که برای شــکایت از همسرش 
وارد کالنتری طبرســی شمالی مشهد شــده بود، درباره 
سرگذشت خود به مشــاور و مددکار اجتماعی کالنتری 
گفت: در یک خانــواده 1۰ نفره به دنیا آمدم و تا مقطع 
دیپلم تحصیل کردم. پدرم مردی کارگر است که به اتفاق 
مادر و دو خواهر و برادر کوچک تر از من در شهرستان 
فریمان اقامت دارند. با وجود این، پدرم تالش می کرد تا 
هشت فرزندش مشکل حادی در زندگی نداشته باشند. 
خالصه وقتی در کنکور سراسری پذیرفته نشدم به اولین 
خواستگارم پاسخ مثبت دادم و با فریبرز ازدواج کردم. اما 
او جوان معتادی بود که حتی نمی توانست مخارج اعتیاد 
خودش را تامین کند به همین دلیل من روزهای سختی 
را می گذراندم و برای تهیه مایحتاج روزانه ام دســت به 
دامان پدرم می شــدم. این گونه بود که بعد از شش سال 
زندگی مشترک دیگر نتوانستم این شرایط را تحمل کنم 
و به ناچار از او طالق گرفتم تا سرنوشــتم را تغییر بدهم 
و از این فالکت نجات یابم اما دیگر شرایط ازدواج برایم 
ســخت تر شــده بود. معموال افرادی به خواستگاری ام 
مــی آمدند که ازدواج با آن ها برایم زجرآورتر از همین 
زندگی مجردی بود تا این که باالخره سال گذشته هدایت 
به خواســتگاری ام آمد. او سنگ کار ساختمان بود و با 
دو پســر ۶ و 9 ساله اش زندگی می کرد. همسر هدایت 
چند ماه قبل طالق گرفته و به خانه پدرش رفته بود. در 
این میان من و هدایت چند بار با یکدیگر درباره زندگی 
مشترکمان صحبت کردیم که او تاکید داشت من باید برای 
دو فرزند او مادری کنم من هم که تاکنون فرزندی نداشتم 

پذیرفتم و بدین ترتیب با برگزاری یک مهمانی کوچک 
زندگی مشــترکمان را آغاز کردیم اما از همان روزهای 
آغازین ورود من به زندگــی »هدایت« دو فرزند او در 
برابر من جبهه گرفتند به گونه ای که نه تنها با من لجبازی 
مــی کردند بلکه با رفتار و گفتار کنایه آمیزشــان آزارم 
می دادند. یوسف که پسر بزرگ هدایت بود، سعی می کرد 
با رفتارهای توهین آمیزش مرا از زندگی پدرش دور کند 
تــا مادرش دوباره به خانه آن ها بازگردد. خالصه من و 
فرزندان هدایت در حالی مدام با یکدیگر درگیر بودیم که 
من مهارت برخورد با چنین شرایطی را نیاموخته بودم و 
نمی دانستم در این گونه موارد چگونه باید با دو کودک 
رفتار کنم. از سوی دیگر نیز »یدا...« که برادر هدایت بود 
در کنار ساختمان محل زندگی ما بنگاه معامالت خودرو 
داشــت و بالفاصله همه اتفاقات منــزل ما را به مادر و 
برادرش اطالع می داد. یوســف هم با تحریک مادرش 
هر حادثه کوچکی را بــرای عمویش بازگو می کرد  و 
گاهی راست و دروغ را به هم می بافت تا مرا تحقیر کند 
به همین دلیل دخالت های مادر هدایت نیز در زندگی من 
شروع شد چرا که معتقد بود نوه هایش را آزار می دهم. 
در این میان، هدایت هم بدون توجه به خواسته های من 
از مادرش طرفداری می کرد و مرا کتک می زد. چند روز 
قبل نیز »یوسف« با این بهانه که او را کتک زده ام به بنگاه 
عمویش رفت که دقایقی بعد همسرم کارش را رها کرد و 
با برگشت به منزل مرا در حالی به شدت کتک زد که می 
ترسیدم جنینم را سقط کنم. هر چه فریاد می زدم فرزندت 
دروغ گفته است حرفم را باور نکرد تا این که به ناچار به 
خانه پدرم رفتم و چند روز بعد با هدایت تماس گرفتم و 
گفتم قصد دارم به خانه بازگردم اما هدایت گفت باید از 
مادرش اجازه بگیرد که آیا دوباره مرا به خانه بازگرداند 
یا نه! اکنون در حالی آشــیانه ام در مسیر باد قرار گرفته 
است که برادر هدایت نیز مرا بیمار روانی خواند که قصد 

دارم برادرزاده هایش را اذیت کنم و...

در امتداد تاریکی 
افزایش آمار قتل و خودکشی با اسلحه در امریکا

 گزارش اخیر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایاالت 
متحده )CDC( نشان می دهد که قتل و خودکشی با استفاده 
از اسلحه در ایاالت متحده به باالترین حد خود رسیده است.

به گزارش خبرگزاری شینهوا، مقامات مرکز کنترل و پیشگیری 
از بیماری های ایاالت متحده گزارش دادند که از سال 2۰2۰ 
تا 2۰21 میالدی، آمار قتل و خودکشــی با ســالح گرم در 
این کشــور بیش از 8 درصد افزایش یافته است.براســاس 
گزارش ها، 81 درصد از قتل ها و ۵۵ درصد از خودکشــی ها 
در ســال گذشته میالدی مربوط به استفاده از سالح گرم بوده 
و این درحالی اســت که این ارقام در ســال 2۰19 و 2۰2۰ 
میالدی به ترتیب 79 درصد و ۵۳ درصد بوده اســت.به گفته 
کارشناســان، افزایش میزان قتل ممکن است ناشی از روابط 
مخدوش بین مردم و پلیس باشــد.این کارشناسان همچنین 
اظهار کرده اند عوامل دیگری که منجر به افزایش خشونت با 
اســلحه هستند شامل انزوای اجتماعی، از دست دادن شغل و 

فشارهای اقتصادی است.
اعالم آمادگی نیروهای مقاومت برای مقابله

 با صهیونیست ها
 گردان های قدس؛ شاخه نظامی جنبش جهاد اسالمی فلسطین 
در نابلس آمادگی کامل خود را برای مقابله با دشمن صهیونیستی 
اعالم کردند. به گزارش ایرنا از رسانه های فلسطینی، گردان های 
قــدس تصریح کرد، نیروهای آن ها آمادگــی کامل دارند تا به 
وظیفه جهادی خود برای مقابله با نیروهای دشمن صهیونیستی 
که ساکنان و آحاد ملت فلسطین را تهدید می کنند و شهر نابلس 
را محاصره کرده اند، عمل کننــد. گردان های قدس در بیانیه ای 
افزود: در این مواقع حساس، از تمام نیروهای مقاومت و آحاد 
ملت شجاع فلســطین  می خواهیم که نسبت به خیانت دشمن 
صهیونیستی و نیروهای ویژه آن نهایت احتیاط را رعایت کنند. 
در همین راســتا، روز سه شنبه یگ گروه فلسطینی به نام »النه 
شیران« دســت به چندین عملیات در پاسخ به یورش شهرک 
نشینان صهیونیست به مســجد االقصی زد. این گروه از دیگر 
گروه های فلسطینی مستقر در سرزمین های اشغالی خواست که 
به آنها پیوندند و با دشمن در همه جا درگیر شوند. گروه یاد شده 
همچنین از شهروندان فلسطینی ساکن روستاهای اطراف شهرها 

نیز خواست که جاده های اصلی را مسدود کنند.

آگهي دعوت مجمع عمومی فوق العاده
آگهي دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان )سهامي خاص( ثبت شده به شماره 

9834  شناسه ملی10862069304
به اطالع کلیه صاحبان ســهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان )سهامی خاص( مي رساند که جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده شرکت مذکور به ترتیب راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه  مورخ 1401/08/04 در محل شهرستان بندرعباس بلوار رسالت 
شمالی فلکه صادقیه خیابان کشاورز نبش کوچه کشاورز 5 ساختمان صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان برگزارمي گردد.
بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت بعمل می آید تا با دردست داشتن معرفینامه از تشکل خود و افراد حقیقی 

با دردست داشتن کارت شناسایی معتبر در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.
* دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده 

1( بررسي وتصویب نقل وانتقال سهام

  رئیس هیئت مدیره

فراخوان ارزیابی کیفی 
جهت برگزاری مناقصه عمومي دو مرحله ای

شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در نظر دارد کاالي مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر بصورت فراخوان ارزیابی کیفی جهت 
برگزاري مناقصه ي عمومي از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( از بین تولیدکنندگان داخلي تأمین نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

لذا کلیه شــرکتهایي که فعالیت آنها مرتبط با شرح کاالي مورد درخواست مي باشد مي بایست ظرف مدت 14 روز از تاریخ 
درج آگهي فراخوان نوبت دوم با مراجعه به درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(، نسبت به استخراج و تکمیل» 
فرم تعهد نامه ارائه کاال مطابق با استانداردهاي شرکت ملي مناطق نفتخیزجنوب« و بارگزاری آن به همراه مدارك و مستندات 
الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزیابي کیفي )براي معامالت کمتر از بیســت برابر نصاب معامالت متوسط ( در سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد (اقدام نمایند.   کسب حداقل نمره 60 در ارزیابي کیفي جهت دریافت اسناد مناقصه توسط 
فروشندگان/سازندگان الزامي است. اسناد و مدارك مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق 
سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط ارسال خواهد شد.     ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 000ر000ر100ر3 ریال 

مي باشد.              )تلفن تماس  (25132-341-061(

شرکت ملی گاز ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 

)سهامی خاص(

نوبت اول

10W تقاضای شماره: 0033178-31-01 روغن هیدرولیک
0101310033178 DT1  مناقصه شماره: شماره »فرم شماره دو«

موضوع مناقصه
 10W روغن هیدرولیک 

جمع عددي
1000 بشکه فلزی 208 لیتری

شماره فراخوان در سامانه ستاد
2001092288000576

تعداد  قلم

1

جنــایت پایان یک رابطه پنهانی

حصروراثت 
آقای عبداله جاسمی پور دارای شماره ملی 4709905576 به شرح دادخواست به کالسه- از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

احمد جاسمی پور فرزند عبداله به شناسنامه شماره 101 در تاریخ 1375/11/09 در شهر کوشکنار بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 1- عبداله جاسمی پور  فرزند احمد به شماره ملی 4709905576 به نسبت)پسر متوفی(
 2-  مریم جاسمی پور  فرزند احمد به شماره ملی 4709900159 به نسبت)دختر متوفی(
 3-  صفیه جاسمی پور  فرزند احمد به شماره ملی 4709746702 به نسبت)دختر متوفی(
 4-حلیمه بحری نژاد  فرزند یعقوب به شماره ملی 4709685101 به نسبت)همسر متوفی(

 اسامی وراث طبق استشهادیه شورای حل اختالف کوشکنار به این شورا اعالم گردیده و غیر از افراد فوق وراث دیگری ندارد و هرکس اعتراضی دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا اعالم فرمایید 

 شورای حل اختالف کوشکنار شهرستان پارسیان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهوری اسالمی اریان

گروه حوادث //     خواننده معروف که از اتهام 
قتل عمد ناپدری اش تبرئه و با وثیقه میلیاردی 
آزاد شــده بود، باید از جنبــه عمومی جرم 

محاکمه شود.
خواننده رپ ایرانی که از تابستان سال 9۶ به اتهام 
قتل ناپدری اش دســتگیر شــده بود پس از چند 
جلسه محاکمه در دادگاه کیفری یک استان تهران 
سرانجام از اتهام قتل عمد تبرئه و به قتل غیرعمد 
محکوم شد.حمید در جلسات دادگاه مدعی شد که 
قصد جنایت نداشته و زمانی که متوجه شده مادر 
و پدرخوانده اش درگیر شــده اند، خود را به خانه 
آنها رســانده و برای دفاع از مــادرش با ناپدری 
درگیر شده و مرد ســالخورده را هل داده است.از 
آنجا که ابتدا پزشکی قانونی علت فوت را اصابت 
جسم سخت به سر و خونریزی اعالم کرده بود در 
ادامه با اعتراض متهم، پرونده به کمیسیون پزشکی 

رفت. چندین مرتبه کمیســیون پزشکی با حضور 
متخصصان تشکیل شد تا اینکه کمیسیون 11 نفره 
پزشکی قانونی رأی خود را صادر کردند. با تکمیل 
تحقیقات، با توجه به نظریه کمیســیون پزشکی و 
طبق ماده 29۰ قانون مجازات اســالمی مبنی بر 
اینکه اگر کسی آگاهی داشته باشد که فردی بیمار 
اســت و با او درگیر شود، گرچه عمل نوعًا کشنده 
نباشد، او مرتکب قتل عمد شــده است، بنابراین 
کیفرخواســت رپر معروف به اتهام قتل عمد صادر 
شد و حمید صفت پای میز محاکمه ایستاد.در جلسه 
دادگاه حمید به قصاص محکوم شــد اما زمانی که 
حکم به دیوان عالی کشور رفت، حکم قتل عمد و 
قصاص با اکثریت آرای شعبه ۳9 دیوان عالی کشور 
نقض و  پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هشتم 
دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد. پس از 
رسیدگی دوباره در شعبه مذکور، متهم در 11 مهر 

سال 14۰۰ از اتهام قتل عمد و قصاص تبرئه و با 
قید وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان آزاد شد.

 با صدور ایــن رأی، پرونده مجدداً به دیوان عالی 
کشور رفت و در نهایت شعبه ۵1 )شعبه ۳9 سابق( 
دیوان عالی کشور حکم  برائت حمید  از قتل عمد 
را تأییــد کرد و بدین ترتیــب او به قتل غیرعمد 
محکوم شــد.در حالی که پرونده خواننده معروف 
برای اجرای حکم به دادســرای امور جنایی تهران 
رفته بود با توجه بــه اینکه متهم از جنبه عمومی 
جرم محاکمه نشده بود، دادیار دادسرای ناحیه 27، 
بر رأی صادره نقص گرفت؛ چرا که طبق قانون با 
توجه به اینکه حمید به قتل غیرعمد محکوم شده 
بود، باید از جنبه عمومــی جرم در دادگاه کیفری 
یک استان تهران پای میز محاکمه می رفت تا مدت 
زمان حبس او نیز مشخص شود. با توجه به اینکه 
خواننده رپ مدتی نیز به اتهام قتل در زندان به سر 
برده بود، این زمان از رأی صادره کم شده اما باید 

ادامه حبس را تحمل کند. 

خواننده رپ در انتظار محاکمه

شناسه آگهی :1389621  
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شهرستان

اهدای لوازم ضروری منزل
 به 1۵0 خانواده زلزله زده غرب هرمزگان

 ســعیده دبیری نژاد - گــروه شهرســتان // کمیته امداد 
هرمزگان با همکاری بانک قرض الحســنه مهر ایران به 1۵۰ 
خانواده زلزله زده غرب استان لوازم ضروری منزل اهدا نمود.

به گــزارش خبرنگار دریا ؛ جلیل تراهی، مدیرکل کمیته امداد 
استان هرمزگان گفت: کمیته امداد هرمزگان با همکاری بانک 
قرض الحسنه مهر ایران به 1۵۰ خانواده زلزله زده غرب استان 
لوازم ضروری منزل اهدا نمود که این لوازم شامل: 4۰ دستگاه 
یخچال، 1۵۰ تخته فرش و ۶۰۰ تخته پتو می باشــد. تراهی 
افــزود: برای تامین این تعداد اقالم بالغ بر  یک میلیارد و 4۶۰ 
میلیون تومان بوده است. مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر 
ایران هم در این مراسم گفت: اختصاص تسهیالت قرض الحسنه 
جهت احداث نیروگاه خورشیدی برای خانواده تحت حمایت 
کمیته امداد از دیگر اقدامات این بانک است. سید سعید شمسی 
نژاد افزود: نصب و راه اندازی نیروگاه خورشــیدی ماهانه دو 
میلیون تومان برای خانواده ها درآمدزایی دارد که ســاالنه ۳۰ 
درصد هم افزایش می یابد. اســتاندار هرمزگان نیز در مراسم 
گفت: یکی از بزرگترین کار ها در راســتای مســئولیت های 
اجتماعی ایجاد شــغل و رفع مشکالت نیازمندان می باشد که 

باید در استان اجرایی شود.
مدیر شبکه بهداشت و درمان قشم خبر داد 

یکهزار و ۸۲۸ زایمان 
در بیمارستان پیامبر اعظم )ص( قشم 

 گروه شهرســتان //  مدیر شبکه بهداشت و درمان قشم از 
انجام و ثبت یکهزار و 828 مورد زایمان در ۶ ماهه نخست سال 
14۰1 در بیمارســتان پیامبر اعظم )ص( این شهرستان مرزی 
خبر داد. دکتر یاســر مرادی  افزود: در مدت یادشــده هزار و 
89 زایمان طبیعی و 7۳9 زایمان سزارین در بیمارستان پیامبر 
اعظم )ص( قشم برای تولد 8۵9 نوزاد دختر و 978 نوزاد پسر 
ثبت و گزارش شده است. وی توضیح داد: این آمار در ۶ ماهه 
نخست ســال 14۰۰، تولد هزار و 94۶ نوزاد با انجام هزار و 
2۳8 زایمان طبیعی و 7۰8 زایمان سزارین و زاده شدن هزار و 
4۶ نوزاد ) 9۳2 دختر و هزار و 14 پسر( بوده است. براساس 
تحقیقات خبرنگار ایرنا به نظر می رسد با توجه به اینکه هیچ 
گونه زایمانی از سوی مادران باردار در منزل در سطح جزیره 
قشم انجام نشده اســت، کاهش هشت تا 9 درصدی این آمار 
در ۶ ماهه نخست ســال جاری نسبت به مدت مشابه آن در 
سال گذشته ممکن اســت به دالیل عدم فرزند آوری، کاهش 
ازدواج و مهاجرت ساکنین شناور این شهرستان مرزی باشد. 
بیمارســتان تخصصی پیامبر اعظم )ص( بزرگترین و مهمترین 
مرکز درمانی جزیره قشم محسوب می شود که با ایجاد فضای 
جدید، تجهیزات کامال تخصصی، استاندارد و با ارائه خدمات 
به صورت دولتی، تحولی عظیم در زیر بنای سالمت مردم این 
جزیره ایجاد کرده است. این مرکز در حال حاضر دارای 128 
تخت در بخش های تخصصی CCUمراقبت های ویژه قلبی، 
ICU مراقب های ویژه، داخلی، جراحی، اورژانس، نوزادان و 
اطفال، زنان، بلوک زایمان، ریکاوری، استریلیزاسیون مرکزی، 
تاالسمی، همودیالیز، آزمایشــگاه، رادیولوژی، سونوگرافی و 
داروخانه شــبانه روزی، به صورت 24 ساعته فعال و به ارائه 

خدمات می پردازد.
اصالح نرخ گذاری سرویس مدارس در کیش 

 گروه شهرســتان // رییس اداره آموزش و پرورش کیش 
گفت: نرخ گذاری پایه سرویس مدارس این جزیره به منظور 
ساماندهی حمل و نقل دانش آموزان اصالح شد. پرویز حیدری 
راد اظهار داشت: با توجه به اینکه نرخ گذاری سرویس مدارس 
مورد قبول رانندگان مینی بوس نبود جلسه ای برای اصالح نرخ 
پایه با حضور پلیس راهور، حمل و نقل شرکت عمران، آب و 
خدمات، آموزش و پرورش و نماینده مدیران مدارس تشکیل 
شد. وی با بیان اینکه حمل و نقل عمومی کمکی بزرگ به سالم 
ســازی ترافیک و افزایش آرامش خاطر والدین است یادآور 
شد: اعضای جلسه  سه نرخ بر اساس کیلومتر خانه تا مدرسه 
دانش آموزان را پیشنهاد و به تصویب رساندند.وی افزود: این 
نرخ ها ساالنه برای هر دانش آموز شامل صفر تا هفت کیلومتر 
24 میلیــون ریال، هفت تا 1۵ کیلومتر 27 میلیون ریال و 1۵ 
کیلومتر بیشتر 29 میلیون ریال است. حیدری راد افزود: با توجه 
به اینکه این نرخ مورد تایید نماینده مینی بوس داران قرار گرفت 
انتظار می رود با اجرای این اصالحیه بتوانیم آرامش را به بحث 
سرویس مدارس جزیره بازگردانیم. وی با بیان اینکه 4۰ درصد 
دانش آموزان کیش از سرویس عمومی استفاده می کنند اضافه 
کرد: همچنین مقرر شــد اگر مدارس بیشتر از تعداد مینی بوس 
های موجود نیازمند سرویس هســتند با فراخوان آموزش و 
پرورش می توانند نسبت به جذب سرویس های جدید اقدام 
کنند. رییس آموزش و پرورش کیش توضیح داد: رانندگان و 
صاحبان وسیله حمل و نقل عمومی )ون و مینی بوس( می توانند 
به مدارس جهت همکاری مراجعه و پس اخد مجوزهای الزم 
از واحد حمل و نقل شــرکت عمران آب و خدمات نسبت به 
ارائه این خدمت اقدام کنند.به گزارش ایرنا ؛ جزیره کیش دارای 
بیش از 1۰ هزار دانش آموز اســت که در ۵2  مدرسه دولتی 
و خصوصی و 4۰۰  کالس در حال تحصیل هستند. این تعداد 
دانش آموز شامل ۵۵۰ نفر در مقطع پیش دبستانی، پنج هزار 
و 4۵۰ نفــر در مقطع ابتدایی ، 2 هــزار و ۳۰۰ نفر در مقطع 
متوســطه اول و یک هزار نفر در مقطع متوسطه دوم، ۳۳۰ نفر 
در هنرســتان فنی، ۳7۰ نفر در هنرستان کار دانش و ۳۳ نفر 

استثنایی و سایر هستند.

خبری

 گروه شهرســتان //مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش به مناســبت گرامی داشــت هفته 
نیروی انتظامی به دیدار فرمانده نیروی انتظامی 
جزیره کیش رفت و از وی و همکارانش به پاس 

خدمات خالصانه قدردانی کرد.
به مناسبت گرامی داشت هفته ناجا؛ مهدی کشاورز 
در دیــدار با فرمانده نیروی انتظامی ویژه کیش با 
تبریک هفته ناجا و ابراز خشنودی از حضور در 
جمع بانیان برقراری امنیت اظهار داشت: آرامش 
فــردی و امنیت اجتماعی دو شــاخصه عملکرد 
پلیس اســت که به ســبب تالش های بی وقفه و 
شــبانه روزی نیروی انتظامــی در جزیره کیش، 

شاهد آن هستیم.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش با بیان این 
که همدلی و همراســتایی در جهت بهبود شرایط 

و بهتر شدن حال مردم در نیروی انتظامی مشهود 
است؛ اظهار داشت: عملکرد نیروی انتظامی کیش 
علیرغم نداشــتن برخی امکانــات و کمبودهای 

سخت افزاری، مثبت و قابل تقدیر است.
کشاورز افزود: پرسنل نیروی انتظامی ستون امنیت 
کشور هســتند که ضمن برخورداری از اقتدار و 
صالبت مثال زدنی، همچون شهدای خود مظلوم 
بوده و همواره در کنار مردم و حافظ جان و مال 
آنان هستند.مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
با اشاره به مشکالت خانواده های پرسنل ناجا، از 
تالش های صادقانه و دلســوزانه مجموعه نیروی 
انتظامی تقدیــر کرد و افزود: از آنجایی که وجود 
امنیت یکی از مهمترین مؤلفه های پیشرفت کشور 
است از این رو امیدوارم خدمات نیروی انتظامی 
در کیش تداوم داشــته و هــر روز بهتر از دیروز 

انجام شود. ســرهنگ علی اصغر جمالی فرمانده 
انتظامی ویــژه و پایگاه دریابانــی کیش نیز در 
این دیدار با تقدیر از حضور مهدی کشــاورز و 
هیئت همراه در فراجا کیــش و بیان این که خدا 
را شــاکریم در خطه ای از میهن اسالمی خدمت 
می کنیم که همه دلســوز نظام هستند و ما آن را 
به عینه در جریانات اخیر مشاهده کردیم؛ افزود: 
همدلی، همراهی و همفکری مسئوالن کیش بویژه 
در شــورای تامین جزیره کیش در برچیده شدن 
اغتشاشات اخیر ستودنی و باعث پشت گرمی بود 
که خوشبختانه بدون مورد خاصی این غائله ختم 

به خیر شد.
جمالی با اشــاره بــه حمایت و پشــتیبانی های 
سازمان منطقه آزاد کیش از تمامی ادارات، نهادها 
و سازمان های مســتقر در این جزیره و تقدیر از 

این اقدامات، گفت: عزم و اراده مدیرعامل سازمان 
منطقــه آزاد کیش و همکاران ایشــان در فضای 
همفکری و همدلی حاکم در کیش، نشان از اراده 
جمعی در بررسی مشــکالت مردم و رفع آن در 
حوزه های مربوطه است.حجت االسالم و المسلین 
حسینی رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی 
کیش نیــز در این دیدار از لــزوم تجهیز نیروی 
انتظامی کیش ســخن گفت و افزود: در جریانات 

اخیر، دشــمنان با راه انداختــن جنگ تمام عیار 
رســانه ای، غائله ای را بوجود آوردند که نیروی 
انتظامی قدرتمندانه ایســتاد و علیرغم آسیبی که 
دید، صبوری پیــش کرد. به گزارش مهر ؛ گفتنی 
است در پایان این دیدار، مهدی کشاورز با اهدای 
لوح تقدیر و گل از زحمات سرهنگ علی اصغر 
جمالی فرمانده نیروی انتظامی و پایگاه دریابانی 

کیش تقدیر کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش: 

نیروی انتظامی ستون امنیت کشور است

 // امین درساره - ســرویس شهرستان 
همزمان با میالد پیامبــر اکرم )ص(وامام 
جعفر صادق )ع( به مناسبت هفته وحدت 
مراســم مولود خوانی و جشــن میالد با 
حضورفرمانده سپاه بندرخمیر، امام جمعه 
شهرستان ،مدیرمرکز خدمات حوزه علمیه 
ســنت  اهل  موقت  جمعه  هرمزگان،امام 
بندرخمیر،معاون سیاسی فرمانداری خمیر 
جمعی از مسؤلین، و مردم  شهرستان، در 

مسجد فاطمه زهرا)س( برگزار گردید.
به گــزارش خبرنگار دریا ؛ فرمانده ســپاه 
بندرخمیر ضمن عرض تبریک به مناســبت 
هفته وحــدت و والدت پیامبر مهربانی وامام 

جعفر صادق )ع(با خوش آمدگویی به میهمانان 
گرامی، در ســخنانی گفت: امروز ضرورت 
وحدت امت اسالمی باتوجه به دسیسه های 
دشــمنان اســالم، بیش از پیش آنهم نه در 
حرف و شــعار بلکه به صورت مصداقی و 
عینی باید باشد. سرهنگ پاسدارکمالی افزود: 
باتوجه به حوادث اخیر و تالش دشمنان برای 
آسیب زدن به وحدت و امنیت کشور، امروز بر 
هر فرد ایرانی مسلمان در هر جایگاه و مقامی 
که دارد، الزم اســت با گفتار یا رفتار خود به 
تقویت هرچه بیشتر وحدت و انسجام جامعه 
کمک کنند و اجازه ندهند دشــمن به اهداف 
شوم خود دست یابد. کمالی دربخش دیگری 
از ســخنان خود تقویت وحدت و پرهیز از 
تفرقــه افکنی را مهمترین راهبرد برای خنثی 
کردن توطئه های دشــمنان دانست و افزود: 
بی تردید با اتحاد و همدلی تمام دسیسه های 
استکبار جهانی برای نابودی اسالم  همچون 
گذشته شکست خواهد خورد. درادامه مراسم  
شیخ سید عبدالجلیل قتالی امام جمعه موقت 
اهل ســنت بندرخمیربا بیان صفات پیامبر 
گرامی اســالم گفت: اصل وبنیاد پیشــرفت 
هرجامعه همبستگی واتحاد است. شیخ قتالی 

با بیان اینکه تمامی ویژگی ها و خصلت های 
خوب عالم در وجود پیامبر گرامی اسالم جمع 
شده بود خاطر نشان کرد؛وحدت میان مذاهب 
و قومیت ها در کشــور و با تکیه بر اتحاد و 
همدلی مردم،باعث شد انقالب اسالمی ایران 

را به پیروزی برساند.
مدیرمرکز خدمات حــوزه علمیه هرمزگان 
حجت االسالم فاضل پور  با اشاره به تالش 
و سیاست تفرقه افکنانه استبکار جهانی گفت 
: ایجــاد تفرقه و اختالف بین امت اســالمی 
خواست دشمن است که تنها باشناخت  دشمن، 

می توان توطئه های آنها را خنثی کنیم.
حجت االســالم فاضل پورعامــل قلبی و 
اعتقادی،  را از عوامل اصلی وحدت در جامعه 
اسالمی دانست و افزود: در بحث عامل قلبی 
و اعتقادی همانگونه که پیامبر )ص( خیرخواه 
همه امت اســالمی بودند ما هم به عنوان یک 

مسلمان باید خیرخواه همگان باشیم.
 از دیگر برنامه های این مراسم معنوی می توان 
به اجــرای نمایش طنز، تواشــیح، برگزاری 
مســابقه حضوری و اهداء جوایز به برندگان 
مسابقه، پخش کلیپ در خصوص هفته وحدت 

و پذیرایی از حاضرین اشاره کرد.

//  فرماندار  گــروه شهرســتان 
بندرلنگه گفت: مشکل کمبود آب 
ســایه خوش  زلزله زده  منطقه  در 
با توجه به محــدود بودن ظرفیت 
آبشــیرین کن که هم بایستی آب 
آشامیدنی روستاها و آب مورد نیاز 
تامین کند وجود  را  ساخت و ساز 

دارد. 
فواد مرادزاده رزمنجانی اظهار داشت: 
ایــن آب شــیرین کن بایســتی آب 
آشامیدنی افزون بر ۳۰ روستا را تامین 
کند که وقوع زمیــن لرزه و نیازهای 
پس از آن هم مزید برعلت شده اما در 
مجموع شرایط از این نظر خوب است.

وی در خصــوص نان در روســتای 
ســایه خوش هم گفــت: نانوایی در 
اختیار اهالی این روستا قرار گرفته که 

می توانند از آن استفاده کنند.
فرماندار بندرلنگه اظهار داشــت: با 
خنک شدن آب و هوا شرایط زیست 
در ۶ ماه دوم ســال بهتر می شــود 

و هم اکنــون اهالی ســایه خوش در 
افزون بر 4۰۰ کانکس مستقر هستند.

مرادزاده رزمنجانی گفت: ســاخت و 
ساز و بازسازی منطقه زلزله زده سایه 
خوش برعهده بنیاد مسکن هرمزگان 
بوده کــه امیدواریم ایــن کار هرچه 

سریعتر به سرانجام برسد.
به گزارش ایرنا ؛زلزله های شدید ۶.1 
و ۶.۳ ریشتری بامداد یازدهم تیرماه 
در هرمزگان به همراه ده ها پس لرزه 
بوقوع پیوست، این زمین لرزه ها هفت 

کشته و 111 مصدوم برجای گذاشته 
است.

ســایه خوش از توابع بخش مهران 
شهرســتان بندرلنگــه بــوده و این 
شهرستان در 2۵1 کیلومتری جنوب 

غربی بندرعباس است.
این شهرســتان از ســمت شمال با 
اســتان فارس و شهرستان بستک از 
ســمت جنوب به خلیج فارس و از 
سمت شرق به شهرستان و از غرب با 

شهرستان پارسیان هم مرز است.

فرماندار بندرلنگه: 
مشکل کمبود آب 

در منطقه زلزله زده سایه خوش وجود دارد

فرمانده سپاه بندرخمیر در مراسم بزرگداشت هفته وحدت :
تقویت وحدت مهمترین راهبرد برای خنثی کردن توطئه های دشمنان است

ری شماره 1220    ن سند واگذا آگهی فقدا
آقــای عبداله حســينی قشــمی با ارائه استشــهاد محلی و اعالم فقدان یک جلد ســند واگذاری شــماره 1220 بشــماره مسلســل 
001224 مربــوط به ششــدانگ یک قطعه زمين مســکونی به مســاحت 251 متر مربع واقع در قشــم محله شــرق فــرودگاه قدیم 
 جزئــی از پــالک یک فرعــی از 1939 اصلــی ، تقاضای صدور ســند واگــذاری المثنــی را نموده اســت . لذا بدینوســيله اعالم 
می نماید هر کس نسبت به ملک فوق الذکر معامله ی کرده باشد و یا مدعی وجود سند مزبور نزد خود می باشد ظرف ده روز از انتشار 

این آگهی به این اداره به نشانی قشم _ سایت نخل زرین اداره ثبت شرکتها کد پستی 7951614469 مراجعه و اعتراض خود را تسليم نماید . بدیهی است اگر در 
مهلت مقرر اعتراضی و اصل و یا مدرکی ارائه نگردد سند واگذاری المثنی صادر و تسليم متقاضی ميگردد و سند واگذاری شماره 1220 مسلسل 001224 که مفقود 

گردیده از درجه اعتبار ساقط می گردد . 060-1401 م/الف
تاریخ انتشارنوبت اول:1401/7/11                تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/7/23

رویا زاهدنيا _ رئيس اداره ثبت شركتها 

 سند مالکیت خودرو کامیون میکسر تیپ مرسدس بنز پالک 38193  
شخصی قشم مالک:شرکت سامان بتن تکنیک قشم شماره شاسی 

WDB9333041K943657شماره موتور 541344_00_341762    
مدل 2005  رنگ : سفید  مفقود  و از  درجه اعتبارساقط می باشد

 سند مالکیت خودرو مینی بوس تیپ هیوندا پالک 11217  دولتی قشم 
مالک: بانک تجارت بشماره ثبت 38027 شماره شاسی خودرو 

695102 شماره موتور 5224722 مدل 2006  رنگ :سفید  مفقود واز 
درجه اعتبارساقط می باشد 

مفقودی نوبت دوم

مفقودی نوبت دوم

 سند مالکیت خودرو 
کامیون  تیپ پمپ بتن 

پالک 33487  شخصی 
قشم مالک:شرکت 

سامان بتن تکنیک قشم  
شماره شاسی 313555 
شماره موتور 943569 

مدل 1997  رنگ: 
سفید_نار  مفقود و از درجه 

اعتبارساقط می باشد 

مفقودی نوبت دوم

 سند مالکیت خودرو کامیون میکسر  تیپ ماک ماک  
پالک 37718 شخصی قشم 

مالک:سید حسن سلیمانی  شماره شاسی 
1M2K189C44M025236 شماره موتور 

C118455528840444081 مدل 2004  رنگ 
:سفید  مفقود و از درجه اعتبارساقط می باشد 

سند مالکیت خودرو وانت دو کابین تیپ 
تویوتا GLX 2400 پالک: 47371 شخصی 

قشم مالک : عبداله ایرانی شماره شاسی 
خودرو: 5147566 شماره موتور: 4142473 
مدل:1995 رنگ : سورمه ای مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد  

مفقودی نوبت دوم مفقودی نوبت دوم

آگهي دعوت مجمع عمومی عادی
 به طورفوق العاده نوبت اول

جلســه مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول شرکت تعاوني مسکن کارمندان 
اداره کل بنادر وکشتیرانی استان هرمزگان رأس ساعت 13:00 روز یکشنبه 
مورخ 1401/08/08 در محل سالن اجتماعات اداره کل بنادر ودریا نوردی به 
آدرس: بندر شهید رجائی سالن اجتماعات اداره کل بنادر ودریانوردی استان 

هرمزگان تشکیل مي گردد.
لذا از کلیه اعضاء دعوت مي شود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت 
رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا و کیل/ نماینده خود 

را کتباً معرفي نمائید.
ضمناً به اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع 
عمومی؛تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر3رأی و هرشخص غیرعضوتنها یک 
رأی خواهد بود و اعضاي متقاضي اعطاي نمایندگي،مي بایست به همراه نماینده 
خود حداکثر تا تاریخ 05 /1401/08  در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا 

پس از احراز هویت و تأیید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
* دستور كارجلسه :

- گزارش هیئت مدیره وبازرسان در خصوص عملکرد سال مالی1400
- طرح وتصویب صورت های مالی منتهی به سال 1400/12/29

- طرح و تصویب بوجه پیشنهادی سال 1401
- انتخاب اعضاء اصلی وعلی البدل بازرس

- داوطلبان تصدی ســمت بازرس به موجب ماده )2( دستور العمل موظفند 
حداکثر ظرف مدت یک هفته از انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و 

تحویل دفتر تعاونی نمایند

شرکت تعاونی مسکن کارمندان اداره کل بنادرو کشتیرانی استان هرمزگان 

شرکت تعاونی مسکن کارمندان
 اداره کل بنادر و کشتیرانی استان هرمزگان

تاریخ انتشار آگهی:1401/07/23  



گروه اقتصادی //  استاندار هرمزگان با تاکید بر لزوم 
اقتصادی کردن گردشگری و کشاورزی در هرمزگان 
گفت: برای حل مشکل اشتغال خانگی در حوزه غذا و 

دارو پیگیری های الزم را انجام خواهیم کرد. 
به گزارش خبرنگار دریا؛ آیین گرامی داشــت روز ملی 
روستا با حضور مهدی دوستی، استاندار هرمزگان برگزار 
شــد که در این مراسم سامانه الکترونیکی صدور پروانه 
ســاختمانی »آباد« و نشــریه چاپی روستاهای استان 
رونمایی شد. در سامانه »آباد« تمامی فرآیندهای مربوط 
به صدور پروانه ساختمانی به صورت الکترونیکی انجام 
می شــود و در حال حاضر به صورت پایلوت دسترسی 
برای صدور پروانه الکترونیکی در روســتاهای هرنگ، 
کالهی و سرخون ایجاد شده است. مهدی دوستی در این 
آیین ضمن تبریک ایام والدت با ســعادت رسول مکرم 
اسالم)ص( و میالد امام جعفر صادق)ع(، اظهار داشت: در 
حوزه روستا پروژه های پراکنده ای داریم، اما از آنجایی که 
راهبرد مشخص و طرح جامعی در این حوزه وجود ندارد 
شاهد بی نظمی هایی هستیم، لذا الزم است مشاوری طرح 
جامع روستاها را تعریف کند و ما ذیل آن پروژه هایی را 
تعریف کنیم که این امر اصلی ترین نیاز امروز روســتاها 
اســت و اداره کل امور روستایی استان باید آن را دنبال 
کند.وی با تاکید بر ضرورت انضباط بخشی بر امور مالی 
روستاها و افزایش نظارت فرمانداران در این حوزه، گفت: 
ما آماده هستیم به نسبت آورده  ای که دهیاران می آورند 
در توسعه روســتاها سرمایه گذاری و اعتبارات الزم آن 

را تامین کنیم و برای طرح هایی که شــغل ایجاد می کنند 
نیز بخشی از اعتبارات فنی و اعتباری استان را معطوف 
کنیم تا سود تسهیالت طرح ها کاهش پیدا  کند. استاندار 
هرمزگان ضمن اشاره به محدودیت های زیست محیطی 
در پــرورش ماهی تیالپیا، بیان کــرد: از طرح هایی که 
مرتبط با حوزه شیالت در روستاها هستند کامال استقبال 
و حمایــت می کنیم و در حوزه تامین زیرســاخت های 
مورد نیاز و همچنین پرداخت تسهیالت قطعا همکاری 
و مشارکت خواهیم داشت. دوستی معیشت محور بودن 
گردشگری و کشاورزی در استان را از جمله  آسیب های 
موجود در هرمزگان دانســت و ادامــه  داد: برای خارج 
کردن گردشگری از حالت معیشتی و اقتصادی کردن آن 
طرح های بزرگی تعریف شده است و در تالش هستیم با 
اجرای پروژه هایی یک یا دو ماه به مدت گردشگر پذیری 
هرمزگان بیافزاییم؛ در حوزه کشاورزی نیز دولت هزاران 
میلیارد اعتبار برای نوسازی و اصالح باغات تخصیص 
داده است که متأسفانه استقبال خوبی از این طرح در استان 
انجام نشده است که برای افزایش رغبت عمومی باغداران 
و حل دغدغه آن ها الزم است بیمه ها نیز در این چرخه 
مشارکت کنند و در دورانی که درختان باغداران به ثمر 
می رسد حمایت هایی انجام شود .وی عنوان کرد: حمایت 
از طرح های گلخانه  ای 300 متر مربعی و حوضچه های 
محدود پرورش ماهی در روســتاها نیز عاملی است که 
می تواند در تقویت اقتصاد روســتا موثر باشد.  استاندار 
هرمزگان تصریح  کرد: در خصوص تامین منافع روستاها 

از معادن مکاتبات بسیاری تاکنون انجام شده و بیشتر از 
سوی استان هایی مانند کرمان و هرمزگان بوده است و ما 
هم آماده همکاری هســتیم که در این حوزه ورود کنیم، 
اما طرح این مسئله در مرحله بهره برداری معادن انجام 
شود و مدلی تعریف شود که سرمایه گذاری انجام شود، 
معادن فعال شــوند و مردم و جامعه روستایی نیز از آن 
منتفع شوند. دوستی با اشاره به نمایشگاه دستاوردهای 
روستائیان اســتان که در استانداری هرمزگان برپا شده 
بود، گفت: بیشترین مشکلی که تولیدکنندگان روستایی 
دارند حول محور بازار و مجوزها است و گاهی در روند 
اخذ مجوزها برای تولید محصوالت خانگی مشکالتی 
به وجود آمده است از این رو اولین گام این خواهد بود 
که برای کسب و کارهای خرد مخصوصا در حوزه غذا 
دارو پیگیری هایی خواهیم کرد تا بتوانیم مشکالتشان را 

برطرف کنیم.

  طالع بینی  

شنبه 23 مهر 1401

18 ربیع االول  1444

 سال  بیست و یکم شماره 4001

فروردین :  
مثل اینکه امروز همه می خواهند دوســت شما 
باشند و شــما نمی توانید به کســانی که ازتان 
درخواست کمک می کنند به راحتی جواب منفی 
دهید. شما احساس محبوب بودن می کنید و نمی خواهید که این 
محبوبیت را از دســت بدهید. با این حال درســت نیست که به 
خاطر اینکه دیگران شما را دوست داشته باشند از آنها حمایت 
کنید. االن بهترین تاکتیک برای شــما متعادل نگه داشتن روابط 

دوستانه تان است.
اردیبهشت :  

امروز شما دوســت دارید در محل کارتان باشید، 
چراکه امیدهای خیلی زیــادی برای کارهایی که 
می خواهید تمام کنید دارید. اما انتظاراتی که به دنبال 
این کار شما به همراه اســت، موجب ناامیدی تان در چند روز 
آینده می شود. دچار وسوسه نشوید و هر کاری که هر کسی بهتان 
پیشنهاد می کند را انجام ندهید! فقط پایتان را به اندازه گلیم تان 

دراز کنید.
خرداد : 

هم اکنون شما به خصوص وقت هایی که جذابیت تان 
چشم کسی را می گیرد، می توانید فردی کاماًل مجاب 
کننده باشــید. اما چرخه فعال و پویای بین عطارد 
ســیاره بخت شــما و ژوپیتر حاکی از این است که اگر یک بار 
شروع به صحبت کنید دیگر نمی دانید کی باید از حرف زدن دست 
بردارید! اگر شــما زیاد حرف بزنید، پیام خود را به درســتی به 
دیگران نخواهید رساند، بنابراین قبل از اینکه شروع کنید خوب 

حواس خود را جمع کنید.
      تیر :

شما در آســتانه عصبانی شدن هســتید، چراکه 
نمی توانید در برابر تغییراتی که به وجود آمده بیش 
از اندازه جدی باشــید. دیگران سعی می کنند دلیل 
اینکه باید انســان کامل و ظیفه شناسی باشید را به شما بگویند، 
اما شما فقط به فکر تفریح کردن هستید! ماه تاریک برج جدی 
نشانه خوبی برای مهمانی رفتن نیست، اما حمایت و هم صحبتی 
با دوستانتان بهتان کمک می کند این شرایط سخت را با موفقیت 

پشت سر بگذارید.
     مرداد :

شما امروز حرف های زیادی برای گفتن دارید و به 
دنبالی منبری برای صحبت کردن و گفتن حرف هایی 
بیهوده می گردیــد!! اما وقتی شــما از گفتن این 
حرف ها هدفی ندارید، دیگران هم دوست ندارند به حرف هایتان 
گوش بدهند. هرچقدر که با پرداختن به جزئیات وقتتان را تلف 
کنید، سخنرانی شما غیر قابل قبول تر به نظر می رسد. در نهایت اگر 
درایت و منطق خود را مالك قرار بدهید، عاقالنه تر از این است 

که هر کسی که پیش رویتان نشسته را قانع کنید.
     شهریور : 

امــروز زمانی که ایده های خــود را برای دیگران 
آشــکار می کنید، نظرات عالی شما در مورد عشق 
در بوته آزمایش قرار می گیرد. شــما می دانید که 
افکارتان با روش معمول و مرسوم نگاه کردن به اشیاء، با یکدیگر 
هماهنگ و سازگار نمی شوند. از متفاوت بودن نترسید، حتی شاید 
از این کار لذت هم ببرید. فقط آنقدر انعطاف ناپذیر نباشــید که 
دیگران ازتان دوری کنند، چراکه شــما معموالً آدم سرسخت و 

لجوجی هستید.
     مهر : 

شما امروز حس خوبی نسبت به خود و جایگاه خود 
در زندگی دارید، اما چونکه نمی توانید هرچیزی را 
ســر جای خود نگه دارید، نمی توانید به روشنی دیدگاه خود در 
مورد موقعیت های شــخصی و سیاسی را ابراز کنید. شما در یک 
لحظه فوق العاده خوش بین شده و در لحظه دیگر گویی که آسمان 
به زمین رسیده! ایمان و اطمینان شما خیلی سریع به بدبینی تبدیل 
می شــود، بنابراین تا موقعی که دیدگاه های بیش از حد احساسی 

خود را متعادل نکرده اید هیچ تصمیم مهمی  نگیرید.
      آبان : 

حتی اگر در زندگی تان مشکلی به وجود آمده باشد، 
شما همیشه می توانید به مطالعات معنوی خود اتکا 
کنید. ولی متاسفانه شما انقدر در فلسفه و متافیزیک 
غرق شده اید که می کوشید شرایط سخت را به موقعیتی خیلی عالی 
تبدیل کنید. شــاید این کار بعضی وقت ها خوب باشد، ولی اکنون 
بهتر است به جای سیر کردن در آسمان ها کمی  واقع بین تر باشید.

     آذر :  
امروز با توجه به گردش بهرام به دور ژوپیتر پیام هایی 
به شما ارســال می شود که می توانید در اوج باشید. 
امروز ژوپیتر سیاره فرمانروای شما تلنگری قوی از 
بهرام نگران دریافت می کند و انرژی و توانایی مضاعفی به شــما 
می دهد و یا اینکه شما را در مباحثه های غیر الزم قرار می دهد. به 
جای اینکه بر سر اختالفات جزئی بحث کنید، با ایده های بزرگ 

موافقت کنید و بعداً به جزئیات توجه کنید.
      دی : 

شــاید امروز نتوانید خونسردی خود را حفظ کنید، 
چراکه فکر می کنید به آخر خط رسیده اید. شما فکر 
می کنید که به اندازه کافی صبر کرده اید. کاماًل واضح 
و مبرهن است که شما می دانید برای اینکه زندگیتان به تعادل قبلی 
خود برگردد چه کارهایی الزم اســت انجام دهید، اما دیگران راه 
پیشرفت تان را سد کرده اند. حتی اگر می خواهید بیشتر به خودتان 
ســختی بدهید، عاقالنه ترین راه این است که چند روز دیگر هم 

صبر کنید.
  بهمن : 

امروز شما دیگر نمی خواهید رازی را پیش خود نگه 
دارید، اما باید این کار را بکنید! برای اینکه وقتی که 
از روی اعتماد حرفی به شــما زده شده است، اصاًل 
خوب نیست آن را فاش کنید. خوشبختانه موضوعات جالب خیلی 
زیادی برای بحث کردن وجود دارد. در ضمن اگر شما قبول کنید 
که بهتر است بعضی از حرف ها ناگفته باقی بمانند، احساس بهتری 

نسبت به خود پیدا خواهید کرد.
اسفند : 

امروز همکاران شما ظاهراً خیلی جدی شده اند و شما 
نمی توانید با نظریات آنها موافقت کنید. حتی اگر آنها 
مصلحت شما را بدانند شما نمی توانید از خوش بینی 
خود دست بردارید. فقط فراموش نکنید که باید هم انسان مفیدی 
باشید و هم مثبت اندیش و در عین حال در شرح دادن موقعیت و 

جایگاه خود زیاد مبالغه نکنید.
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7 اقتصادی

استاندار هرمزگان :

گردشگری و کشاورزی در هرمزگان باید اقتصادی شود

آگهی شناسایی پيمانکار   نوبت  دوم 
شرکت ملی گاز ایران

شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم

  شرکت پاالیش نفت الوان درنظردارد اجرای خطوط هوای ابزار دقیق از واحد ازون تا واحد تولید هوای 
فشرده را  پس از انجام فرآیند ارزیابی کیفی و احراز صالحیت از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار 

با سابقه، مجرب و واجد شرایط واگذار نماید.
MO- 140151 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی – مناقصـه شمـاره

اجرای خطوط هوای ابزار دقيق از واحد ازون تا واحد توليد هوای فشرده
)مجوز شماره 53128708( )میزان سپرده-  1,970,000,000 ریال( )شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2001093769000162(

مهلت دریافت اسناد: 1401/07/30 ،  مهلت ارسال پاسخ استعالم)بارگزاری اسناد  تاریخ ارسال به صفحه اعالن عمومی: 1401/07/16، 
در سامانه ستاد ایران(: 1401/08/14

لذا از متقاضیانی که دارای شــرایط زیر می باشند دعوت می 
گردد تا پس از مطالعه شرایط مناقصه از طریق دریافت اسناد 
از آدرس WWW.LORC.IR )لینک مناقصه هاواستعالم ها 
–زیر گروه مناقصه  ( مطابق با اطالعات درخواستي نسبت به 
دریافت اسناد و بارگزاری پاسخ استعالم در مهلت مقرر شده 
در سامانه ســتاد ایران اقدام نمایند تا پس از ارزیابی و تأیید 

صالحیت، جهت شرکت در مناقصه اقدام الزم به عمل آید.
 الف : شرایط انجام كار

1- توانایی انجام کار در جزیره الوان، توانمندی و تسلط بر 
انجام کار،  دارا بودن دانش فنی و امکانات و تجهیزات کامل 

موضوع مناقصه
2- توانمندی در ارائه سپرده شرکت در مناقصه 

3- دارا بودن شخصیت حقوقی
4- مناقصه گر نباید مشمول قانون منع مداخله در معامالت 

و مناقصات باشد
 ب : مدارک مورد نياز

اعالم آمادگی از طریق دریافت اسناد مناقصه از  سامانه ستاد 
ایران  )www.setadiran.ir( و بارگزاری اسناد ارزیابی 

کیفی مطابق با مفاد دفترچه مناقصه شامل موارد ذیل:
  یک نسخه از اساسنامه شرکت )برابر اصل(
 یک نسخه از آگهی ثبت شرکت )برابر اصل(

 یک نســخه از آخرین تغییرات هیئت مدیره شــرکت 
براساس روزنامه رسمی )برابر اصل(

 ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی

  تکمیل پرسشنامه دریافت اطالعات.
 ارائه کد اقتصادی براساس گواهینامه موقت ثبت نام در 

نظام مالیات بر ارزش افزوده و کد پستی.
 ارائه رزومه کامل که شامل همه بخش های زیر باشد:

الف( ارائه سوابق کارهای گذشته و گواهی حسن انجام کار 
از کارفرمایان پیشین

ب(یک نســخه )برابر اصل( قراردادهای انجام شــده در 
کارهای مشابه 

مالي شرکت)گزارش حسابرس مستقل/ترازنامه  توان  ج( 
وصورت سود وزیان /نامه تائید اعتبار بانک(

د( گواهینامه صالحیت پیمانکاری و گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران 
 ه(مشخصات فردی و ســوابق کاری نیروهای متخصص و 

عملیاتی شرکت
ی(لیســت تجهیــزات و ماشــین آالت و گواهینامه های 

).…,ISO( سیستم های مدیریتی
  کلیه مدارك باید در مهلت مقرر به صورت منظم و دسته 
بندی شده در پوشه های  مجزا و با نام در سامانه ستاد ایران 
بارگزاری شوند و به مدارك ارسالی مبهم، ناقص،مخدوش و 
دارای مغایرت و همچنین مدارکی کــه بعد از مهلت مقرر 

ارسال گردد به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  در صورت به حد نصاب نرسیدن شرکت های حاضر  در مناقصه، 

امکان تمدید مهلت زمانی در سامانه ستاد ایران وجود دارد.
 - دریافت اسناد و بارگزاری مدارك تا تاریخ درج شده در 

سامانه ستاد ایران الزامی میباشد.

1

2

3

4

1

2

3

4

6

7

8

9

www.lorc.ir :آدرس اینترنتي شركت پاالیش نفت الوان
آدرس : هرمزگان، بندرعباس، گلشهر شمالی، بلوار دانشگاه، بلوار مصطفی خمینی، پالك 0، ساختمان آریا، طبقه همکف، 

کد پستی:79153-19744 
تلفن: 07138318881 داخلــی )147-148( و 07138173430  - 07691091081، فاکس :38318882 ) 071(   

Lavantenders@lorc.ir : آدرس روابط عمومی  شركت پاالیش نفت الوانآدرس ایمیل

// مدیرکل صنایع  اقتصــادی  گروه 
دریایی و ریلی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و رییس دبیرخانه شورای 
عالــی صنایع دریایــی گفت: این 
انجام  هماهنگی های  با  خانه  وزارت 
ساخت  برای  الزم  مقدمات  شــده 
موتورهای دریایــی را فراهم کرده 

است. 
ســعید جعفری در حاشــیه نشست 
کارگروه رفع موانع تولید هرمزگان که 
با تأکیــد بر صنایع دریایی در مجتمع 
کشتی سازی و صنایع ایران ایزوایکو 
مقدمه های  اظهار داشت:  برگزار شد، 
ســاخت موتورهای ســنگین و هم 
موتورهای برون نصب در کشور فراهم 
شده است که نتایج آن را در سال های 

آینده شاهد خواهیم شد.
شــرکت های  ظرفیت  داد:  ادامه  وی 
دانش بنیان در این راســتا اســتفاده 
می شود و هر کار جدیدی که بخواهد 
در کشــور آغاز شــود با کمک این 
شرکت ها بوده و بدون وجود آن ها این 

کار امکان پذیر نیست.
 هماهنگی های الزم در خصوص بیمه 

و مالیات صنایع دریایی
وی در بخــش دیگری از ســخنان 
خود با اشــاره به اینکه برخی صنایع 
در زمینه بیمه، مالیات و دسترسی به 
دریا با مشــکل هایی روبه رو هستند، 
گفت: برخی فعــاالن صنایع دریایی 
این موارد را طرح کردند که بنا شــد 
هماهنگی های الزم در خصوص بیمه 
و مالیات انجام شــود و از این قبیل 

مشکالت کاسته شود.
مدیرکل صنایع دریایی وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت بیان کــرد: البته در 
خصوص مباحــث کلی تر حوزه دریا 
مباحث مهم به ســفارش و بازارکار 
باز می گردد کــه بازارکار وجود دارد 
و علت اینکه به حوزه صنایع دریایی 
موارد  و  نمی شود مشــکل ها  ارجاع 
مالی و تأمین مناســبی اســت که در 
این حوزه وجــود ندارد.جعفری ابراز 
تا  انجام شده  پیگیری هایی  داشــت: 
راهکارهایی فراهم شــود که می توان 
به پیگیری هایی انجام شــده از طریق 
صندوق توســعه ملی و منابع بانک ها 

اشاره کرد.
وی افزود: رایزنی هایی هم با سازمان 
بنــادر و دریانوردی انجام شــده تا 
توجه بیشــتری به این حوزه شــود 
چراکه بخشــی از وجــوه صرفًا به 
توســعه های بندری اختصاص یافته 
و از حوزه کشتی سازی خارج شده 
اســت.رییس دبیرخانه شورای عالی 
صنایع دریایی ادامــه داد: هماهنگی 
هایی هم با ســازمان شیالت انجام 
شــده تا نیازمندی های خود را اعالم 
کند و قرار شــده هماهنگی هایی هم 
صنایع  توانمندی های  شناسایی  برای 
فعــال در این حوزه انجام شــود و 
مشخص شــود این صنایع چه توانی 
برای ســاخت شــناور با چه ابعاد و 

مشخصاتی دارند.
جعفری گفــت: این اقدامات منجر به 
هدایت ســفارش ها به صنایع داخلی 
شده است و در نتیجه ساخت شناور 
کمتری بــه خارج از کشــور محول 
شــود و این هم منجر به اســتفاده از 
ظرفیت هــای موجــود داخلی و هم 

کمک به اشتغال می شود.
 رایزنی  برای تسهیل خرید صنایع 

دریایی از بورس کاال 
مدیــرکل صنایــع دریایــی و ریلی 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت با 
بیــان اینکه مباحثی بــرای خرید از 
بورس وجود دارد، گفت: این دیدگاه 
وجود دارد که شــاید خرید از بورس 

برای همه شرکت ها با توجه به حجم 
تقاضای شان مناسب نباشد و از طرفی 
هم ممکن اســت کارگــزاری های 
مناسب و به میزان مورد نیاز در استان 

وجود نداشته باشد.
جعفری بیان کرد: رایزنی هایی از طرف 
این وزارتخانه با بورس کاال خواهیم 
داشت که یا کارگزاری ها را متنوع تر 
و قابل دسترس تر کند و یا اینکه اگر 
بتوان شــرکت هایی که تقاضای مواد 
اولیه از این بــازار را دارند در قالب 
یک تعاونی تجمیع شــده و برخی از 
آنان  فعالیت های  بتوانند  کارگزاری ها 

را پوشش دهند.
 احســاس وجــود تبعیــض بین 
خودروسازان با صنایع دریایی صرفاً 

یک تلقی است
وی در بخش دیگری از سخنان خود 
گفت: احســاس تبعیض بین خودرو 
ســازان و صنایع دریایی صرفًا یک 
تلقی است چونکه موضوع خودرو در 
کشور اندکی سیاسی است و اینگونه 
نیســت که وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت توجه کمتری به یک صنعت و 
توجه بیشتری نسبت به صنعت دیگر 

داشته باشد.
رییس دبیرخانه شورای عالی صنایع 
دریایی افزود: ایــن وزارتخانه همان 
اندازه که برای خودرو دفتر و اداره کل 
دارد برای صنایع دریایی و پوشاك و 
سایر صنایع هم دفتر و اداره کل دارد تا 

حمایت ها به تساوی باشد.
تأکیــد کرد: موضــوع خودرو  وی 
معمواًل در اخبار و حوزه های سیاسی 
داغ می شود و بحث آن اینگونه مطرح 
می شود اما توجه وزارت صنایع نسبت 
به همه صنایع یکســان اســت، این 
توجه ها چه در مورد تخصیص منابع 
و چه در زمینه توجه های سیاســی و 

مدیریتی یکسان است.
 شناورســازان با مشکالت و موانع 
روبرو هستند/ رعایت حریم ۶۰ متری 
دریا از دغدغه های شناورسازان است

رییس کل صنعــت، معدن و تجارت 
هرمــزگان هم گفت: شناورســازان 
این اســتان در حوزه های شیالتی و 
لجســتیک تجاری در زمینه بازار و 
قوانین و مقررات با مشــکالتی روبه 
نیازمند مراقبت  این  رو هســتند که 
اســت.خلیل قاســمی افزود: برخی 
از این موارد بایســتی در سطح ملی 
مورد پیگیری قــرار گیرد و آن هایی 
که استانی است حل آنها را در درون 
اســتان پیگیری می کنیم مانند حریم 
۶0 متری دریا که یکی از دغدغه های 
آنان است تا بتوانند به کار خود ادامه 

بدهند.
وی ادامــه داد: مســائلی هــم در 
خصــوص خرید از بورس کاال برای 
شناورسازان وجود دارد و این دغدغه 
در سایر اســتان ها هم هست که باید 
در سطح ملی برای آن تصمیم گیری 
شود و بخشی از خرید مواد اولیه را 
شناورســازان با تجمیع نیازهایشان 
می توانند با قیمت مناسب انجام دهند.
وی اضافــه کرد: همچیــن افزایش 
هزینه ها منجر شده شناورسازان برای 
باشند  ناچار  مناقصه ها  در  شــرکت 
ضمانت نامه های با ارقام باالتر داشته 
باشــند که این مســاله را بایستی در 

حوزه بانکی حل کرد.
به گزارش ایرنــا، رییس کل صنعت، 
معدن و تجارت هرمزگان یادآور شد: 
مســاله دیگر تبدیل لنج به لندینگ 
کرافت اســت که بیشــتر در حوزه 
شــیالت مد نظر قرار دارد و بنا شده 
این کار توسط شناورسازان این استان 

انجام شود.

مدیرکل صنایع دریایی وزارت صمت:

مقدمات ساخت موتورهای دریایی 
در کشور فراهم شده است

گروه اقتصادی  // دولت در بخشــنامه  
به دستگاه های اجرایی  ابالغی  بودجه 
کارکنان  عیدی  برای  را  رقم مشخصی 
اعالم نکــرده و آن را منوط به ماده ۷۵ 
قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته 
که به نظر می رسد رقم آن به طور علی 
الحساب حدود یک میلیون و ۶۷۵ هزار 
تومان اســت که البته این مبلغ مانند 
سال های گذشته ممکن است در کش و 
قوس بین دستگاه های اجرایی، دولت و 

مجلس تغییر کند. 
بخشــنامه بودجه بــرای تدوین الیحه 
بودجه سال آینده امروز به دستگاه های 
اجرایی ابالغ شد که در ضوابط مالی آن 
و در بخش اعتبــارات هزینه ای، مبلغ 
پاداش پایان ســال مانند سنوات اخیر 
مشخص نشده است؛ اما در بند)ج( این 
ضوابط آمده اســت که »دســتگاه های 
اجرایی مبلغ پاداش پایان سال)عیدی( را 
مطابق ماده)۷۵( قانون مدیریت خدمات 

کشوری در بودجه خود پیش بینی نمایند. 
مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب 
هیأت وزیران خواهد رســید.« ماده ۷۵ 
قانون مدیریت خدمات کشــوری امتیاز 
میزان عیدی پاداش پایان سال کارمندان 
و بازنشســتگان و موظفیــن را معادل 
۵000 امتیاز تعیین کرده که با احتساب 
ضریب ریالی آن مبلغ عیدی به طور علی 
الحساب یک میلیون و ۶۷۵ هزار تومان 
تعیین شده است. البته در سنوات گذشته 

نیز مبلغ علی الحساب درنظر گرفته شده 
برای عیدی کارکنان بارها دســتخوش 
تغییر شد و مسئوالن دولت و نمایندگان 
مجلس نظرات مختلفی در این خصوص 
داشتند. به گزارش قدس آنالین، در ابتدا 
مقرر شــد مبلغ یک میلیون ۵00 هزار 
تومان برای عیدی امسال در نظر گرفته 
شود، سپس برخی بر این عقیده بودند که 
دولت باید این عدد را تا ۵00 هزار تومان 
افزایش دهد و نهایتا مبلغ یک میلیون و 
۶00 هزار تومان به عنوان عیدی کارکنان 

دولت در نظر گرفته شد.
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برگزیدگان بیست و چهارمین جشنواره بین المللی قصه گویی هرمزگان
رقیه زارعی

نام قصه:
پیر چنگی

 
گروه سنی 

مخاطب قصه: 
نوجوان

اصغر زارعی

نام قصه:
 جغد کوچولو

 
گروه سنی 

مخاطب قصه: 
کودک

عبدالرسول معینی

نام قصه:
گل کیدی

 
گروه سنی 

مخاطب قصه: 
کودک

مبینا عبدالهی

نام قصه:
 سینگو و

 الک پشت
 

گروه سنی 
مخاطب قصه: 

نوجوان

عارف کریمی

نام قصه:
ببو 

 
گروه سنی 

مخاطب قصه: 
کودک

محبوبه سلیمی

نام قصه:
بهترین نان برای 

بهترین حیوان
 

گروه سنی 
مخاطب قصه: 

کودک

شهربانو ناتمی

نام قصه:
قیچی که دنبال 

کار می گشت
 

گروه سنی 
مخاطب قصه: 

کودک

یکتا سهرابی پور

نام قصه:
گردآفرید

 
گروه سنی 

مخاطب قصه: 
نوجوان

شادی آزادبشمنی

نام قصه:
دخترآفتاب و 

دیوسیاه
 

گروه سنی 
مخاطب قصه: 

نوجوان

زلیخا محمدی

نام قصه:
خروش 

شکست ناپذیر
 

گروه سنی 
مخاطب قصه: 

نوجوان

محمدپارسا بان برتینا

نام قصه:
سبیل عمو

 
گروه سنی 

مخاطب قصه: 
نوجوان

امیرعلی مزین

نام قصه:
پرنده سخنگو

 
گروه سنی 

مخاطب قصه: 
نوجوان

سارا پری تقی نژاد

نام قصه:
گردآفرید

 
گروه سنی 

مخاطب قصه: 
نوجوان

امیرحسین واال

نام قصه:
جزیره سرخ

 
گروه سنی 

مخاطب قصه: 
نوجوان

فرزانه محمدی

نام قصه:
 خداحافظ

 راکون پیر
 

گروه سنی 
مخاطب قصه: 

کودک

سمیه اسالمی

نام قصه:
هی با من 

دوست میشی؟
 

گروه سنی 
مخاطب قصه: 

کودک

مرضیه فیروزی

نام قصه:
باغ غول

 
گروه سنی 

مخاطب قصه: 
کودک

ادریس معینی
نام قصه: نبرد رستم 

و اشکبوس
گروه سنی مخاطب 

قصه: نوجوان

یاسمن عباسی

نام قصه:
روباه غریبکی

 
گروه سنی 

مخاطب قصه: 
کودک


