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پیام رهبر انقالب 
در پی حادثه تروریستی 

در شیراز

رئیس جمهور  در واکنش به حادثه تروریستی »  شاهچراغ « : 
این جنایت بی پاسخ نخواهد ماند 

2

مربی مسئول کانون پرورش فکری ابوموسی مطرح کرد
افزایش اعتماد به نفس و پیشرفت 

درسی دانش آموزان کانونی 

گروه خبر //  رضا آخونــدزاده مدیر کل امور 
 مالیاتی اســتان هرمزگان با اشــاره به اینکه
 شــرکت های بورسی و فرابورسی اولین گروه 
فراخوان شده در اجرای این قانون هستند،گفت: 
به موجب قانــون پایانه های فروشــگاهی و 
ســامانه مؤدیان، مؤدیان مشمول این قانون، 
 عالوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظفند 
 بــرای فــروش کلیــه کاالهــا و خدمات 
خود صورتحســاب الکترونیکی صادر کنند و 
اطالعات این صورتحساب ها را در مقاطع زمانی 
معین برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال 

کنند .
   بــه گــزارش خبرنــگار دریــا ؛ وی افزود: 
آموزش های الزم به منظور شناســایی و رفع 
ابهامات فنی، قانونی و اجرایی این قانون از طریق 
دفتر تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی 
و سامانه مودیان با حضور شرکت های پذیرفته 
شــده در بورس و فرابورس برگزار شده است.

آخوندزاده عنوان کرد: هم اکنون ســه شــرکت 
معتمد با عناوین »شــرکت داده کاوی معتمد اول 
سام« و »شرکت داده پردازی کیسان« و »شرکت 
دیــان همراه فردا« با ســازمان امــور مالیاتی 
همکاری می کنند، مودیان مالیاتی می توانند از 
خدمات این شــرکت های معتمد در زمینه هایی 

همچون نصب و راه اندازی پایانه های فروشگاهی 
و صدور و ارســال اطالعات صورتحساب های 
 الکترونیکی به سامانه مؤدیان و همچنین خدمات 
مشاوره ای و آموزشــی این شرکت ها استفاده 

کنند.
  وی با بیان اینکــه مودیان الزامی به انتخاب و 
بهره گیری از خدمات شرکت های معتمد ندارند، 
تصریح کرد: مؤدی می تواند به شکل مستقیم و 
با تکیه بر توانمندی ها و امکانات خود، نســبت 
به صدور و ارسال اطالعات صورتحساب های 
الکترونیکی خود به ســازمان اقدام کند و یا به 
 صورت غیر مســتقیم، از خدمــات و امکانات 

شرکت های معتمد در این زمینه بهره گیرند .

مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان :

 الزام شرکت های بورسی و فرابورسی 
در صدور صورتحساب الکترونیکی 

دربازدید رئیس کل دادگستری هرمزگان از نیروگاه بندرعباس مطرح شد

 تقدیر رئیس کل دادگستری هرمزگان 
از عملکرد شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

 با تالش شبانه روزی متخصصان و کارکنان جهادگر این نیروگاه 
و تولید برق ایمن ، مستمر و پایدار و با توان کامل، تابستان گذشته را بدون خاموشی سپری کردیم

گروه گزارش // مجتبــی قهرمانی رئیس کل 
به همراه احمدی  دادگستری استان هرمزگان 

منش دادســتان مرکز استان ، ضمن بازدید ار 
بندرعباس در جریان روند  نیروگاه  تأسیسات 

تعمیرات واحدها و تولید بــرق در این واحد 
نیروگاهی قرار گرفت .

  به گزارش خبرنــگار دریا ، مدیرعامل نیروگاه 
بندرعباس در ایــن بازدید عنوان کرد: باتوجه به 
اینکه نیروگاه بندرعباس به عنوان مهم ترین نیروگاه 
جنوب شرق، نقش مهمی در تولید انرژی و پایداری 
شبکه برق کشور دارد و هم چنین اهمیت در مدار 
بودن واحدها، پرسنل تالشگر این شرکت، همواره 
و به طور شبانه روزی در صحنه حاضر بوده و با 
ایجاد کمترین محدودیت عملیات  تولید برق  را با 
موفقیت انجام می دهند. داریوش محمودی افزود: 
نیروگاه بندرعباس در هفت ماهه گذشته، با همکاری 
شرکت های دانش بنیان، موفق به بومی سازی بیش 
از 1400 قطعــه مهم کوچک و بزرگ نیروگاهی 
شــده که عالوه بر صرفه جویی ارزی گام بسیار 
مهمی در عرصه افزایــش دانش این بخش مهم 
صنعت برق کشور برداشته است.مدیرعامل نیروگاه 
بندرعباس تصریح کرد: با تالش شــبانه روزی 
متخصصان و کارکنان جهادگر این نیروگاه و تولید 
برق ایمن، مستمر و پایدار و با توان کامل، تابستان 
گذشته را بدون خاموشــی سپری کردیم.رئیس  
کل دادگستری اســتان هرمزگان ضمن قدردانی 
از مجموعه خدوم و تالشگر نیروگاه بندرعباس 
و در اجرای سیاســتها و اولویتهــای اعالمی از 
سوی ریاســت قوه قضائیه و شعار سال مبنی بر 
تولید،اشتغال زایی و دانش بنیان عنوان کرد: حدود 
90 درصد قطعات مصرفی و مورد نیاز نیروگاه از 
طریق راهبری مجموعه مدیریتی نیروگاه، توسط 
شــرکتهای دانش بنیان داخلی تولید شده است.

قهرمانی افزود: مباحثی در مورد مدیریت و نحوه 
مصرف سوخت و آینده نگری در خصوص تولید 
برق و موارد اوج مصرف  در این بازدید، بررسی 
و مورد تبادل نظر قرار گرفت.رئیس دادگستری 
استان هرمزگان خاطرنشان کرد: با تالش عزیزان 
در واحدهای تولیدی برق اســتان، امسال  شاهد 
کمترین خاموشی بودیم و این مهم باهمت تمامی 
تالشگران صنعت برق کشور و بخصوص استان 
هرمزگان به دست آمده است.وی مسئله مدیریت 
سوخت را یکی از مباحث مهم برشمرد و افزود: 
بحث مدیریت سوخت و اتصال نیروگاههایی که 
به لوله های دریافت ســوخت متصل نیستند در 
دســتور کار جدی دادستانی استان قرار دارد، که 
هم کاهش هزینه ها را در پی خواهد داشت و نیز 
در مسئله قاچاق سوخت بسیار موثر است .الزم 
به ذکر است در این بازدید، دادستان مرکز استان 
هرمزگان، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان،  

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق بندرعباس، 
مدیرعامل و معاونین و مدیران نیروگاه بندرعباس، 

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان را همراهی 
نمودند .

دربازدید رئیس کل  دادگستری هرمزگان از نیروگاه بندرعباس مطرح شد

تقدیر رئیس کل دادگستری هرمزگان از عملکرد شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان
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 گروه خبر // حضرت آیــت اهلل خامنه ای در 
پی حادثــه ی تروریســتی در حرم حضرت 
احمد بن موسی )شاهچراغ( شیراز در پیامی 
تاکید کردند: داغ عزیزان و نیز هتک حرمت 
حرم اهل بیت علیهم السالم جز با جستجو از 
سررشته ی این فاجعه آفرینی ها و اقدام قاطع 
و خردمندانه درباره ی آن، جبران نخواهد شد. 
   به گزارش ایسنا، متن پیام رهبر انقالب اسالمی 

به این شرح است: »بسم الّل الّرحمن الّرحیم
 جنایت شــقاوت آمیز در حــرم مطّهر حضرت 
احمد بن موســی علیهم السالم که به شهادت و 
مجروح شــدن دهها مرد و زن و کودک بی گناه 
انجامیــد، دلها را اندوهگین و داغدار کرد. عامل 
یا عامالن این جنایــت اندوهبار یقینًا مجازات 
خواهند شد ولی داغ عزیزان و نیز هتک حرمت 
حرم اهل بیت علیهم الســالم جز با جستجو از 

سررشــته ی این فاجعه آفرینی ها و اقدام قاطع و 
خردمندانه درباره ی آن، جبران نخواهد شد.

   همه در مقابله با دســت دشمن آتش افروز و 
عوامل خائن یا جاهل و غافل او وظائفی برعهده 
داریم؛ از دســتگاههای حافــظ امنیت و قوه ی 
قضائیه تا فعاالن عرصه ی فکر و تبلیغ و تا آحاد 
مــردم عزیز باید ید واحده ئی باشــند در مقابل 
جریانی که به جان مردم و امنیت آنان و مقدسات 
آنان بی اعتنائــی و بی احترامی روا میدارد. ملت 
عزیز و دستگاههای مســئول یقینًا بر توطئه ی 
خباثت آمیز دشمنان فائق خواهند آمد، انشاءالل.
اینجانــب به خانواده های عزادار این حادثه و به 
مردم شیراز و به همه ی ملت ایران تسلیت میگویم 
و شفای مجروحان را از خداوند متعال مسألت 

میکنم . 
سید علی خامنه ای -  ۵ / آبان / ۱۴۰۱«
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رئیس جمهور  در واکنش به حادثه تروریستی »  شاهچراغ « : 
این جنایت بی پاسخ نخواهد ماند 

  گــروه خبر // رئیس جمهور در پیامی با تســلیت شــهادت و 
 زخمی شــدن جمعــی از زائران حــرم مطهر حضــرت احمد بن 
موســی )ع( نوشت: این شــرارت، قطعا بی پاســخ نخواهد ماند و 
دستگاههای امنیتی و انتظامی با شناسایی عقبه های این جنایت کور، 
به آمران و طراحان آن پاســخ پشیمان کننده و عبرت آموزی خواهند 
داد.  ابراهیم رئیسی در پیامی با تسلیت شهادت و زخمی شدن جمعی 
از زائران حرم مطهر حضرت احمد بن موسی علیه السالم نوشت: ندای 
مظلومیت و اقتدار ملت ایران، این بار در حرم مطهر حضرت احمد بن 
موسی علیه السالم طنین انداز شد و جنایتی دیگر بر سیاهه جنایات 
 دشمنان انقالب اسالمی ایران افزود.رئیس جمهور در ادامه، شهادت و 
زخمی شــدن جمعی از زائران حرم مطهر حضرت احمد بن موسی 
علیه السالم در این حمله تروریستی را به خانواده های این عزیزان و همه 
 مردم ایران تسلیت عرض کرد.آیت الل رئیسی خاطرنشان کرد: تجربه 
نشــان می دهد دشمنان ایران، انتقام اســتیصال و به سنگ خوردن 
تیرهایشان در ایجاد انشقاق در صفوف متحد ملت و پیشرفت کشور را 
با خشونت و ترور می گیرند.به گزارش جام جم ؛ رئیس جمهور تاکید 
کرد: این شرارت، قطعا بی پاسخ نخواهد ماند و دستگاههای امنیتی و 
انتظامی با شناسایی عقبه های این جنایت کور، به آمران و طراحان آن 

پاسخ پشیمان کننده و عبرت آموزی خواهند داد .

عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس :
باید حاکمیت و دولت

 به وضعیت ورزش هرمزگان رسیدگی کند
    گروه خبر //  عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شــورای 
 اســالمی گفت: با درآمد هنگفت بنگاه های اقتصادی در هرمزگان، عدم 
بودجه تیم های بزرگ ورزشی هرمزگان اشک آور است. منصور آرامی 
در نشست با سرمربیان تیم های فوتسال صنایع هرمزگان، بسکتبال صنایع 
هرمزگان، تیم فوتســال بانوان فوالد هرمزگان و روسای هیات فوتبال و 
بسکتبال و مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان، افزود: بحث کنونی و 
مشکالت ورزش هرمزگان مشهود و نیاز به پهن شدن چتر حمایتی بنگاه های 
 اقتصادی از آن دارد.وی با بیان اینکه باید هر یک از بنگاه های اقتصادی یکی از 
تیم های ورزشی را زیر نظر خود بگیرند، عنوان کرد: هرمزگان در زمینه 
ورزشــی ظرفیت بالقوه ای دارد و وقتی هرمزگان در کشــور سودآور و 
از لحاظ اقتصادی، سیاســی و اجتماعی حائز اهمیت اســت باید برای 
ورزش و مســئولیت های اجتماعی آن هزینه شــود.آرامی با اشاره به 
اینکه هرمزگان در ورزش وهنر اســتعداد فوق العــاده ای دارد، تصریح 
کرد: باید حاکمیت و دولت به وضعیت ورزش هرمزگان رســیدگی کند.
 وی با بیان اینکه سرمایه گذاری در ورزش هرمزگان به طور حتم جواب  
می دهد، عنوان کرد: صنایع فوق العاده ای در اســتان  هرمزگان از فوالد 
تا آلومینیوم و پاالیشگاه وجود دارند که جز فوالد هرمزگان و پاالیشگاه 
نفت بندرعباس مابقی در ورزش هزینه ای نمی کنند.به گزارش ایسنا؛ عضو 
مجمع نمایندگان  هرمزگان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه 
با درآمد هنگفت بنگاه های اقتصادی در هرمزگان، عدم بودجه تیم های 
بزرگ ورزشی هرمزگان اشک آور است و باید بنگاه های اقتصادی برای 

رشد ورزش هرمزگان پای کار باشند .

خبر

خبری
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سرمقاله

  در حالی بندرعباس همچنان به عنوان شهر بدون شهربازی در 
کشــور مطرح می باشد که در این سال ها متولیان مربوطه به نیاز 
تفریحی شهروندان این شهر بی توجهی نموده و شورای شهر فعلی 
هم برای تعیین جا و نحوه اجرا و... با یکدیگر اختالف نظر داشته 
و شــهرداری نتوانسته است این طرح را آغاز نماید و البته با روند 
فعلی شورای شهر بندرعباس نمی توان انتظار داشت که شهربازی 
در بندرعباس ساخته شودو کودکان و نوجوانان این شهر بایستی 
حسرت به دل بمانند و برای رفتن به شهر بازی مانند درمان برخی 
بیماران به سایر شهرهای کشور بروند.بندرعباس متاسفانه بدلیل 
همین اختالف سلیقه های سیاسی و جناحی و....در ادوار مختلف 
عقب ماندگی تاریخی دارد که حوزه تفریحی و گردشگری نیز از 
این قاعده مستثنی نیست و مشاهده می شود حتی شهری که دریا 
دارد، از ظرفیت دریایی و ساحلی آن استفاده نشده وتفریحات سالم 
دریایی نداریم و از این خالء نیز قلیان فروشــان و... استفاده نموده 
و در ساحل نشسته اند و باعث آلودگی هوا و بصری ساحل شده 
و دختران و پسران جوان در کنار همدیگر به استعمال قلیان و... در 
ساحل مشغول هستند و خانواده نمی توانند به ساحل بروندو مشاهده 
این صحنه ها اثرات نامطلوبی را بر روح روان کودکان و نوجوانان 
خواهد گذاشــت که متاسفانه به این حوزه هم توجهی نشده است.
البته کمبود اماکن تفریحی و ورزشی در محالت بندرعباس بیشتر 
 اســت و گاهی مشاهده می شــود که کودکان و نوجوانان در کنار 
فاضالب های روان کوچه هــای این محالت بازی می کنند و از 
آن طرف آنها نیز مجبورند صحنه های ناخوشایند استعمال وتزریق 
معتــادان را در کوچه ها ببینند و گاهی الگو بگیرند.موضوع دیگر 
اینکه بدلیل نبود شهربازی در بندرعباس، برخی ها پارک بازی هایی 
را در مناطق مختلف شهر راه اندازی کرده اندو نام شهربازی را بر آن 
گذاشته اند که برخی از آنها از استانداردهای الزم برخوردار نیستند 
ویا متصدیان و کارکنان آموزش دیده ای ندارند وبرخی اوقات از 
نوجوانان برای انجام اموراتش استفاده می کنند که ایمنی کودکانی 
که برای بازی به این اماکن مراجعه می کنند، در معرض خطر قرار 
می گیرد.با شــرایط فعلی ضرورت دارد شورای شهر بندرعباس 
فارغ از دعواها و اختالف نظرها به موضوع احداث شــهربازی ، 
استفاده مناسب از ظرفیت دریا برای تفریح خانواده ها و پاکسازی 
ساحل از قلیان و... و همچنین افزایش اماکن تفریحی و ورزشی در 
مناطق مختلف از جمله محالت حاشیه ای و استفاده بهینه از ظرفیت 
کوهســتان پارک پنجه علی برای تفریح و گردشگری شهروندان 
تصمیمات مناسب تری را اتخاذ کنند.حق مردم بندرعباس و کودکان 
 و نوجوانان و جوانان این شــهر کمبود اماکن تفریحی نیســت که 
نتیجه اش رفتن نوجوانان و جوانان به سمت بزه و خالف است که 

شورای شهرنیز در این بخش بی تقصیر نیست . 
  علی زارعی

بندرعباس ، شهر بی شهربازی

گروه خبر //  مهدی دوستی استاندار 
کارگروه  جلســه ی  در  هرمــزگان 
با  تسهیل و رفع موانع تولید استان 

اشــاره به ظرفیت های تولید استان، 
اظهارداشــت:  در تالش هستیم که 
صادراتی  پایانه  بعنــوان  بندر خمیر 
فعال  گچ  ویژه  به  ساختمانی  مصالح 
شود و برای این مهم نیاز است معادن 
گچ اســتان نیز بیش از پیش تالش 

مضاعفی داشته باشند . 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ اســتاندار 

هرمزگان با تاکید بــر پرداخت دیون 
دولتــی و بانکی، افزود: در مســائل 
مالی باید حواســمان به بانک ها باشد، 
اگر بانک ها نتوانند تسهیالت پرداختی 
را بموقع بازپــس بگیرند منجر به این 
خواهد شــد که حمایــت  کمتری از 
تولید و ســرمایه گذاری نشان دهند.

مهندس دوستی تاکید کرد: هدف اصلی 
ما  این است که اجازه ندهیم هیچ طرح 
توسعه ای از اســتان هرمزگان خارج 
شــود چون با توجه به ضرورت ایجاد 
اشــتغال به شــدت نیازمند توسعه در 
استان هستیم.استاندار هرمزگان با اشاره 
به طرح توسعه ای شــرکت صبافوالد 

خلیج فارس و احداث مجتمع فوالدی 
ستاره سیمین هرمز در غرب بندرعباس، 
خاطرنشان کرد: ضروریات فنی طرح ها 
باید مورد بررســی قــرار بگیرد تا در 
صورت امــکان هر دو مجتمع فوالدی 
طرح هایشان به دلیل تامین منافع ملی 

ایجاد شوند .

استاندار  هرمزگان :

نباید اجازه دهیم هیچ طرح توسعه ای از استان خارج شود

گــروه خبــر // مدیرعامل پاالیشــگاه نفت 
بندرعبــاس گفت: اجرای طــرح ملی ارتقای 
کیفیت محصوالت سنگین پاالیشگاه بندرعباس 
در مرحله اول عملیات اجرایی طرح با احداث ۸ 
واحد فرآیندی به همــراه واحد های جانبی بر 
اساس گزارشات امکان سنجی و تأییدیه مشاور 

فنی آغاز می شود . 
   هاشــم نامــور مدیرعامل شــرکت پاالیش 
نفــت بندرعباس در مجمع عمومی این شــرکت 
که با هدف بررســی طرح ملــی ارتقای کیفیت 
محصوالت سنگین پاالیشــگاه نفت بندرعباس 
 برگزار شــد، اظهار کــرد:  اجــرای طرح ملی 
ارتقای کیفیت محصوالت ســنگین پاالیشــگاه 
بندرعباس در ســه فاز مشــتمل بر احداث 1۵ 
واحد فرآینــدی جدید، احداث واحدهای جانبی 
)Utility & Offsite( و احــداث مجتمع 
روغن سازی گروه ۲ و ۳ است که طبق تصمیمات 
مجمع مقرر گردید در مرحله اول عملیات اجرایی 
 طرح بــا احــداث ۸ واحد فرآینــدی به همراه 
واحد های جانبی بر اســاس گزارشــات امکان 
سنجی و تأییدیه مشاور فنی آغاز شود.وی با بیان 
اینکه برای اجرای کل این طرح ملی 4۲ ماه زمان 
پیش بینی شده است افزود: اعتبار در نظر گرفته 
شــده برای طرح ملی ارتقای کیفیت محصوالت 
سنگین پاالیشگاه بندرعباس در حدود ۲ میلیارد 
دالر اســت که با انجام مطالعات امکان سنجی و 
بررســی نوع فرآیندها و الگوهای پاالیشــی، بر 
اســاس نیازهای ۲0 سال آینده بازارهای داخلی 
و بین المللی با تولید مستمر فرآورده های نفتی با 

ارزش افزوده بیشتر و در نتیجه بهبود عملکرد فنی 
و اقتصادی پاالیشگاه طراحی شده است.نامور در 
تشریح اقدامات انجام شده و الزامات اجرای طرح 
ملی ارتقای کیفیت محصوالت سنگین این شرکت 
گفت: در این طرح با توجه به شرایط بین المللی 
و تحریم های ظالمانه با محدودیت تامین دانش 
فنی و تامین برخی تجهیزات با تکنولوژی پیشرفته 
مواجه بــوده ایم که در بخش تامین دانش فنی با 
تکیــه به توان داخلی و با همکاری پژوهشــگاه 
صنعت نفت موفق به بومی سازی و تامین دانش 
فنی و بسته مهندسی پایه طرح تولید کک اسفنجی 
که تا پیش از این تنها در اختیار کشورهای آمریکا 

و اروپا بود، گردیدیم.
   مدیر عامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس بیان 
داشت: الزامات حاکمیتی مبنی بر افزایش ارزش 
افــزوده از طریق تکمیل زنجیــره ارزش صنعت 
نفت و گاز و جلوگیری از خام فروشــی، ارتقاء 
تکنولوژی و تکمیل زنجیره پاالیش نفت خام برای 
کاهش نفت کوره تولیدی مطابق با سیاســت های 
کلی اصالح الگوی مصرف انرژی، تکلیف وزارت 
نفت برای بهینه سازی پاالیشگاه ها، کاهش میزان 
تولیــد نفت کوره و تولید فــرآورده های نفتی با 
ارزش افزوده باالتر، الزامات سازمان بین المللی 
دریانوردی مبنی بر کاهش میزان گوگرد سوخت 
نفت کوره مورد اســتفاده در ناوگان حمل و نقل 
دریایــی به کمتر از ۵/0 درصــد وزنی، الزامات 
زیســت محیطی برای تولید فرآورده های نفتی 
با کیفیت و لزوم ایجاد تنوع در ســبد محصوالت 
تولیدی پاالیشــگاه از الزامات اجرای این طرح 

ملی است. دکتر نامور در بخش دیگری از سخنان 
خود در جمع صاحبان سهام شرکت پاالیش نفت 
بندرعباس گفت: با توجه به نوع و کیفیت نفت خام 
دریافتی و تکنولوژی موجود در حال حاضر تولید 
نفت کوره نســبت به خوراک ورودی پاالیشگاه، 
۲۵ درصد حجمی اســت که برای قابل استفاده 
نمودن آن نیز روزانه 1۳00 تن نفت سفید با قیمتی 
 باالتــر از نفت کوره بعنوان رقیق کننده اســتفاده 
می شود که زیان ناشی از این تزریق بالغ بر 100 
 میلیون دالر در ســال است. وی با اشاره به تولید 
فرآورده های با ارزش افزوده بیشتر در این طرح 
افزود: در این طرح با تغییر الگوی پاالیشی، کک 
اسفنجی مورد استفاده در صنایع آلومینیوم سازی 
که در حال حاضر به میزان ۳۵0 هزار تن در سال 
است، تامین می شود و عالوه بر آن بنزین و نفت 
گاز با استاندارد یورو ۵، گاز مایع، نفتای خوراک 
صنایع پتروشــیمی، انواع حالل، انواع قیر، روغن 
پایه گروه های ۲ و ۳، گوگرد و پروپیلن پلیمیری 
نیز تولید می شود. مدیرعامل شرکت پاالیش نفت 
بندرعبــاس تصریح کرد: تولیــد انحصاری کک 
اسفنجی برای نخســتین بار در کشور با تکیه بر 
دانش فنی کاماًل ایرانی و بی نیاز شــدن کشور از 
واردات آن در راستای قطع وابستگی به خارج از 
کشور و جلوگیری از خروج ارز، تبدیل پاالیشگاه 

نفت بندرعباس به پتروپاالیشــگاه با دستیابی به 
توانایی تولید پروپیلن و نفتا، تبدیل نفت کوره به 
فرآورده های سبکتر، سازگار با محیط زیست با 
 بهره گیری از فناوریهای جدید، بهبود کیفیت کلیه 
فــرآورده هــای تولیــدی مطابق بــا آخرین 
استانداردهای روز دنیا، ایجاد اشتغال و کارآفرینی، 
اتــکا به دانش بومــی و ایرانی و بهینه ســازی 
مصرف انــرژی و افزایش بهره وری عوامل تولید 
پاالیشگاه، از دستاوردهای مهم اجرای طرح ملی 
ارتقای کیفیت محصوالت سنگین شرکت پاالیش 
نفت بندرعباس اســت. به گزارش فارس و بنا بر 
اعالم روابط عمومی پاالیشگاه نفت بندرعباس، 
پیرو آگهی مندرج در روزنامه های کثیر االنتشار 
مبنی بر دعوت از ســهامداران به مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العــاده مورخ1401/0۷/0۲ 
و عدم تشــکیل این جلســه به دلیل عدم احراز 
 حدنصاب حاضرین، مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العــاده )نوبت دوم( شــرکت پاالیش نفت 
بندرعباس با محوریت بررسی طرح ملی ارتقای 
کیفیــت محصوالت ســنگین پاالیشــگاه نفت 
بندرعباس در تاریــخ 1401/0۸/01  با حضور 
دارندگان ۷۵/۸9 درصد از سهام شرکت، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی 

شرکت، تشکیل گردید .

مدیرعامل پاالیشگاه نفت بندرعباس :

کیفیت محصوالت پاالیشگاه 
بندرعباس ارتقاء می یابد 

  

گروه خبر // دادســتان مرکز هرمزگان از 
برخورد قضایی با منتشرکنندگان اطالعات 
هویتی افراد در صفحات مجازی در جریان 

آشوب های اخیر خبر داد .
 علیرضا احمدی منش دادســتان بندرعباس 
در خصوص برخی اقدامات هنجارشــکنانه 
در جریان آشــوب ها و اغتشاشــات اخیر 
کــه در صفحــات مختلف اینســتاگرام از 
طریق بارگــذاری عکس های افراد به همراه 
مشــخصات آن ها صورت گرفته و موجب 
تشویش اذهان عمومی شده است، گفت: از 
طریق پلیس فتا و سازمان های امنیتی، تمام 
فضای مجازی را رصــد می کنیم به محض 
اینکه شکایتی واصل شــود دستورات الزم 
مشخصات  منتشــرکنندگان  شناسایی  برای 

افراد و مطالب کذب در صفحات و همچنین 
فراخــوان تجمعات، صادر و احضارشــان 
می کنیم. دادســتان عمومــی و انقالب مرکز 
استان هرمزگان منشا اغلب صفحات مجازی 
حاوی نشر اکاذیب را خارج از کشور عنوان 
کرد و به کاربران هشــدار داد که در صورت 
بازدید از این صفحات، بازنشــر و گذاشتن 
کامنت، با توجه به جرایم رایانه ای و مجازات 
اســالمی بخش تعزیرات تحت تعقیب قرار 
می گیرند و به شدت با آن ها برخورد می شود.

   بــه گــزارش فــارس ، دادســتان مرکز 
بندرعباس با بیان اینکه مردم مراقب فضای 
مجازی باشــند تا در دام افراد فرصت طلب 
نیافتند، تأکید کرد: تقاضای ما از کاربران این 
است که اطالعات و پست این چنین صفحات 

اینستاگرام را بازنشر نکنند چراکه حتی اگر 
فردی تولید و منتشــرکننده ی آن خبر کذب 
نباشد ولی آن را بازنشــر دهد، منتشرکننده 
محســوب و بر اساس قانون مجازات با وی 

برخورد می شود.

دادستان مرکز هرمزگان خبر داد

برخورد جدی با منتشرکنندگان اطالعات هویتی افراد در صفحات مجازی

گروه خبر// علمای اهل ســنت هرمزگان، حمله تروریســتی به 
شاهچراغ در شیراز را محکوم کرده و بر ضرورت انسجام در جامعه 

برای مقابله با توطئه ها تأکید کردند . 
   علمای اهل ســنت هرمزگان، حادثه تروریستی شاهچراغ شیراز 
را محکوم کردند.علمای اهل ســنت هرمزگان تأکید کرده اند که این 
حرکت نمی تواند اتحاد بین ما و برادران شــیعه را خدشــه دار کند 

 و این قبیل حــرکات مذبوحانه در هیچ جای منطق اســالم، جایی
 ندارد.

  به گزارش فارس ، علمای اهل ســنت هرمزگان، هدف دشــمنان 
 از ایــن دســت حــرکات را برهــم زدن آرامش جامعــه و ایجاد 
اختالف عنوان کرده و خواستار هوشــیاری مردم در این مقطع مهم 

شده اند .

علمای اهل سنت هرمزگان حمله تروریستی شاهچراغ شیراز را محکوم کردند 

از محیــط زیســت  دفــاع  منظــر  از   * 
و حقوق عامه 

خبری  منتشر شد مبنی بر آنکه طرح آسفالت 
خیابان و معابر جزیره هرمز در دســتور کار 
عمرانی قــرار دارد ، صرفنظر از آنکه طرح 
مذکور در چه مرحله ای باشــد آنچه قابل 
 تأمل است ، صرف چنین تصمیم و طرحی با 
 محیط زیســت و طبیعت منطقــه در تضاد 

می باشــد فجیع تر آنکه بیان شــده ، قرار 
است کارخانه تولید آسفالت در جزیره هرمز  
ایجاد شــود ، بســیار  هویدا است که چنین 
اقداماتی طبیعت و محیط زیست هرمز را با 
تهدید و مخاطره جدی مواجه خواهد نمود، 
شایســته است به تناســب ضرورت عمران 
و آبادانی و توســعه جزیــره هرمز که امری 
 الزم اســت ، به این مهم نیز  دقت  شود که 
برنامه های عمرانی متناسب با محیط زیست 
و طبیعت منطقه باشد و چنانچه این تناسب 
رعایت نشــود و اقداماتی صورت گیرد که 
به ظاهر یــک طرح عمرانی معرفی شــود 
اما به واقع مغایر با طبیعت و محیط زیســت 
باشد بعبارتی بر خالف مفهوم توسعه پایدار 
خواهد بود .  بعنوان مثال سنگ فرش نمودن 
 معابــر و خیابان ها با الهــام و بهره گیری از 
رنگ هــا  و طبیعت جزیره ، می تواند ضمن 
حفظ اصالت و محیط زیست منطقه موجب 

جذابیت در صنعت گردشگری شود . مطابق 
اصل پنجاهم قانون اساسی کشورمان  » در 
جمهوری اســالمی، حفاظت محیط زیست 
که نسل امروز و نســل های بعد باید در آن 
حیات اجتماعی رو به رشــدی داشته باشند 
 وظیفه عمومــی تلقی می شــود از این رو 
فعالیــت های اقتصــادی و غیــر آن که با 
آلودگــی محیط زیســت یــا تخریب غیر 
 قابل جبــران آن مالزمه پیــدا کند ، ممنوع
 اســت .« در سایر قوانین موضوعه از جمله 
قانون مجازات اســالمی به اهمیت حفاظت 
از محیط زیست تاکید شده است و ضمانت 
اجــرای قانونی بــرای آســیب و تخریب 
آن لحــاظ گردیده اســت . همانطور که در 
یادداشــت ســابق در همین روزنامه تحت 
عنوان صیانت از خاک مادری به پاســداری 
از ذره ، ذره خــاک و طبیعــت جزیره هرمز 
بعنوان یک اکوسیســتم طبیعی و منحصر به 

 فرد ) بهشت زمین شناسان ( تاکید شد و حتی 
خارج کــردن خاک هرمــز در بطری های 
تزیینــی نیز خطری برای محیط زیســت و  
جزیره برشمرده شده ، به همان میزان بر عمران 
و زیبا سازی جزیره هرمز متناسب با طبیعت 
 منطقــه با اولویت حمایــت از مردم بومی و 
 سلحشــور جزیــره تاکید می شــود تا در 
 فرصت هــای اشــتغالزایی )متناســب با 
طبیعــت منطقه ؛ گردشــگری ، اقامت های  
بومگردی .....(  و مدیریت منطقه نقش اول و برتر 
 ایفا نمایند .  انتظار می رود در جهت پاسداری از 
محیط زیســت و حقوق عامه ، اســتاندار  
استان بعنوان شخص اول مدیریت اجرایی ، 
دادستان، فعاالن محیط زیست و کارشناسان 
این حوزه،  در راســتای توقف چنین اقدامی 
 که موجــب تخریب و آلودگــی طبیعت و 
محیط زیست جزیره می شود ، ورود جدی به 

این مهم  نمایند .

بزرگترین  بندرعباس  بیمارســتان شــهید محمدي 
بیمارستان استان هرمزگان و بیمارستان مرجع استان 
مي باشــد که بیماران زیادي از سراسر استان و حتي 
استانهاي مجاور جهت اقدامات تشخیصي و درماني 
به این بیمارستان ارجاع مي شوند. این مرکز آموزشي، 
تحقیقاتي، درماني و بهداشتي زیر نظر دانشگاه علوم 
پزشکي هرمزگان مي باشــد.این بیمارستان سال ها 
است که بیماران مختلفی را از سراسر هرمزگان و استان 
های همجوار مداوا کرده است  و طی سالیان گذشته به 
بخش های مختلف آن افزوده شده است و بزرگترین 
بیمارستان هرمزگان به حساب می آید . شاید روزی 
هزاران نفر، این بیمارستان مراجعه کننده داشته باشد.
 اما اگر نگاهی کوتاه و گذرا به محوطه بیمارســتان 
شــهید محمدی بیندازیم از نظر خدمات رســانی به 
همراهان بیمار شــاید رتبه آخر در کل کشور داشته 
باشیم.چند ســال پیش ســالن انتظاری در محوطه 
 بیمارستان برای استراحت همراهان ساخته شد که بعداز 
مدت ها به نمازخانــه و در حال حاظر به مددکاری 
تبدیل شده اســت.خانواده های بستری شدگان باید 
در حیاط بیمارســتان که صندلی، ســایه بان و حتی 
زمین مسطح مناســبی ندارد بر روی زمین بنشینند. 

بسیاری از قســمت های حیاط که دارای سایه می 
باشد خاکی اســت و خانواده ها از سر ناچاری چند 
روزی تا مرخص شــدن بیمارشان وضعیت را تحمل 
می کنند.در بازدیدی که از محوطه بیمارســتان شهید 
محمدی داشــته ایم. بســیاری از همراهان بستری 
 شــدگان با زیرانــدازی که خود آورده اند شــب را 
 تا صبح ســپری کــرده اند. بســیاری از افــراد از 
شهرســتان ها به این بیمارســتان مراجعه می کنند 
و بیمار خــود را برای مــداوا می آورنــد. مجبور 
هســتند در کنار بیمار خود حضور داشــته باشــند 
و امــکان رفــت و آمــد روزانه برایشــان وجود 
ندارد. حتی باید این مســئله رادر نظرداشــته باشیم 
 کــه بندرعبــاس دارای هــوای به شــدت گرم و 
طاقت فرســا اســت وتحمل گرمــای آن برای هر 
 فردی امکان پذیر نیســت و حتی ممکن است باعث 
 گرما زدگی و بیماری هم شود.از طرفی دیگر پارکینگ 
ماشــین های بیمارســتان که در کنار ساختمان آی 
ســی یو قرار دارد هم از وضعیت مناسبی برخوردار 
نیســت و قسمت هایی از آن خاکی است. هیچ گونه 
ســایه و آســفالت مناسبی ندارد.در شــان ومنزلت 
بیمارســتان مرجع اســتان نمی باشــد که همراهان 
بیمار بــر روی خــاک و روی زیرانــداز درانتظار 
مــداوای عزیزان خود باشــند.اگر بحــث بودجه و 
درآمد هم در این میان از ســوی مســئولین مربوطه 

گفته شــد باید گفت، با مراجعه زیادی که روزانه به 
این بیمارســتان می شــود درآمد آن در حدی است 
 که بتواند حتی یک مهمانســرا در این مکان ساخته 
 شــود .چه برســد به اینکــه دو اتاق کولــردار و 
ســایه بان و چند صندلی برای نشستن ایجاد شود.

 در چند ســال گذشــته ســاختمان های متعدد و 
بخش هــای مختلفی به این مجموعه افزوده شــده 
اســت. همین امر باعث می شود تا مراجعه کنندگان 
هم افزایش چند برابری پیدا کنند. درســت است که 
بیمارســتانی دولتی است اما بااین حال دارای درآمد 
است و باید از بودجه ای که سالیانه برای آن در نظر 
گرفته می شــود و درآمد خود بیمارستان برای رفاه 
حال بیماران وهمراهانشان استفاده شود.باید مسائل 
 رفاهــی همراهان بیماران هم در ایــن میان در نظر 
گرفته شود. از پارکینگ مناسب، تا صندلی برای نشستن 
و سایه بان ، آبسردکن و مکانی برای استراحت هم در 
روز و هم شب از کمترین امکاناتی است که مسولین 
علوم پزشکی باید برای رفاه حال شهروندان در نظر 
داشته باشند.در منشــور حقوق بیمار در ایران آمده 
است: رفتار با بیماران و همراهانشان به گونه ای باشد 
که شایسته شان ومنزلت انسان و با احترام به ارزش ها، 
 اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد و همچنین به همراه 
تامین کلیه امکانات رفاهی پایه و ضروری و به دور از 
تحمیل درد و رنج محدودیتهای غیر ضروری باشد .

پاسداری از محیط زیست و طبیعت هرمز باید اولویت و پیش شرط طرح های عمرانی در جزیره  باشد 

بیمارستان شهید محمدی و خدمات نامطلوب به همراهان بیمار

یادداشت

یادداشت

گروه خبر // رئیس شورای عالی مدارس اهل 
سنت و جماعت جنوب و امام جمعه اهل سنت 
شاهچراغ  به  تروریســتی  حمله  بندرعباس 

شیراز را محکوم کرد .
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ شیخ یوسف جمالی 
با بیان اینکه گرفتن اسلحه برروی مردم محکوم 
اســت، افزود: در شاهچراغ شیراز اسلحه بروی 

کسانی گرفته شد که در حال برپایی نماز مغرب 
بودند و این حرکت از ســوی هر مسلمان و غیر 
مســلمانی محکوم و یک حرکت تروریستی به 
شــمار می رود و به طور یقین دین اسالم هم آن 
را نمی پذیرد.وی با بیان اینکه مسلمانان شیعه و 
تســنن ایران هیچ گاه از چنین حرکاتی حمایت 
نکرده انــد، تصریح کرد: اقدام تروریســتی در 

شــاهچراغ شیراز دل همه را به درد آورد و یک 
روز سیاه را رقم زد.

   شــیخ جمالــی این حادثه تروریســتی را از 
طرف خود و شــورای عالی مدارس اهل سنت 
و جماعــت جنوب به خانــواده جان باختگان 
تسلیت گفت و بیان داشت: جامعه اهل سنت نیز 
از وقوع این حادثه تروریستی متاثر شد و خود 
را همدرد خانواده هــای داغ دیده می داند.امام 
جمعه بندرعبــاس در پایان ابراز امیدواری کرد، 
تمام عوامل پشت پرده این جنایت مشخص و به 

سزای اعمال شان برسند .

رئیس شورای عالی مدارس اهل سنت و جماعت جنوب :

حمله تروریستی به شاهچراغ شیراز محکوم است 

                   سعیده دبیری نژاد/ دریا
Dabiri_      @yahoo.com91

 سعید نصیری وکیل دادگستری 
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  آرزو توکلی ســرویس اســتان ها //
اســتان  پرورش  و  آموزش  مدیر کل   
 کرمان با بیــان اینکــه ورود افراد و 
نهاد های دولتی و غیــر دولتی بدون 
مجــوز ادارات آمــوزش و پرورش به 
کرد:  تاکید  اســت  ممنوع  مدرســه 
 مدیران مدارس با بهره مندی از ظرفیت 
دانش آموزان  آگاه ســازی  به  معلمان 

اقدام کنند . 

   به گزارش خبرنگار دریا ؛ رضا رضایی 
در نشســت تخصصی با مدیران مدارس 
شهرســتان کهنوج از مدیــران مدارس 
خواســت تا بر اســاس ظرفیت موجود 
مدارس و بر مبنای سیاست های وزارت 
برنامه یکساله برای  آموزش و پرورش، 
مدارس تدوین و عملیاتــی کنند.وی با 
بازمانده  دانش آمــوزان  بر جذب  تاکید 

از تحصیل گفت: مدرسه به عنوان کانون 
محله می توانــد با اســتفاده از ظرفیت 
محالت در جذب دانش آموزان بازمانده 
از تحصیل گام های بلندی بردارد.رضایی 
با تاکید بر اینکه دانش آموزان امانت های 
الهــی هســتند، تصریح کــرد: معلمان 
با زبان عملی خود برنامه های  می توانند 
آموزش و پرورش را برای دانش آموزان 
تبیین کنند و تاثیر بسزایی در شرایط فعلی 

داشته باشند.
   مدیــر کل آموزش و پرورش اســتان 
کرمان تاکید کــرد: نباید اجــازه دهیم 
دشــمن آرامش بزرگترین نهاد فرهنگی 
کشــور را بر هم بزنــد، مدیران مدارس 
وظیفه خطیری بر عهــده دارند و باید با 

تبیین  به  بهره مندی از ظرفیت معلمــان 
کنند. اقدام  و آگاه ســازی دانش آموزان 
رضایــی از مدیران مــدارس به عنوان 
کشــتی نجات و ناخدای مدرسه نام برد 
و افــزود: اگر مدیر مدرســه بخواهد و 
 اراده محکم و استواری داشته باشد تمام 
آمال ها و آرزوهای نظام تعلیم و تربیت 
در مدرســه محقق می شود.وی بر تبیین 
دستاورد های نظام انقالب اسالمی ایران 
در مدارس تاکیــد کرد و گفت: وضعیت 
 قبــل از انقالب بــا بعــد از انقالب در 
زمینه های مختلــف فرهنگی، عمرانی، 
آموزشــی و ... قابل مقایســه نیست و 
باید این دســتاورد ها را به نسل جوان و 
 نوجوان گوشزد کنیم.رضایی با بیان اینکه 

دانش آموزان سرمایه های اصلی و گران 
بهای ایران اسالمی هستند تاکید کرد: باید 
مانند فرزندان خود مراقب دانش آموزان 
باشیم زیرا آسیب به دانش آموزان، لطمه 
به آینده کشور است.مدیر کل آموزش و 
پرورش اســتان کرمان اظهار کرد: دانش 
آموزان از رفتار و کردار معلمان و والدین 
الگو می گیرند پس باید به عنوان معلم، 
پدر و مــادر مراقب اعمال و رفتار خود 

باشیم.
   رضایی بر ایجاد زمینه الزم جهت حضور 
رزمندگان، ایثارگران و خانواده شهدا در 
مدارس جهت بیان خاطره و ســخنرانی 
برای دانش آمــوزان تاکید کرد و افزود: 
 سعی کنید مراسم صبحگاه مدرسه با اجرای 

 برنامــه های متنــوع  فرهنگــی برای 
دانش آموزان جذاب شــود.وی با تاکید 
بر اینکه اســتفاده دانش آموزان از تلفن 
 همــراه در مدارس ممنوع اســت گفت: 
تنبیــه بدنی دانش آموزان در مدرســه 
ممنــوع و خط قرمز مــا در آموزش و 

پرورش است.
  رضایی توانمند ســازی دانش آموزان 
در زمینه استفاده موثر از فضای مجازی 
را ضروری دانســت و افــزود: تعامل و 
از  همکاری مدارس و خانواده بسیاری 
مشکالت پیش روی نظام تعلیم و تربیت 
را به حداقل می رساند و ارتقای کیفیت 
فعالیت های آموزشــی و پرورشی را در 

پی دارد .

مدیر کل آموزش و پرورش کرمان خبر داد 

ورود افراد و نهادهای دولتی و غیردولتی بدون مجوز به مدارس ممنوع 

ابوالحســن جعفری سرویس     سید 
و  // مدیرکل صنایع دریایی  استان ها 
ریلی وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
شناورهای  بومی ســازی  طرح  گفت: 
خدمت رسان به سکوهای نفتی دریایی 

در دستور کار است . 
   بــه گــزارش خبرنگار دریا ؛ ســعید 
جعفری در حاشــیه بازدید از شــرکت 
صنعتی دریایی ایران در بوشــهر اظهار 
کرد: هر ســکوی نفتــی دریایی چندین 
شــناور بــرای ارائه خدمــات دارد که 
بیشتر آنها خارجی هســتند، قرار است 
هماهنگی های الزم برای ثبت ســفارش 
 این شــناورها انجــام  و امیدواریم که 
بخشــی از آن هــم به شــرکت صدرا 
ســپرده شــود.وی بابیان اینکه چندین 
 شــرکت در استان های کشور موتورهای 
ســنگین دریایی را تولید می کنند، افزود: 
پیش بینی می شود تا سال آینده حداقل۲ 
نوع جدید از این موتورها داخلی سازی 

شود. 
  مدیرکل صنایع دریایی و ریلی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: چند 

واحد داخلی در زمینه تولید موتورهای 
برون نصب بنزینــی و موتورهای دیزلی 
فعالیــت می کنند و برخــی از قدرت ها 

بومی سازی شده است.
   جعفری با بیان اینکه اکنون واحدهای 
شناورسازی در زمینه ثبت سفارش ورق 
فوالدی مورد نیاز خود در بورس مشکلی 
ندارند، تاکید کرد: در صورتی که موانعی 
در این زمینه ایجاد شــود وزارت صمت 
آماده همکاری و حمایت برای تامین نیاز 
صنایع شناورسازی است.مدیرکل صنعت، 
معدن و تجارت استان بوشهر هم  بابیان 
اینکه شرکت صدرا یکی از صنایع پیشران 
دریایی است، گفت: این شرکت امروز با 
شمار اشتغال باال به روزهای خوب خود 

رسیده است.
  مهدی صفوی ادامه داد: ســفر مدیرکل 
صنایع دریایــی و ریلی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به استان بوشهر، فرصت 
خوبی ایجاد کرده اســت تا ظرفیت های 
این شرکت معرفی و مسائل و مشکالتی 
که نیازمند پیگیری در سطح ملی است، 

مطرح شود .

دبیر شورای عالی صنایع دریایی :

 شناورهای خدمت رسان 
به سکوهای نفتی داخل سازی می شود

  
رئیس کل دادگستری کرمان :

 صف های بنزین زیبنده مردم و نظام نیست

آرزو توکلی ســرویس اســتان ها // رئیس کل 
دادگســتری کرمان گفت: صف های طوالنی در 
مقابل جایگاه های بنزین در جنوب استان زیبنده 
 مردم و نظام جمهوری اســالمی نیست و ناشی 
 از سیاســت های غلطی اســت که نباید اتفاق 

بیافتد . 
   بــه گــزارش خبرنگاردریا ؛ حجت االســالم 
ابراهیم حمیدی در جمع مدیران ادارات و ســران 
طوایف شهرســتان قلعه گنج در جنوب اســتان 
کرمان اظهارداشــت: از وضعیت صف های بنزین 
در شهرهای جنوب استان شرمنده شدم چرا مردم 
باید برای دریافت ۲0 لیتر بنزین ۲ تا سه کیلومتر 

در صف معطل شوند؟
  وی با بیان اینکه ایــن وضعیت نباید ادامه پیدا 
کند، افزود: باید این مشکل مدیریت شود و مقابل 
متخلف ایستاد اما نباید 9۵ درصد مردم را فدای 
آن پنج درصد متخلف کرد.رئیس کل دادگستری 
استان کرمان تاکید کرد: مردم منطقه نجیب هستند 
و نباید این نجابت موجب بی تفاوتی در حل این 

مشکل آنان شود.

وی ضمــن دادن وعده مبنی بــر اینکه از طریق 
مدیران اســتانی این مشــکل را پیگیری می کند 
اضافه  کرد: باید سیســتم های هوشمند را برای 
جلوگیری از قاچاق ســوخت به کار گرفت و با 
دوربین های کنترلی می توان مانع ســوختگیری 

یک خودرو در چند جایگاه شد.
  حجت االسالم حمیدی با بیان اینکه سوخت یک 
سرمایه است و ما هم موافقیم سیاست هایی برای 
صیانت از آن اتخاذ شــود ادامه داد: این سرمایه 
متعلق بــه همه مردم ایران اســت و باید به طور 
مســاوی میان همه مردم تقسیم شود و نباید یک 

عده از آن سوءاستفاده کنند.
  وی با اشــاره به اینکه به دنبــال ظرفیت هایی 
هستیم که تولید ایجاد می کند و موجب می شود 
جوانان از بیکاری خارج شوند تاکید کرد: اولویت 
ما شناســایی این ظرفیت ها و کمک به مسئوالن 

برای اشتغالزایی است.
  رئیس کل دادگستری کرمان با بیان اینکه قاچاق 
سوخت معضل بزرگی در منطقه شده است افزود: 
قاچاق ســوخت توســط برخی جوانان با وجود 

خطرات آن به دلیل کمبود اشتغال است.
*  دشمن به دنبال ایجاد جنگ مذهبی و قومیتی است

   وی در عیــن حــال اظهارداشــت: بــا وجود 
تالش های دشمن برای ایجاد تفرقه در میان شیعه 
و ســنی و بین اقوام و قومیت ها مردم ســال ها 
با صلح و برادری زندگی کرده اند.حجت االسالم 
حمیدی با بیان اینکه دشــمن مایل است بین ما 
جنگ طایفه ای، مذهبــی و قومیتی راه بیاندازد 
ادامه داد: با بصیــرت و آگاهی مردم و ارادتی که 
اقوام مختلف به نظام و کشــور دارند نقشه های 
دشمن همیشه نقش بر آب شده است.وی با تاکید 
بر اینکه از اعتماد کردن بــه مردم ضرر نکرده و 
نخواهیــم کرد اضافه کرد: ما بــا مردمی انقالبی، 
متدین و والیی مواجه هســتیم و همیشه باید به 

آنان اعتماد کرد.
  حجت االســالم حمیدی افزود: دستگاه قضایی 
باید از ظرفیت واگذاری کارها به مردم اســتفاده 
کند و تا جای ممکن کارهایی که می شود توسط 
مردم حل و فصل شود را به مردم واگذار کند.وی 
گفت: نمونه واگذاری امور به مردم، شوراهای حل 
اختالف، مصلحان و حکمینی هســتند که بهترین 
 خدمت را به قوه قضاییه، مردم و نظام اســالمی 

می کنند و تجربه موفقی بوده است.
   رئیس کل دادگســتری کرمــان ادامه داد: برای 
کاهش جرائم باید مردم، مســئوالن، ائمه جمعه، 
روحانیت و سران طوایف کمک کنند در غیر این 

صورت این مهم اتفاق نمی افتد.
  به گزارش ایرنا به دنبــال برنامه های مقابله با 
قاچاق ســوخت در جنوب و جنوب شرق استان 
مبنی بر ایجاد محدودیت در برداشت روزانه بنزین 
در این مناطق، شاهد تشکیل صف های طویل در 
مقابل برخی جایگاه ها هســتیم که خرابی برخی 
نازل ها، تاخیر در ارســال سوخت و نیز تعطیلی 
برخی جایگاه های متخلف ســبب تشــدید این 

وضعیت می شود .

رئیس کل دادگستری کرمان خبر داد
 صدور کیفرخواست برای ۲۵ پرونده مربوط 

به اغتشاشات اخیر در استان کرمان
    آرزو توکلی ســرویس استان ها //  رئیس کل دادگستری 
اســتان کرمان گفت: در حال حاضر ۲۵ فقــره پرونده مربوط 
 بــه لیدرهای اصلی اغتشاشــات اخیــر در اســتان کرمان با 
صدور کیفرخواســت از دادســراها به دادگاه ها ارســال شده و 
این پرونده ها در دست رســیدگی هستند. به گزارش خبرنگار 
 دریا؛ حجت االســالم ابراهیم حمیدی در جمع اصحاب رسانه 
در منوجان دربــاره پرونده های اغتشاشــات اخیر اظهار کرد: 
سیاســت های قوه قضاییه برای تفکیک مجرمان اعمال شده و 
افرادی که نیاز بوده پس از ارشــاد و معاضدت آزاد شوند، آزاد 
شــده اند.وی بیان کرد: تسریع در رســیدگی و صدور احکام و 
اجرای سریع احکاِم متناسب مورد تاکید ریاست قوه قضاییه بوده 
که این مهم همواره مد نظر قــرار دارد.نماینده عالی قوه قضاییه 
در اســتان کرمان یادآور شد: اگر بتوانیم جلسات دادگاه را علنی 
تشکیل دهیم با تشــخیص قاضی رسیدگی کننده، این جلسات 
 با حضور خبرنگاران برگزار خواهد شــد حمیــدی افزود: این 
پرونده ها به نحوی مدیریت می شود که سرعت و دقت در رسیدگی 
به پرونده ها و عناوین مجرمانه لحاظ شود و خسارت های وارده به 
اموال عمومی، بیت المال و اموال خصوصی نیز رسیدگی شود و در 
احکام قضایی مورد حکم قرار گیرد که در مرحله اجرای احکام 

بتوان این خسارت ها را از این افراد دریافت کرد .
خوزستان، رکورددار تولید و خرید خرما

  حسن سیالوی ســرویس استان ها //  مدیر امور باغبانی 
سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: امسال رکورد تولید 
خرما با ۲۵٦ هــزار تن و همچنین رکورد خرید توافقی خرما 
با رکورد 9٦ هزار تن در اختیار اســتان خوزستان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگاردریا؛ محمد حســنی نســب در نخستین 
همایش نخلستان در نوار مرزی جنوب غرب کشور که در سالن 
همایش های منطقه آزاد اروند برگزار شد، اظهار کرد: منطقه آزاد 
اروند یکی از مهمترین مناطق ژنتیکی خرمای جهان بوده و از 
لحاظ تنوع ارقام، ۷۵ رقم خرما دارد.وی افزود: امسال رکورد 
تولید خرمــا با ۲۵٦ هزار تن و  همچنین رکورد خرید توافقی 
خرما با رکورد 9٦ هزار تن در اختیار اســتان خوزستان قرار 
گرفت. حسنی نسب تصریح کرد: شهرستان آبادان نیز رتبه دوم 
خرید را از آن خود کرده اســت.این همایش به همت قرارگاه 
محرومیت زدایی کربال و با حضور مســئولین شهری و استانی 
و کشــاورزان و بهره برداران منطقه برگزار شد و در پایان این 
همایش از تعدادی از کشــاورزان نمونه شهرستان های آبادان، 

خرمشهر و شادگان تقدیر بعمل آمد .

خبر

ســرویس  زاده  حائری   علیرضــا 
بیمه سالمت  کل  مدیر   // ها  استان 
اســتان یزد از راه اندازی صندوقی 
درمانی  هزینه های  پوشــش  جهت 
تحت  العالج  صعب  و  خاص  بیماران 
پوشش بیمه سالمت به میزان ۸۰ تا 

۱۰۰ درصد خبر داد . 
   بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ محمد 
دریجانــی به مناســبت هفتــه بیمه 
از  خبرنــگاران  جمع  در  ســالمت 
و  بیماران خاص  صندوق  تشــکیل 
صعب العالج بیمه ســالمت خبر داد 
و تصریح کــرد: این صندوق بیماران 
بیمه سالمت  پوشــش  خاص تحت 
شــامل بیماران اوتیســم، تاالسمی، 
کلیوی،  مزمن  نارســایی  هموفیلی، 
ام اس، دیالیــز، بال پروانه ای و چند 
خدمات  تحت  را  مادرزادی  بیماری 
رسانی قرار می دهد و از ۸0 تا 100 
را  آنان  از هزینه های درمانی  درصد 

پرداخت می کند.
   وی افزود: در حال حاضر بیماران 
بایــد در بخش دولتی  خاص حتمًا 
تحــت درمان قــرار گیرنــد که در 

استان یزد نیز عمدتًا خدمات به این 
 بیماران در مراکز درمانی دولتی ارائه

 می شود.
    دریجانــی خاطرنشــان کرد: در 
حــوزه نابــاروری نیز بــا توجه به 
سیاســت جوانــی جمعیــت، تمام 
هزینه های فراینــد درمان زوج های 
نابارور تحت پوشــش بیمه سالمت 
قرار گرفته کــه در بخش دولتی 90 
درصــد و در بخش خصوصی تا ۷0 
درصــد هزینه ها پوشــش داده می 

شود و خوشبختانه با استقبال خوبی 
مواجه شده است.وی با بیان این که 
میزان موفقیــت در درمان ناباروری 
۳0 تا ۳۳ درصد اســت،  گفت: برای 
تعداد درمان در این حوزه محدودیتی 
نیز لحاظ نشده و حداکثر تا سه مرتبه 
در سال امکان بهره گیری از خدمات 
بیمه ای حوزه ناباروری فراهم شــده 

است.
   به گفته وی، خوشبختانه از شروع 
ایــن طرح تاکنــون ۳۵00 زوج در 

 استان مراجعه داشته اند لذا به صورت 
ویــژه پرداخت هایــی در این رابطه 

داریم.
   این مســئول با بیان این که هزینه 
درمــان هر زوج نابــارور بین ۷ تا 
1۲ میلیون تومان اســت، اظهار کرد: 
تاکنــون حدود 10 میلیــارد تومان 
در این رابطه از ســوی بیمه سالمت 
پرداخت  به مراکز درمانــی مربوطه 
شده اســت.وی در بخش دیگری از 
در  محدودیتی  هیچ  گفت:  سخنانش 
پوشش بیمه سالمت در استان نداریم، 
مگر آنهایی که خواســتار درمان در 
مراکز بخش خصوصی هستند و اخیراً 
نیز براساس آمارها استقبال خوبی را 
درخصــوص مراجعه به مراکز دولتی 
شاهد هســتیم.دریجانی در پایان با 
اشــاره به بهره مندی ۳۳0 هزار نفر 
در استان از بیمه سالمت، گفت: این 
اداره کل ماهیانــه ۳۳ تا ۳۵ میلیارد 
تومان پرداخت به مراکز درمانی دارد 
که البته ۷0 درصد هزینه ها مربوط به 

بیماران سایر استانهاست .

مدیر کل بیمه سالمت یزد خبر داد

پرداخت تا ۱۰۰ درصدی هزینه درمان بیماران خاص در یزد

    
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به حادثه دلخراش شیراز :

نباید به بهانه اغتشاش ، این اعمال جنایتکارانه اتفاق بیفتد
آرزو توکلی سرویس استان ها // 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
با اشاره به پذیرش مسئولیت این 
جنایت توســط داعشی ها گفت: 
قطعا ملت ما باید به هوش باشند 
و اگر تا امروز کســی شک داشت 
اغتشاشات اخیر کار جریان امریکا 
و منافقین با همکاری جریان های 
عربی و وهابی در منطقه اســت، 
اکنون شــکی نیست اغتشاشات 
 عقبــه جریان مواجهــه با ایران 
و اصل نظام اســالمی در منطقه 

است . 
   بــه گــزارش خبرنــگار دریا ؛   
در  پورابراهیمی  دکترمحمدرضــا 
جلسه شورای گفت و گوی دولت 
و بخش خصوصی اســتان کرمان 
با محکوم کردن حادثه تروریستی 
حرم شــاهچراغ شیراز اظهار کرد: 
تصاویر بسیار دلخراش از شهادت 
مــادر و فرزند خردســال در این 
حادثه دل هر انسان آزاده ای را می 

لرزاند و متاثر می کند.
  وی با اشاره به پذیرش مسئولیت 
این جنایت توسط داعشی ها افزود: 
قطعا ملت ما باید به هوش باشــند 

و اگر تا امروز کســی شک داشت 
اغتشاشات اخیر کار جریان امریکا 
و منافقین با همکاری جریان های 
عربــی و وهابی در منطقه اســت، 
اکنون شکی نیست اغتشاشات عقبه 
جریان مواجهه با ایران و اصل نظام 

اسالمی در منطقه است.
  پورابراهیمی تصریح کرد: کسانی 
که به هر دلیــل اعتراضی دارند که 
مــی تواند در خیلــی از زمینه ها 
به حق باشــد، بایــد تکلیفش از 
اغتشاش جدا شود و باید این بهانه 
را از دشمن گرفت و نباید به بهانه 
اغتشــاش این اعمال جنایتکارانه 

اتفاق بیفتد.
  نماینده مردم کرمــان و راور در 
مجلس با اشــاره به اینکه به همت 
 نیروهــای اطالعاتــی و امنیتــی 
ده ها هزار پرونده تروریستی قبل 
از ورود به کشور خنثی شده، افزود: 
کسانی که اعتراض دارند باید ببینند 
آب به آسیاب چه کسی می ریزند 
و از مطالبات آنان چه سوءاستفاده 

می شود.

وی اظهار کرد: جنایت داعشی ها 
را باید در عراق و سوریه بخوانیم. 
جلوی خانواده فرزند و پدر را سر 
بریدند و اینها به دنبال ایران بدون 
امنیت هستند و می خواهند ایران را 

تجزیه کنند.
  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
با بیان اینکه همه مســئوالن باید 
اشــتباهات و کوتاهی ها را جبران 
کنند و نباید بهانه ایجاد کنند، گفت: 
دشمن در بیخ گوش ماست و آمده 
انتقام 40 ساله را بگیرد زیرا ایران 

اســالمی با اقتدار جلــو می رود.
وی با اشاره به اینکه امریکایی ها 
یــک روزی در ایران حق توحش 
می گرفتند، افزود: امروز ایران در 
عرصه پزشکی جزو رتبه های برتر 
دنیاســت و امیدواریم این اتفاقات 
برای همه ما درس باشــد و اجازه 
ندهیم دشــمن سوءاستفاده کند که 
آنها به جز نابودی ایران، انقالب و 
اسالم به هیچی فکر نمی کنند؛ چرا 
برخی از افراد جنایت های امریکا 

و استکبار را نمی بینند ؟

استاندار یزد :

 آموزش و پرورش ، پیشران جامعه دانش بنیان است

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // استاندار 
یزد گفــت: اعتقاد داریم کــه آموزش و پرورش 
پیشران جامعه دانش بنیان است چرا که مهمترین 
سرمایه یک مجموعه دانش بنیان نیروی انسانی 
آن اســت که مهد پرورش این نیروها آموزش و 

پرورش است . 

  به گــزارش خبرنگار دریا ؛ مهــران فاطمی در 
حاشیه جلســه فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش 
بنیان استان با بیان اینکه موضوع این جلسه، مسئله 
آمــوزش و پرورش بود اظهار داشــت: مجموعه 
آموزش و پرورش برای ما بســیار حیاتی است و 
اقدامات بســیار خوبی در این راستا در حال انجام 
است.  وی بیان کرد: از مهمترین مباحثی که در این 
جلســه مطرح شد اجرای تصویب نامه ای است که 
در هیئت دولت در راســتای تحقق شعار سال در 
حوزه آموزش و پروش مصوب شــده است و ما 
اجرای آن در اســتان یزد را با جدیت پیگیری و 

دنبال می کنیم.
  فاطمی با اشــاره به اینکه موضوع دوم نشست، 
برگزاری جشــنواره استانی مســابقات نوآوری و 
ابتکارات دانش آموزی بود گفت: قرار اســت این 
جشــنواره را امســال به صورت ملی با همکاری 

صندوق نوآوری و شکوفایی کشور در یک سطح 
بزرگتری با همکاری آمــوزش و پرورش برگزار 

کنیم.
  وی گفت: مسئله دیگر هنرستان های جوار صنعت 
بود که فاصلــه ما بین تئوری و مهــارت در این 
هنرســتان ها پر می شود، در این زمینه خوشبختانه 
یک تا دو مورد هنرســتان افتتاح شده است و این 
مراکز در حال حاضر هنر آموز و دانش آموز دارد 
انشــالل به مرور زمان این بخش را توسعه خواهیم 

داد.
  استاندار یزد در پایان تصریح کرد: موضوعات و 
موارد دیگری نیز در جلســه مطرح شد که یکی از 
مهم ترین آن در راستای هفته پژوهش بود، مقرر شد 
برنامه های هفته پژوهش مثل سال گذشته پررنگ و 
پر رونق برگزار شود که گزارشات آن در جلسات 

بعدی اعالم خواهد شد .
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فرهنگ و هنر

   گروه فرهنگی // یک شــهروند قطری، بانی ســاخت 
بزرگترین مجسمه ســنگی از کاپ قهرمانی مسابقات جام 
جهانی برای کشورش شده است. حمد السویدی ـ شهروند 
قطری ـ سه سال قبل به فکر ساخت بزرگترین کاپ سنگی 
برای جام جهانی افتاد. این کار، دو سال زمان برد و چندی 
قبل به پایان رسید.این شهروند قطری می گوید این اقدام را به 
خاطر کشورش و نیز مشارکت در بزرگترین رویداد ورزشی 
جهان انجام داده است.حمد السویدی، مرد بلندپرواز قطری 
که مجســمه سازی، کار با ســنگ و جمع آوری سنگ های 
کمیاب را فعالیت مورد عالقه اش یافته بود، ســه سال قبل 
تصمیم گرفت که بانی ســاخت بزرگترین کاپ جام جهانی 
باشد.او می گوید وقتی به مجسمه سازی روی آورده است، 
دائما در فکر این بوده که چگونه می توند برای کشــورش 
کاری بکند که به جام جهانی هم مربوط باشد و بتواند قطر 
را در این رویداد جهانی درخشــان تــر جلوه دهد.البته او 
خودش در ســاخت این مجسمه ســنگی مشارکت نداشته 
اما به خاطر عالقه اش به ســنگ تراشــی و مجسمه سازی 
امیدوار است که در آینده بتواند مجسمه های سنگی بسازد.

این مجســمه از یک قطعه سنگ تراورتن به وزن پنج تن و 
به طول سه متر ســاخته شده است. اما بعد از ساخته شدن 
جام، وزن  آن به چهار تن و طولش به ۲.۸ متر رسیده است. 
چون سنگ تراورتن طالیی رنگ است این مجسمه سنگی 
رنگ نشده است.جام سنگی که در ترکیه ساخته شده بود از 
 طریق دریا و با هزینه ای بالغ بر ۲0 هزار دالر به قطر انتقال 
داده شده است.حمد السویدی به الجزیره گفته، امیدوار است 
که مســئوالن قطری قدر این تحفــه فنی خاص را بدانند و 
هنگام برگزاری جام جهانی در زیباترین نقطه کشور قرارش 

دهند .

خبر

       *  

 گروه فرهنگی //  مدیرکل بقاع متبرکه ســازمان 
 اوقاف و امور خیریه، بســته شــدن حرم امام زاده 
صالح )ع( در تهران و بقاع متبرکه سراسر کشور را 

تکذیب کرد . 
    حجت االســالم محمد نوروزپور افزود:  با توجه به 
حادثه تروریستی که در حرم مطهر شاهچراغ شیراز رخ 
داد و منجر به شهادت تعدادی از هموطنان شد، به لحاظ 

حفظ امنیت جان زائران و پیشگیری از احتمال هر گونه 
حادثه مشــابه در حرم مطهر امام زاده صالح)ع( تهران 
در میدان تجریش، درهای این حرم مطهر چند ساعت 
زودتر از روزهای عادی به روی مردم بســته شد.وی 
ضمن تکذیب برخی اخبار منتشــر شــده در فضای 
مجازی مبنی بر بسته شــدن این حرم مطهر تا اطالع 
ثانوی افــزود: طبق روال هر روز درهای حرم امام زاه 

صالح)ع( و بقاع متبرکه سراسری کشور از اذان صبح تا 
پاسی از شب به روی مردم باز است.

   مدیرکل بقاع متبرکه ســازمان اوقاف و امور خیریه 
تصریح کرد: از هیئت امنای بقاع متبرکه خواسته شده به 
لحاظ حفظ هرچه بیشتر امنیت و جان مردم با هماهنگی 
دستگاه های امنیتی، تدابیر بیشتر درخصوص مسائل 
امنیتی و کنترل اوضاع در نظر بگیرند.نوروزپور با تاکید 
بر اینکه مشــکل خاصی در بقاع متبرکه وجود ندارد، 
گفت: اکنون ۸۷٦۷ بقعه در قالب حرم مطهر پیامبران، 
امام زادگان، مشاهیر، شهدای شاخص و غیره در سراسر 

کشور وجود دارد .

  گروه فرهنگی //   با توجه به خرید حق پخــش دیدارهای جام جهانی محدودیتی 
 برای گزارشــگران تلویزیونی جهــت فعالیت در جام جهانی قطــر وجود نخواهد 

داشت .
     سفیر ایران در قطر نیز خبر توافق صداوسیما با شرکت پخش کننده قطری برای پخش 
مستقیم رقابت های جام جهانی را تایید کرد.حمیدرضا دهقانی سفیر ایران در قطر، در توئیتی 

نوشت: »باالخره امروز بعد از چند هفته تالش و رد و بدل کردن نامه و پیش نویس قرارداد 
و دو روز مذاکره مستقیم، صدا و سیما و مجموعه beiN MeDiA GROUP برای 
 پخش مســتقیم بازی های جام جهانی از صدا و ســیما توافق کردند.«بر این اساس، همه

 بازی های جام جهانی به صورت زنده و قانونی از رســانه ملی پخش خواهد شــد. این 
قرارداد پس از چند مرحله مذاکره و بررسی پیش نویس صورت گرفته است .

گروه فرهنگی // یک کارشناس فرهنگی در نشست 
هم اندیشی ناشران حوزه کودک و نوجوان گفت: این 
موضوع مبنی بر اینکه ۷۲ درصد از کتاب های منتشره 
تا آذر ۱۴۰۰ ترجمه باشــد، یک فاجعه فرهنگی برای 

کشور محسوب می شود .
  نخستین هم اندیشی ناشران حوزه کودک و نوجوان، 
با حضور حامد عالمتی و بیش از ۳0 ناشــر حوزه 
کودک و نوجوان در سالن اجتماعات کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.مســعود زین 
العابدین کارشناس حوزه کتاب گفت: براساس آمار 
خانه کتاب تا ســال 9۵، دوازده هزار و ۸۸1 کتاب 
در حوزه کودک و نوجوانان منتشــر شده است که از 
این میان چهار هزار و ۷00 عنوان ترجمه و هشــت 
هزار عنوان کتاب تولیدی است. همچنین این آمار در 
آذرماه سال 1400 به این صورت است که 1۳ هزار 
و ۵00 عنوان کتاب منتشر شده که از این میان 9 هزار 
و ٦00 عنوان کتاب ترجمه شده است. این آمار نشان 
می دهد که ۷۲ درصد آثار ترجمه ای در حوزه کودک 
و نوجوانان افزایش یافته است.وی ادامه داد: از آنجا 
که در ایران قانون کپی رایت وجود ندارد، بازار نشر 
کودک و نوجوان تبدیل به فضای اقتصادی شده است. 
این امر می تواند به نویسندگان، تصویرگران، مؤلفان و 
ویراستاران آسیب برساند و آنها نتوانند فرصت بروز 

و ظهور داشته باشند. 
   این کارشناس حوزه کتاب گفت: با تکان های ارزی 
برخی از تصویرگران همکاری های بین المللی دارند 
و دیگر همکاری داخلی نمی کنند. این امر بزرگترین 
ضربه به هویت ملی است. ما تقریبًا به مرور کل عرصه 
را از دست خواهیم داد که اتفاق فاجعه ای برای صنعت 
نشــر کودک و نوجوان و فرهنگ کودک و نوجوان 

است.
  وی افزود: 9۵ درصد از فعاالنی که در حوزه کودک 
و نوجوانان فعالیــت می کنند، به این حوزه عالقمند 
هستند که اینچنین با سختی مانده اند و فعالیت می کنند 
در حالی که می توانند در دیگر ژانرهای حوزه نشــر 
کار کنند. این موضوع مبنــی بر اینکه ۷۲ درصد از 
کتاب های منتشــره تا آذر 1400 ترجمه باشد، یک 
فاجعه فرهنگی برای کشــور محسوب می شود.در 
ادامه جهانبخش مدیر انتشــارات مدرســه با اشاره 
بــه این موضوع که مــا از کانون پــرورش فکری 
 کودکان و نوجوانان به عنوان مؤسســه ای شناخت 
داریم که مکمل آموزش و پــرورش در مفهوم عام 

است. 
   کانون و انتشارات مدرسه به عنوان آموزش دهنده 
مکمل آموزش رسمی کشور محسوب می شود.وی 
افزود: یکی از آســیب هایی که شاهد هستیم موازی 
کاری هاست و راهکار برای حل این مسأله شناخت 
نقاط مشترک نهایی است که مأموریت هم سو دارند. 

پیشنهاد می کنم کارگروهی را تشکیل دهیم برای سه 
هدف؛ 1( شناخت اولویت های مشترک میان کانون و 
انتشارات مدرسه؛ برنامه ریزی عملیات در ارتباط با 
این اهداف و اولویت های مشــترک و همزمان تعیین 
شــاخص ها برای ارزیابی برنامه هــا، تعریف برنامه 
عملیاتی برای رسیدن به مدل که بتواند الگویی برای 

همکاری های فی مابین باشد.
   در ادامه ملک زاده مدیراجرایی مؤسســه فرهنگی 
انتشــارات فاطمی گفت: یکی از مشــکالت حوزه 
نشــر کودک و نوجوان نبود نیروهای متخصصی در 
بخش هایی همچون نویسندگی، ویراستاری، حروف 
چینی، صفحه آرایی، گرافیســت حرفه ای اســت. 
متأســفانه در این بخش ها با استانداردهای جهانی 
فاصله داریم.وی افزود: مشــکالت در حوزه کاغذ 
جدی اســت. ناشــران کودک و نوجوانان کتاب ها 
را به صورت رنگی و عمدتًا روی کاغذ گالســه به 
چاپ می رسانند که مشــکالتی در این زمینه وجود 
دارد. براساس آمار منتشره تولید کتاب های کودک به 
دلیل قیمت کاغذ کاهش یافته است.در ادامه شادانلو 
نماینده بنیاد مکتب حاج قاسم با اشاره به این موضوع 
که بســیاری از آثار حوزه کودک و نوجوانان کیفی 
نیست، گفت: متأســفانه به دلیل چربیدن بحث مالی 
و تجاری و نبود محتوای مناســب و تکرار مکررات 
سبب شده اســت تا آثار خوبی در این حوزه تولید 
نشود و در حوزه شهید حاج قاسم سلیمانی هم این 
چنین وضعیتی را شاهد هستیم.وی افزود: در حوزه 
کودک و نوجوانان شاهد عطشی هستیم و بنیاد مکتب 
حاج قاسم این آمادگی را دارد تا به واسطه پشتیبانی 
محتوایی، بتوانیم ارتباط مستقیمی با کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان داشته باشیم. همچنین بازی 
CAll Of DUty: MODeRN WARfARe۲ که 
ترور شهید حاج قاسم سلیمانی را شبیه سازی کرده 
است، اتفاقی خوبی نبوده و ما در این زمینه هم اعالم 
آمادگی می کنیم بتوانیم محتوای مناسبی را در اختیار 
کانون قرار دهیم تا شــاهد تولید بازی های اینچنینی 

باشیم.
   در ادامــه ســیدرضا میربابا از انتشــارات صریر 
گفت: مشــکالتی در حوزه کاغذ و گرانی آن وجود 
دارد و کانون به عنوان هسته مرکزی می تواند حامی 
ناشران باشد. به این معنا که کانون با ایجاد کمیته های 
تخصصی و تشکیل کارگروه ها می تواند نقطه نظرات 

را در دستور کار قرار دهد.
   در ادامه شــکوری مدیر انتشارات سروش گفت: 
 کانــون به عنوان یکــی از مراکز قدیمــی در قالب 
هم اندیشی می تواند نظرات ناشران را اخذ کند و به 
کانون به عنوان ناشــر حکومتی پیشنهاد می کنم که 
ناشران دولتی در ابعاد مشورتی و حمایتی کمک بگیرد 

و قدرت حمایتی اش را در بخش خصوصی بگذارد.
در ادامه حامد رضوی از انتشارات به نشر گفت: باید 
کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان 
شتاب دهنده و تســهیل دهنده در حوزه کودکان و 
نوجوان باشــد تا بتواند در بحث ترویج، فروش آثار 
اقداماتی انجام دهد و سرپل ارتباط وزارت آموزش 
و پرورش و ناشران حوزه کودک و نوجوان باشد. ما 
باید بتوانیم توسط کانون این سیستم خشک وزارت 
 آموزش و پرورش را بشــکنیم تا مســیر هموارتر

  باشــد.وی افــزود: در بخشــی از کتاب درســی 
دانش آموزان مان به نام »بیشتر بخوانیم« یا »بیشتر 
بدانیم« است که متأسفانه کتاب هایی که در این بخش 
معرفی می شود، مناسب نیست و کانون می تواند این 
رایزنی را با معلم داوطلب داشــته باشــد تا در کنار 
 آموزش مباحث در مدارس، کتاب های مرتبط را معرفی 
 کنــد. برای مثــال در بخــش احکام می تــوان به 
 دانش آموز کتابی مناســب در حوزه احکام معرفی

 کرد.
    در این شــرایط چرخه ناشران می چرخد و از آن 
طرف دانش آموزان به حضور در کتابفروشی تشویق 
می شوند و در نهایت مدرسه به عنوان ثقل آموزشی 
مطرح خواهد شــد.در ادامه یاراحمدی از انتشارات 
منادی تربیت گفت: پیشنهادم این است که در بحث 
اقتصاد نشر شــورایی تشکیل شود تا به جمع بندی 
برسیم و اعضای آن براساس ظرفیت و پتانسیلی که 
دارد، اقدامات مؤثر و تأثیرگذاری را در بخش جذب، 
اطالع رسانی و فروش آثار حوزه کودک و نوجوان 

انجام دهند.
  وی افزود: متأسفانه بخش ترجمه در حوزه کودک و 
نوجوان در سال های اخیر قسمت عمده ای از ناشران 
را زمین گیر کرده اســت و براساس آمار منتشره 40 
درصد بازار نشر به ترجمه کتاب اختصاص دارد. بنظر 
می رسد باید برنامه ریزی مدونی در بحث تولید محتوا 

داشته باشیم.
  در ادامه نعمت اللهی دبیر تألیف انتشــارات مهرسا 
گفت: پیشنهادم این اســت که در حوزه نشر کودک 
و نوجوانان به میزبانی کانون یک رویداد ساالنه ای 
داشته باشیم تا در آن رویداد بتوانیم به هم اندیشی و 

هم افزایی برسیم.
  نوشین نیلفروشــان مدیر مسئول نشــر زعفران، 
صدرنیا مدیــر بخش کودک و نوجوان انتشــارات 
علمی و فرهنگی، زهرا یعقوبی مدیرمسئول انتشارات 
کتاب پرنده، عباســی از انتشارات امیرکبیر، کرمی از 
 انتشارات نردبان، حســینی از انتشارات سوره مهر، 
 در این نشســت ضمــن اظهار خوشــحالی برای 
حضور در نشســت به معرفی انتشارات شأن و بیان 

دیدگاه های شأن پرداختند .

شمار باالی آثار ترجمه 
در حوزه کودک و نوجوان فاجعه فرهنگی است

گروه فرهنگــی // پرویز فالحی پور 
و مریــم کاویانی در کمتر از 3 ماه، با 
3 ســریال جدید در تلویزیون دیده 

شده اند .
   با آغاز مجموعه نمایشــی »آزادی 
مشروط« از شــبکه یک و بازیگران 
پرشــماری که دارد، دو هنرپیشه بیش 
از دیگران به چشم می آیند؛ بازیگرانی 
که در ماه های اخیــر آثار متعددی را 
در تلویزیون داشته اند و سریال جدید 
مسعود ده نمکی، به شکلی جالب توجه، 
سومین سریال این دو بازیگر در کمتر 

از سه ماه اخیر است.
* مریم کاویانی با گریم  یکسان

مریم کاویانی دیگر بازیگری است که 
در ماه های اخیر، درتلویزیون حضوری 
جالب توجه داشــته است. او در حالی 
که از اواخر مرداد تا اواخر شــهریور 
با ســریال »راز ناتمام« در شبکه یک 
 ســیما دیده می شــد، مدتی است که 
»آتش ســرد« را نیز روی آنتن شبکه 
دو ســیما دارد و از چند شب پیش نیز 
با »آزادی مشــروط« بار دیگر مهمان 

شبکه یک شده است. 
  نقش های ایفا شــده توسط کاویانی 
در ایــن ســه مجموعــه، فرعــی و 
فالحی پور  پرویز  از  متنوع تر  کمابیش 

اســت، هرچند که در طراحی لباس و 
چهره پردازی این بازیگر، تفاوتی دیده 
نمی شــود. البته این مورد را نمی توان 
نقطه ضعف خاصی برای این سه سریال 
به شمار آورد، چراکه در بسیاری دیگر 
از بازیگران زن نیز مشــترک است و 
قواعد معمول تلویزیون در این زمینه، 

اهمیت فراوانی دارد.
*  نقش های مشابه پرویز فالحی پور

   پرویز فالحی پور این شب ها همزمان 
دو سریال جدید در حال پخش دارد: 
»آتش سرد« که از نیمه پخش رد شده 
و »آزادی مشــروط« که به تازگی به 
آنتن رسیده است. او در »آتش سرد« 
نقش یک مرد درستکار را ایفا می کند 
که نمی خواهــد حق کودک یتیم تحت 

قیمومیت او، خورده شود.
   فالحی پــور در »آزادی مشــروط« 
نیز در نقش یــک فرد نیکوکار جلوی 
دوربین رفته است که فعالیت نیروهای 
جهادی را در مبارزه با کرونا ســازمان 
می دهد. این هنرپیشــه پیش از این دو 
سریال، »بی نشان« را نیز در شبکه سه 
داشــت که از نیمه مرداد تا اوایل مهر 

روی آنتــن رفت. او در این ســریال 
نیز یک نقش مثبــت را ایفا کرد؛ یک 
خبرنگار افشاگر فســاد که مثل نقش 
او در »آتش ســرد«، جانبــاز دفاع 
مقدس بود.جالب این که چهره پردازی 
این بازیگر نیز در هر ســه ســریال، 
دارد:  با یکدیگر  شباهت های واضحی 
ریش سفید با سبیل جوگندمی. اگرچه 
موی او در »آزادی مشــروط«، بلندتر 
از موی این بازیگر در »آتش ســرد« 
و »بی نشان« اســت و رنگ آن ها نیز 
کمابیش متفاوت است. نقش آفرینی این 
بازیگر نیز در هر سه اثر، به شدت شبیه 
به یکدیگر است؛ چراکه کاراکترهای او 

شبیه هم است.
*  دو سریاله ها بیشترند

   در کنار ایــن دو بازیگر که در کمتر 
از ســه ماه، ســه ســریال روی آنتن 
ســیما داشــته اند و دارند، چهره های 
دیگری نیز هستند که با حضور در دو 
سریال، کمابیش پررنگ بوده اند. فریبا 
متخصص با »بــرف بی صدا می بارد« 
و »آتش ســرد«، مجید واشــقانی با 
هژیرآزاد  کاظم  »بی نشان«،  و  »رعد« 

با »بی نشــان« و »بی همگان« و اکبر 
رحمتــی بــا »آزادی مشــروط« و 
»بی نشــان« از جمله این بازیگران اند. 
اگــر بازه زمانــی را از ۲-۳ ماه اخیر 
گسترده تر کنیم، این فهرست طوالنی تر 

هم خواهد شد.
*  فرار مخاطب از سریال های تکراری

  همه آن چه گفته شد، در حالی است 
که به نظر می رسد تلویزیون می تواند از 
هنرپیشــه های فراوانی جلوی دوربین 
تازه  به خصوص چهره های  استفاده و 
را معرفی کند، اما اصرار به اســتفاده از 
شــماری بازیگر محدود، این اتفاق را 
رقم زده است. به عالوه این که بعضی 
از هنرپیشــه های ســینما و تلویزیون 
 به دالیل مختلف مالی، سیاســی و ... 
شــاید حاضر به همکاری با تلویزیون 
نیز  نباشند.از ســوی دیگر هماهنگی 
میان شبکه های تلویزیون الزم است تا 
سریال هایی با بازیگران مشابه، همزمان 
یا پشت ســر هم روی آنتن نروند. این 
اتفاق زمانی بغرنج تر می شود که قصه ها 
و حال وهوای سریال ها نیز به یکدیگر 
شــباهت دارد؛ ناگهان چنــد ملودرام 

غمگین روی آنتن می آید یا به شکلی 
عجیب، چند ســریال با مضمون ضد 
فساد و رانت، در فاصله زمانی کوتاهی 

به آنتن می رسد. 
  آن چــه گفته شــد، از جمله عللی 
مخاطب  که  است 
دربــاره  را 
تلویزیــون 
دل زده کرده 
و او را بــه 
که  آن  علت 
را  سریال ها 
»تکــراری« 
ند،  ا می د
ز  ا

مدیران  فراری می دهد.  تلویزیون  پای 
ســیما باید عالوه بر قصه های مشابه، 
برای معضل تکراری شــدن بازیگران 
سریال ها هم راهکاری بیابند./ خراسان

باز هم داستان تکراری بازیگران تکراری!

گروه فرهنگی //  مدیرکل دفتر موسیقی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی آخرین جزئیات مربوط 
به آماده شدن سرود تیم ملی فوتبال ایران برای 

جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را اعالم کرد .  
   محمد اله یاری دربــاره تازه ترین خبرهای از 
ســرود تیم ملی فوتبال در جــام جهانی ۲0۲۲ 

قطر، اظهار داشت: مسئولیت فعالیت های هنری و 
تولید آثار موسیقایی تیم ملی برای جام جهانی به 
دفتر موسیقی محول نشده است. برنامه های جام 
جهانی در کارگروه های مختلفی دنبال می شود 
که یکی از این کارگروه ها، کارگروه فعالیت های 
فرهنگی، هنری و رسانه ای است که نمایندگانی 
از دســتگاه های مختلف ماننــد وزارت میراث 
فرهنگــی، وزارت ورزش، فدراســیون فوتبال، 
ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و صدا و 

سیما عضو آن هستند. 
  وی افزود: با توجه به اینکه بخش های مختلف 
دولتی و خصوصی در زمینه تولیدات موسیقایی 
اقدام به  تولید سرود، قطعه موسیقی و یا نماهنگ 
کرده اند، قرار شــد در کارگــروه فوق به منظور 

بررسی و انتخاب بهترین ها، دفتر موسیقی به کمک 
کارشناسان و نمایندگان دستگاه ها در امر به گزینی 

کمک کند.
اله یاری تاکید کرد: بدیهی اســت که محور عموم 
تولیدات، ایران و جام جهانی فوتبال و مفاهیم ملی 

و وحدت بخش است.
  وی اضافه کرد: بیــش از دو ماه قبل، فراخوان 
عمومی برای تولید و دریافت آثار از سوی منطقه 
آزاد کیش تحت عنوان جزیره فوتبال منتشر شد 
تا عالقمندان فرصت شرکت در آن داشته باشند و 

بتوانند آثار خود را ارائه دهند.
  مدیرکل دفتر موســیقی با اشاره به گفت وگوی 
خود با دست اندرکاران جشنواره  جزیره فوتبال، 
گفت: داوری ها در بخش سرود تمام شده است. 

در بخش قطعه موسیقی و نماهنگ نیز داوری ها 
در حال انجام اســت. آثــار منتخب به کارگروه 
ارائه می شــود. ســایر تولیدکننــدگان دولتی و 
خصوصی نیز آثار منتخب را ارائه می کنند و ظرف 
روزهای آینده با داوری نهایی، چند اثر در اختیار 
فدراسیون فوتبال برای بهره برداری در برنامه های 

مختلف قرار می گیرد.
  بیست ودومین دوره مسابقات جام جهانی فوتبال 
قرار است از ۲9 آبان تا ۲۷ آذرماه 1401 در قطر 
برگزار شود. این نخستین بار است که جام جهانی 
فوتبال در پاییز برگزار می شــود. در این دوره از 
مسابقات قرار است تیم ملی ایران با تیم های ملی 
انگلستان، آمریکا و ولز به ترتیب در تاریخ های 
۳0 آبان، چهارم و هشتم آذرماه بازی داشته باشد.

آخرین جزئیات سرود تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی قطر

بزرگترین کاپ جام جهانی در قطر ساخته شد

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذهم(   
یک دستگاه آپارتمان نوع ملک طلق با کاربری دارای پالک ثبتی ۲۲۳۰۷ فرعی از ۳ اصلی )بیست و دو هزار و سیصد و هفت فرعی از سه اصلی( مفروز 
و مجزا شده از ۱۷۵۵۹ فرعی از اصلی مذکور ، قلعه ۳ تفکیکی واقع در طبقه ۱ ناحیه دو بندرعباس استان هرمزگان به مساحت ۹۶.۱۸ متر مربع )نود و 
شش متر و هجده دسیمتر مربع ( به نشانی بندرعباس کوی خلیج فارس ، خیابان نیستان ،نبش کوچه نیکنام ۲ ، ساختمان محمدی ، طبقه اول ، کد پستی 
۸۴۶۴۱-۷۹۱۹۷ که به نام محسن فرح دوست فرزند زین العابدین ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است و محدود به حدود زیر است توضیحات 
ملک به حدود: شماال: در سه قسمت، که قسمت دوم آن شرقی ، است . اول دیواریست بطول )۴۵ /۳( سه متر و چهل و پنج سانتیمتر به فضای قطعه 
۲۸۴ تفکیکی دوم دیوار و پنجره است بطول ) ۱/۶۰ ( یک متر و شصت سانتیمتر به نورگیر مشاعی سوم دیوار و پنجره است بطول ) ۵/۳۰ ( پنج متر و 
سی سانتیمتر به نورگیر مشاعی شرقا: دیواریست بطول ) ۵/۰۰( پنج متر به فضای خیابان ۱۶متری جنوبا: در هفت قسمت، که قسمت سوم آن شمالی ، 

قسمتهای دوم و چهارم آن شرقی ، است . اول دیواریست بطول ) ۴/۴۰ ( چهار متر و چهل سانتیمتر به راه پله و راهرو دوم درب و دیوار است بطول )۲/۴۰ ( دو متر و چهل سانتیمتر 
به راه پله و راهرو سوم دیواریست بطول )۴/۴۰ ( چهار متر و چهل سانتیمتر به راه پله و راهرو چهارم دیواریست بطول ) ۳/۸۰( سه متر و هشتاد سانتیمتر به فضای خیابان ۱۶ متری 
پنجم دیواریست بطول )۰/۸۰( هشتاد سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی ششم دیواریست بطول )۳۶ /۷( هفت متر و سی وشش سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی هفتم دیواریست 
بطول ) ۰/۸۰( هشتاد سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی غربا: دیواریست بطول )۸۰/ ۱۲ ( دوازده متر و هشتاد سانتیمتر به فضای قطعه ۲۸۵ تفکیکی بنا به تقاضای بستانکار مبنی بر 
ارزیابی ملک فوق و برابر گزارش کارشناس هیات ۳ نفره رسمی دادگستری مورد بازداشت عبارت است از بصورت یک واحد آپارتمان دو خوابه با عمر بنای حدودا ۱۷ سال واقع 
در طبقه اول یک مجتمع تجاری مسکونی چهار طبقه روی همکف )پارکینگ و ۲ واحد تجاری ( با ۴ واحد مسکونی در طبقات و مشخصات ساختمانی نوع سازه اسکلت بتنی با 
سقف تیرچه بلوک ، نما بیرونی ساختمان شسته و نرمه سیمان ، نوع مصالح کف واحد سرامیک ، نما داخلی رنگ ، درب ورودی چوبی ، درب بالکن و پنجره های آهنی و همچنین 
دارای دو عدد کمد دیواری ، کابینت گالوانیزه با گاز صفحه ای و هود ،آیفون معمولی ، فاقد آسانسور و پارکینگ ، یک رشته انشعاب برق سه فاز و انشعاب آب بصورت مجزا می 
باشد با عنایت به مراتب فوق الذکر و با توجه به موقعیت محل قرار گیری وضعیت و کیفیت ملک ، عمر بنا و همچنین امکانات و تجهیزات و دسترسی به شوارع موجود و عرض 
آنها و اوضاع و احوال اقتصادی ، ارزش عرفی ملک مذکور با احتساب حق بهره برداری از مشاعات و مشترکات ساختمان انشعابات ، جمیع امتیازات و متعلقات آن جمعا به مبلغ 
۱۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )سیزده میلیارد و پانصد میلیون ریال( ارزیابی گردید و پالک فوق به موجب سند نکاحیه شماره : ۵۴۹۹ تاریخ سند :۱۳۶۹/۰۶/۱۶ ، دفترخانه صادر کننده : 
دفترخانه ازدواج ۱۹۲ و طالق ۵ تهران استان تهران منجر به صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی به شماره کالسه ۱۴۰۰۰۱۴۱۷ علیه محسن فرح دوست در این اداره گردیده است 
و با رعایت تشریفات قانونی از طریق مزایده در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ در اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر از طریق مزایده حضوری به 
فروش میرسد شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش کال نقدی است جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد شرکت در مزایده منوط به پرداخت 
ده درصد مبلغ مزایده به موجب یک فقره چک تضمین شده بانکی به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه 
مزایده است و برنده مزایده مکلف است مابه التفات مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر 
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز ننمائید مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد، جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد . 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی 
و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه 

های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد. ۳۳۰ م/الف - تاریخ انتشار:۱۴۰۱/۰۸/۰۷
مریم چمنی - مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

مدیرکل بقاع متبرکه سازمان اوقا ف :

خبر بسته شدن بقاع متبرکه کشور صحت ندارد 

پخش زنده بازی های جام جهانی از تلویزیون



روابط عمومی 
 شیالت رهمزگان 

اگر چاق هستید ، اگر چربي خون دارید
 یا اوره خونتان زیاد است آبزیان مصرف کنید

حوادث جهان
جنجال بمب های کثیف در اوکراین

  احتمال اســتفاده از »بمب های کثیف« در جنگ اوکراین هم اکنون در صدر اخبار 
رســانه ها قرار گرفته، اما با توجه به ویژگی ها و قدرت تخریبی این نوع تسلیحات، 
چقدر وقوع چنین حمالتی محتمل اســت. در آستانه هشتمین ماه جنگ در اوکراین، 
مقامات روســیه و اوکراین همدیگر را به احتمال استفاده از »بمب های کثیف« متهم 
می کنند. »سرگئی شویگو«، وزیر دفاع روسیه مدعی شده که اوکراین تالش دارد برای 
بدنام کردن ارتش روسیه با عملیاِت »پرچِم دروغین« از بمب های کثیف استفاده و اعالم 
کند که روسیه از این نوع بمب ها استفاده کرده و از طرف دیگر »ولودیمیر زلنسکی«، 
رئیس جمهور و سران کشورهای غربی هم این اتهام را رد کردند و مدعی شدند که خود 
روسیه برنامه دارد که از بمب های کثیف استفاده کند و برای این منظور چنین تبلیغاتی در 
سطح رسانه به راه انداخته است. بمب کثیف که به »دستگاه پراکندگی رادیولوژیکی« هم 
معروف است، ترکیبی از مواد منفجره مانند دینامیت با پودر یا گلوله های رادیواکتیو است. 
هنگامی که دینامیت یا سایر مواد انفجاری تعبیه شده در داخل بمب منفجر می شوند، مواد 
رادیواکتیو مانند اورانیوم در هوا و مناطق اطراف محل اصابت بمب پراکنده می شود. مواد 
رادیواکتیو به کارگرفته شده در ساخت بمب کثیف نیاز نیست آن گونه که در بمب های 
هسته ای مورد استفاده قرار می گیرد، پاالیش و غنی سازی شده باشد. لذا در ساخت این 
بمب از مواد رادیواکتیو بیمارستان ها، نیروگاه های هسته ای یا آزمایشگاه های تحقیقاتی 
استفاده می شود. این موضوع سبب می شود که بمب های کثیف بسیار ارزان تر و سریع تر 
از سالح های هسته ای ساخته شوند و مورد استفاده قرار گیرند؛ به عنوان مثال با یک 
خودروی ســاده هم قابل حمل اســت. از آنجایی که انتشار مواد رادیو اکتیو موجب 
بیماری های جدی مانند ســرطان می شود، شلیک چنین بمب هایی باعث وحشت در 
مناطق هدف قرار گرفته خواهد شد؛ برای پاکسازی و رفع آلودگی های رادیواکتیوری، 
باید منطقه وســیعی در اطراف محل انفجار تخلیه شود یا به صورت کامل ترک شود. 
»فدراسیون دانشمندان آمریکایی« تخمین زده اگر یک بمب حاوی 9 گرم کبالت -٦0 
و ۵ کیلوگرم تی ان تی در منطقه »منهتن« شهر نیویورک منفجر شود، کل شهر برای دهه ها 
غیرقابل سکونت خواهد شد. به همین دلیل بمب های کثیف به سالح های اخالل جمعی 
هم مشهور هستند. بمب اتمی، مانند نمونه هایی که روی هیروشیما و ناکازاکی پرتاب 
شدند، حاصل شکافت اتم ها و آزاد شدن عظیم انرژی است که ضمن انفجاری مهیب، 
ابر قارچی اتمی تولید می کند. بمب کثیف اما کاماًل متفاوت عمل می کند و نمی تواند یک 
انفجار اتمی ایجاد کند. یک بمب کثیف در عوض از دینامیت یا مواد منفجره دیگر برای 
پراکنده کردن گرد و غبار رادیواکتیو، دود یا مواد دیگر استفاده می کند تا باعث آلودگی 
محیط با موارد رادیواکتیو شود.  مؤسسه آمریکایی مطالعات جنگ در گزارشی مدعی 
شد وزیر دفاع روسیه »با این ادعاها احتماالً تالش دارد روند کمک های نظامی غرب 
به اوکراین را کند یا معلق شود و با تماس های تلفنی ترسناک به دنبال تضعیف ائتالف 
ناتو است«. وزیر دفاع روسیه روز دوشنبه در تماس های جداگانه با همتایان آمریکایی، 
فرانسوی، و انگلیسی خود نسبت به اقدام ارتش اوکراین به استفاده از بمب های کثیف 
هشدار داد. برخی رسانه ها و مقامات غربی مدعی هستند این گمان نیز وجود دارد که 
خود روسیه قصد دارد یک بمب کثیف را در اوکراین منفحر کند و با عملیات »پرچم 
دروغین«، نیروهای اوکراین را متهم کند. به نوشته وب سایت شبکه »سی ان ان«، بسیاری 
از تحلیل گران نظامی بر این باورند که روسیه دست به چنین »حماقتی« نخواهد زد، زیرا 
انفجار بمب کثیف به نیروها و مناطق تحت کنترل خودش هم آسیب وارد می کند. مؤسسه 
مطالعات جنگ نیز در این  باره تأکید می کند که »بعید است کرملین در حال آماده سازی 
حمله با بمب های کثیف باشد و بعد با پرچم دروغین، اوکراین را متهم کند«. بمب های 
کثیف تسلیحات جدیدی نیستند و تاکنون تصور همگانی بر این است که این نوع سالح، 
ســالحی است که بیشتر گروه های تروریستی به کار می برند. بنا بر گزارش ها تاکنون 
هیچ حمله موفقی با این نوع تسلیحات در هیچ نقطه ای از جهان وجود نداشته است، 
با این حال برخی تالش ها در این زمینه گزارش شده است. در سال 199٦ شورشیان 
چچنی، یک بمب حاوی دینامیت و سزیوم -1۳۷ را در پارک ایزمایلو شهر مسکو کار 
گذاشتند؛ سزیم موجود در بمب از تجهیزات درمان سرطان استخراج شده بود. نیروهای 
امنیتی محل بمب را کشــف و آن را خنثی کردند. در سال 199۸، سرویس اطالعاتی 
منطقه چچن، یک بمب کثیف را کشف و خنثی کرد که در نزدیکی خط راه آهن در چچن 
جاسازی شــده بود؛ در سال ۲00۲ »خوزه پادیال«، شهروند آمریکایی که با اعضای 
گروه القاعده ارتباط برقرار کرده بود، در شهر شیکاگو به اتهام برنامه ریزی برای حمله با 
بمب کثیف بازداشت و به ۲1 سال زندان محکوم شد. دو سال بعد، یعنی در سال ۲004، 
»ظهران باروت«، از اعضای القاعده و از شهروندان انگلیسی در لندن دستگیر شد و با 
اتهام طرح ریزی حمالت تروریستی با بمب کثیف در خاک آمریکا و انگلیس به ۳0 سال 
زندان محکوم شد. ول گنگ ریچر، افسر بازنشسته و کارشناس مسائل امنیتی در مؤسسه 
آلمانــی »امور امنیتی بین الملل« یا )sWP( می گوید »بمب کثیف، همانند بمب اتمی 
نیست، معنی این حرف هم این است که زنجیره ای از واکنش های اتمی را در برنخواهد 
داشت که نیروی انفجاری عظیمی را آزاد خواهد کرد«. افزون بر این، سالح های اتمی 
به محض انفجار، گرما و موج هایی از فشار مرگبار و همچنین تشعشعات رادیواکتیوی 
بسیار خطرناک تولید می کنند که از طریق باد و باران در منطقه بسیار گسترده ای پراکنده 
می شود، اما بمب های کثیف چنین اثراتی به این بزرگی نخواهند داشت. به گفته ریچر، در 
واقع بمب های کثیف بیشتر در مرحله انفجار اولیه بسیار خطرناک هستند. با این حال در 
طوالنی مدت، با توجه به میزان تشعشعات منتشر شده، می تواند خطرناک یا حتی ُکشنده 
باشد. قدرت انفجار و قدرت تشعشع تعیین می کند که چه مساحتی آلوده خواهد شد 
و حتی شــاید غیرقابل سکونت شود. هم روسیه و هم اوکراین همدیگر را به حمالت 
احتمالی بمب کثیف متهم می کنند، تا جایی که فضای رسانه ای به سمتی پیش رفته که 
گویی استفاده از این نوع تسلیحات در جنگ اوکراین قریب الوقوع خواهد بود. همان گونه 
که در باال اشاره شد، با توجه به ویژگی های این نوع تسلیحات و تفاوت ماهوی آنها 
با سالح های اتمی، استفاده از بمب های کثیف تغییرات راهبردی چندانی در میدان نبرد 
ایجاد نخواهد کرد و در نهایت تأثیری روانی بر غیرنظامیان خواهد داشت و ایجاد رعب 
و وحشــت خواهد کرد. از این رو به نظر می رسد هیچکدام از طرف ها، نه روسیه و نه 
اوکراین و متحدانش طبعاً نباید انگیزه چندانی برای اســتفاده از بمب های کثیف داشته 

باشند و این نوع گفتارها بیشتر جنگ روانی در سطح رسانه است
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3 ربیع الثانی ۱۴۴۴

سال بیست و یکم شماره ۴۰۱3

حوادث
  

    

نمی دانم این مــواد مخدر صنعتی چگونه روح و روان انســان ها 
 را بــه هم می ریزد که به موجودی بی رحــم و بدون عاطفه تبدیل 
می شوند. اکنون داماد معتادم به دلیل استفاده از مواد مخدر صنعتی 

چنان روزگارمان را سیاه کرده است که ...
به گزارش روزنامه خراســان، پیرمرد ۷0 ســاله که بــرای پیگیری 
پرونده شــکایت از دامادش وارد کالنتری قاســم آباد مشهد شده بود 
تا شــهودی را برای اثبات ادعایش به پلیــس معرفی کند، درباره این 
ماجرا به مشــاور و مددکار اجتماعی کالنتری گفــت: با آن که من و 
 همســرم تحصیالت ابتدایی داریم اما تنها دخترم بسیار به علم و دانش 
عالقه مند بود و به همین دلیل در رشــته مهندسی مواد غذایی تحصیل 
کرد و به مدارج باالتر رســید. در این شــرایط بود که با برادر یکی از 
دوســتانش ازدواج کرد و صاحب یک دختر زیبا شد. از سوی دیگر 
 دخترم به دلیل عالقه به رشته تحصیلی اش بالفاصله وارد بازار کار شد و 
کارخانه ای نیز راه اندازی کرد، به گونه ای که همســرش نیز در همان 
کارخانه فعالیت می کرد. اوضاع مالی دخترم روز به روز بهتر می شــد 
تا این که فهمید همســرش دچار اعتیاد شده است، اما او به خاطر تنها 
دخترش نمی توانست از احســان طالق بگیرد و به ناچار هزینه های 
اعتیاد همســرش را نیز می پرداخت تا آبــروی خودش را حفظ کند. 
خالصه روزگار آن ها به همین ترتیب ســپری می شد تا این که حدود 
۲0 ماه قبل دخترم به همراه چند نفر از دوســتانش به قصد بازدید از 
کارخانه، ســوار خودرو شدند و به طرف خارج از شهر حرکت کردند، 
اما هنوز مسافت زیادی را طی نکرده بودند که ناگهان خودروی آن ها با 
یک دستگاه تریلر تصادف کرد. در این حادثه وحشتناک همه سرنشینان 
خودرو فــوت کردند و تنها فرزانه زنده ماند. او نیز بعد از مدتی که در 
بیمارستان بستری بود، مشخص شد حافظه اش را از دست داده است. 
دخترم چیزی از گذشته به یاد نمی آورد و با وقوع هر حادثه طبیعی یا 
حتی صدای غرش آســمان دچار ترس و وحشت  می شد،چرا که آن 
حادثه تلخ بر روح و روانش تاثیر گذاشــته است. او بعد از این ماجرا 
نتوانست کارخانه را به درستی مدیریت کند تا ای ن که به قول معروف 
ورشکســته شد و طلبکارها برای وصول طلب هایشان هجوم آوردند. 
 در این شرایط مجبور شدیم کارخانه را به بهای اندکی واگذار کنیم و ب
دهــی ها را بپردازیم، به طوری که از ثروت دختر تحصیل کرده ام فقط 
یــک منزل و یک خودرو باقی ماند کــه آن خودروی خارجی هم در 
اختیار همسرش بود، چرا که فرزانه بعد از تصادف و به خاطر استرس 
زیادی که داشت دیگر نمی توانست رانندگی کند، با وجود این، دامادم به 
جای آن که مرهم زخم های همسرش باشد او را بیشتر عصبی می کرد 
و کتکش می زد. احسان که دیگر مانند گذشته نمی توانست به راحتی 
 هزینه های اعتیادش را بپردازد همســر و دخترش را تحت فشار قرار 
می داد تا همان منزل را هم بفروشــد. او هر زمان که خمار می شــد 
اعضای خانواده اش را زیر مشت و لگد می گرفت. چند روز قبل کار به 
جایی رسید که احسان، همسر و فرزندش را به شدت کتک زد و آن ها 
را از خانه خودشان بیرون انداخت، چرا که بعد از فروش کارخانه بیکار 
شده است و دیگر نمی تواند مانند گذشته هزینه های مواد مخدرش را 
تامین کند. من هم وقتی متوجه عمق این فاجعه شدم از احسان شکایت 

کردم تا به صورت قانونی این ماجرا را پیگیری کنم. 

بعد از تصادف مرگبار ...!
در امتداد تاریکی

گروه حوادث// مــردان تبهکار که بــرای تصاحب 
زمین های کشاورزی مرد قزوینی او را دو هفته گروگان 

گرفته بودند از سوی پلیس دستگیر شدند.
بیستم مهر سال جاری مردی با مراجعه به پلیس قزوین 
از ناپدید شــدن  پدر ٦۵ ساله اش خبر داد و گفت: پدرم 
برای انجام امور کشــاورزی از خانه خارج شد و دیگر 
برنگشــت وقتی با نگرانی به  زمین کشاورزی مراجعه 
کردیم  خودروی پدرم را دیدیم که در محل رها شده بود. 
سردار »علی ابراهیمی«، فرمانده انتظامی استان قزوین در 
تشریح این خبر اظهار داشت: پس از این شکایت بررسی 

موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان 
البرز قرار گرفت و با انجام اقدامات فنی و پلیسی تحقیقات 
برای پیدا کردن مرد ٦۵ ساله آغاز شد. پس از انجام کلیه 
اقدامات مشخص شــد فرد ناشناسی با او تماس تلفنی 
داشته که این فرد مظنون شناسایی شده و تیمی متشکل از 
مأموران پلیس آگاهی به محل اختفای متهم اعزام شدند 
و پس از تعقیب و مراقبت چندین ساعته وی را دستگیر 
کردند.سردار ابراهیمی با بیان اینکه متهم پس از انتقال به 
پلیس آگاهی و در تحقیقات پلیسی اولیه منکر هرگونه 
ارتباط با فرد فقدانی شــده بود، خاطرنشان کرد: پس از 

بازجویی فنی و بهره گیری از شگردهای پلیسی متهم لب 
به اعتراف گشــود و به آدم ربایی اقرار کرد و بیان داشت 
که به درخواســت یکی از دوستانش و به منظور گرفتن 
امضا برای تصاحب زمین های کشاورزی فرد ربوده شده 
اقدام به آدم ربایی کرده که در ادامه همدستش نیز شناسایی 
و دستگیر شــد. با اقرار متهمین، مأموران پلیس آگاهی 
شهرستان بالفاصله به محل نگهداری فرد ربوده شده رفته 
و گروگان را در حالی که دست و پاهایش را بسته بودند 
و در حمام نگهداری می شد مشاهده و به پلیس آگاهی 

شهرستان البرز منتقل کردند.

ربودن مرد ثروتمند برای تصاحب زمین های کشاورزی

کل  رئیــس   // حــوادث  گــروه 
دادگســتری هرمزگان از آزادی ۹۴ 
با  از محکومین جرایم غیر عمد  نفر 
بدهی بیش از یکهزار میلیارد ریال از 

ابتدای امسال خبر داد.
به گــزارش خبرنگار دریــا ؛ مجتبی 
قهرمانی با اشاره به اینکه از این تعداد 
زندانی 91 نفر مرد و ۳ نفر زن بوده اند، 
افزود: بدهی این افراد بیش از یکهزار 
میلیارد ریال بوده است. وی خاطرنشان 
 کــرد: از مجموع 94 نفــری که آزاد 
شده اند، 4 نفر از آنها به علت محکومیت 
دیــه، ۲4 نفر به دلیل بدهی مالی ، ۵۵ 
نفر به خاطر ناتوانی از پرداخت مهریه 
و 11 نفر نیز به علت عدم پرداخت نفقه 
در زندان به ســر می بردند. این مقام 

قضایی یادآور شــد: هم اکنون نیز 4۵ 
زندانــی جرایم غیرعمد با بدهی بیش 
از 940 میلیارد ریــال در زندان های 
استان هرمزگان به سرمی برند که چشم 

انتظار یاری و کمک های سخاوتمندانه 
خیرین نیک اندیش می باشند.  رئیس 
کل دادگســتری هرمزگان همچنین با 
بیان اینکه گذشت شکات و مشارکت 

نیکوکاران و خیریــن در طرح های 
ستاد دیه استان می تواند کمکی باشد 
تا زندانیان واجد شــرایط بیشتری به 
آغوش خانواده هایشــان برگردند، از 
عموم مردم دعوت کرد با مشارکت در 
این اقدام خداپسندانه، کمک های نقدی 
خود را برای آزادی زندانیان جرائم غیر 
عمد از طریق شماره گیری کد دستوری 
# ۷۷۷۷0۷٦ *۷۸0 * یــا واریز به 
 010٦1100۳100۷ حساب  شماره 
کارت  شــماره  و  ملــی  بانــک 
ملی،  بانک   ٦0۳۷991۸999۳٦۷0٦
شــماره حســاب 1400۵۲۳۸14۳ 
کارت  شــماره  و  مســکن  بانــک 
بانــک   ٦۲۸0۲۳1۳4۵4۸۲۷4۸

مسکن به ستاد دیه پرداخت کنند.

آزادی ۹4 زندانی جرایم غیر عمد در هرمزگان

گذشت اولیای دم از قصاص زنی که شوهرش را کشت

گروه حوادث // پرونده پســر جوانی که 
متهم است با همدستی یکی از دوستانش 
مادربزرگش را به قتل رســانده پس از ۱۴ 
سال برای سومین بار در حالی به شعبه دوم 
دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده 
شــد که اولیای دم از مجازات او گذشت 

کردند.
رسیدگی به این پرونده از اواخر شهریور سال 
۸۷ با گزارش قتل زن سالمندی در خانه اش به 
پلیس، آغاز شد و مأموران بالفاصله به محل 
اعزام شدند. در بررســی های اولیه مأموران 
تحقیقات میدانی را آغاز و با همســر مقتول 
صحبت کردند. وی در تشــریح جزئیات به 
مأموران گفت: من طبق عادت هر روزه برای 
خواندن نماز به مسجد رفتم همسرم در حال 
وضو گرفتن بود. وقتی از مســجد برگشتم و 
در خانه را زدم کسی در را باز نکرد و نگران 
شدم و بسرعت با پسرم که در نزدیکی خانه 
ما زندگی می کــرد تماس گرفتم. به اتفاق او 
در را شکســتیم و وارد خانه شدیم و دیدیم 
که همسرم با ضربات متعدد چاقو جان باخته 
است. در ادامه مشخص شد مقتول مقداری طال 
در خانه نگهداری می کرده که پس از قتل همه 
طالها ســرقت شده است. همچنین مأموران 
پس از بررسی شواهد در صحنه جنایت پی 
بردند که عامل یا عامالن قتل با زور وارد خانه 
نشده اند و قربانی با قاتلش آشنا بوده است. 
با این سرنخ مأموران تحقیقات خود را برای 
شناسایی عامالن قتل در دستور کارشان قرار 
داده بودنــد تا اینکه مرد جوانی با مراجعه به 
اداره آگاهی عنوان کرد که ساعاتی پیش پسر 
جوانی برای فروش ۲۵0 گرم طال پیش من 
آمده و از آنجایی که رفتارهای او مشــکوک 
بود ترجیح دادم موضوع را با پلیس در میان 
بگذارم. بدین ترتیب اظهــارات طالفروش 
مأموران را به پسر جوان به نام شهرام رساند و 
بازداشت شد. شهرام پس از حضور در اداره 
آگاهی تحت بازجویی قرار گرفت و به قتل 
مادربزرگش اعتراف کــرد. وی در توضیح 

بیشــتر به مأموران گفت: من قصد کشــتن 
مادربزرگم را نداشتم فقط می خواستم با سرقت 
طالهای مادربزرگم پولی به دست بیاورم تا 
ازدواج کنم. چند ماه قبل با زن مطلقه ای آشنا 
و به او عالقه مند شــدم و تصمیم گرفتم با او 
ازدواج کنم اما چون پولی نداشتم و هیچکس 
هم حاضر نبود به من کمک کند به یکباره یاد 
طالهای مادربزرگم افتادم و وسوسه شدم تا با 
سرقت آن بتوانم زندگی جدیدی را آغاز کنم. 
وی افزود: از آنجایی که می ترسیدم به تنهایی 
نقشه سرقتم را عملی کنم موضوع را با یکی از 
دوستانم به نام حمید مطرح کردم و با موافقت 
او برای ورود به خانه مادربزرگم برنامه ریزی 
کردیم و روز حادثه پس از رفتن پدربزرگم به 
مســجد زنگ خانه را زدیم و وارد خانه شان 
شدیم و زمانی که مادربزرگم در حال خواندن 
نماز بود کیســه ای را روی سرش گذاشتیم و 
با وارد کردن چند ضربــه چاقو و در حالی 
که نیمه جان روی زمین افتاده بود با ســرقت 
طالهایش از آنجا گریختیم. پس از اظهارات 
متهم مأموران تالش کردند تا بتوانند حمید را 
شناســایی و بازداشت کنند اما موفق نشدند 
و پرونده با صدور کیفرخواست برای شهرام 
به شــعبه 19 دادگاه کیفری تهران مستقر در 
اسالمشهر فرستاده شد. در ابتدای این جلسه 
فرزندان مقتول و حتی مادر شهرام هم برای 
متهم درخواست قصاص کردند. در ادامه متهم 
به جایگاه رفت و عنــوان کرد: همان طوری 
کــه در بازجویی ها گفتم من قصدم کشــتن 
مادربزرگم نبود و فقط به دنبال طالهایش بودم. 
من روز قبل از ماجرا مشروب و قرص های 
آرامبخــش خورده بودم و حال مســاعدی 
نداشتم. آن روز من با همراهی دوستم به خانه 
مادربزرگم رفتیم و اگر هم قتلی صورت گرفته 
من تنها نبودم. با این حال پشیمانم و از اولیای 
دم می خواهم من را ببخشند. پس از اظهارات 
متهم و وکیل او قضات وارد شور شدند و متهم 
را به قصــاص محکوم کردند. پس از صدور 

حکم، متهم به رأی اعتراض کرد و پرونده به 
دیوان عالی کشــور رفت و قضات با بررسی 
پرونده حکم را نقض و خواستار شناسایی و 
دستگیری حمید متهم فراری پرونده شدند. با 
اینکه حمید تالش کرده بود ردی از خودش 
برجای نگذارد اما مأموران این بار با تحقیقات 
بیشتری موفق شــدند او را دستگیر کنند و 
پرونده پس از تکمیل تحقیقات به شعبه دوم 
دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. 
در جلســه دوم این پرونده بازهم اولیای دم 
درخواست قصاص کردند و در پایان جلسه 
قضات وارد شــور شدند و هر دو متهم را به 
قصاص محکوم کردند. اما این بار هم حکم 
صادر شده در دیوان عالی کشور نقض شد تا 
تحقیقات بیشتری از متهمان و پرونده صورت 
گیرد. و در نهایت سومین جلسه رسیدگی به 
این پرونده پس از 14 سال از این جنایت در 
شــعبه دوم برگزار شد. در ابتدای این جلسه 
عنوان شــد که اولیــای دم از قصاص اعالم 
گذشت کردند. شهرام که با قید وثیقه آزاد بود 
در دادگاه حاضر نشــد و وکیل او به جایگاه 
رفت و گفت: موکلم اتهام قتل را قبول ندارد. 
چرا که او اعالم کرده قتل توسط همدستش 
حمید صورت گرفته و موکلم مشــارکتی در 
قتل مادربزرگش نداشــته است. از این رو از 
قضات می خواهم که عنــوان اتهامی موکلم 
را از مشارکت به معاونت تبدیل کنند. بعد از 
اظهارات وکیل شهرام، حمید به جایگاه رفت 
و گفت: من اتهام قتل را می پذیرم چون روز 
حادثه فریب حرف های شــهرام را خوردم. 
ضمن اینکه من پولــی برای پرداخت دیه به 
اولیای دم ندارم به همیــن خاطر از قضات 
درخواست می کنم حکم قصاصم را اجرا کنند. 
پــس از پایان این اظهارات قضات مدارک و 
اظهارات متهمان را مورد بررسی قرار دادند و 
اعالم کردند که عنوان اتهامی شهرام به معاونت 
در قتل از طریق تحریک و تســهیل در قتل 
تغییر کرد و برای صدور حکم وارد شور شدند.

14 سال پس از قتل مادربزرگ؛ 

نوه از مجازات قصاص رهـــایی یــافت

گروه حوادث // رئیس کل دادگستری استان یزد 
گفت: یک نفر محکــوم به قصاص نفس که ۹ نفر 
اولیای دم داشــت با همت شعبه 3۱ شورای حل 
اختالف ویــژه زندانیان یــزد از چوبه دار رهایی 
یافت»غالمعلی دهشــیری« در ایــن باره اظهار 
کرد: در یک خانــواده از اتباع غیر ایرانی پس از 
گذشت چندین سال از زندگی مشترک به دلیل 
وجود اختالف بین زوج ها ،زن ،همسرش را به قتل 
می رساند که پس از انجام تحقیقات در دادسرا و 

رسیدگی در دادگاه کیفری یک، متهم به مجازات 
قصاص نفس محکوم می شود.

وی تصریح کرد: پرونده برای صلح و سازش به یکی 
از شعب شورای حل اختالف مستقر در زندان ارجاع 
شد که پس از برگزاری جلسات میانجی گری متعدد 
و دعوت از 9 نفر از اولیای دم، اعضای شورا موفق 
به گرفتن رضایت بی قید و شرط اولیای دم شدند و 
سرانجام محکوم این پرونده پس از گذشت سه سال 

که در زندان به سر می برد از چوبه دار رهایی یافت 
و به آغوش خانواده خویش بازگشت. دهشیری بیان 
کرد: وجود مشــکالت و فراز و نشیب ها در طول 
زندگی، بین زوج ها موضوعی طبیعی است که باید 
با سعه صدر و خویشتن داری دو طرف، حل و فصل 
شود تا اختالفات پیش آمده موجب از هم گسیخته 

شدن خانواده ها نشود.

کشف قاچاق 42۰ هزار لیتر سوخت در بندرعباس 
فرمانده   // گروه حــوادث 
از کشف  انتظامی هرمزگان 
۴۲۰ هزارلیتر سوخت قاچاق 
از ۸ قایق در شهرســتان 

بندرعباس خبرداد. 
ســردار غالمرضــا جعفری 
فرمانده انتظامی هرمزگان بیان 
با  مبارزه  راستای  در  داشت: 
قاچاق سوخت و فرآورده های 
انتظامی  مأمــوران  نفتــی، 
شهرستان بندرعباس با اشراف 
مقادیری  وجود  از  اطالعاتی 
ســوخت قاچاق در یکی از 
سواحل شهرســتان مطلع و 
بررسی موضوع را به صورت 

ویژه با تشکیل چندین اکیپ به 
صورت نامحسوس در دستور 
کار قرار دادنــد. وی افزود: 
هماهنگی  ضمــن  مأموران 
قضائــی بــا تشــکیل چند 
اکیپ اطالعاتی و پشــتیبانی 
این  عملیاتــی  واحدهــای 
فرماندهی  و عوامل دریابانی 
به محل مورد نظــر واقع در 
یک خور در حوزه پاســگاه 
حسنلگی اعزام شدند. سردار 
جعفری تصریح کرد: با حضور 
مأموران در محل مشــخص 
شــد ۸ قایق) ۵ قایق موتور 

۲00 و ۳ قایق موتور ۸۵( 
حضور دارند که سرنشینان 
آنها با مشــاهده مأموران با 
رها کــردن قایق های خود 
از محــل متواری شــدند. 
هرمزگان  انتظامی  فرمانده 
 اذعان داشت: در بازرسی از 
قایق ها مشــخص شد که 
تمامی آنها دارای مشــک 
ســوخت  حاوی  مــاری 
باشند که جمعا  قاچاق می 
گازوئیل  لیتــر  هزار   4۲0
قاچاق از این۸ قایق کشف 
و بــا توجه به شناســایی 

قاچاقچیــان، تالش پلیس 
متهمان  دســتگیری  جهت 
به  دارد.  ادامــه  متــواری 
گزارش فــارس ، این مقام  
ارشد انتظامی استان در پایان 
با  خاطر نشان کرد: مبارزه 
قاچــاق فرآورده های نفتی 
کاری  اولویت های  از  یکی 
و مأموریتــی پلیس بوده و 
شهروندان در صورت اطالع 
از هــر گونــه فعالیت های 
در  را  مراتب  غیرقانونــی، 
اســرع وقت از طریق تلفن 
110 به پلیس اطالع دهند.



قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

در صورت اضطرار برای روشن کردن آتش اطراف محل 
را از خار و خاشاک و علف های خشک پاک کنیم 

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

بانوی هرمزگانی شهردار بندرکنگ شد 
 گروه شهرســتان // با حکم استاندار هرمزگان، سیده 
آسیه آذری شهردار بندرکنگ شد.  پس از انتخاب سیده 
آســیه آذری بعنوان شــهردار بندرکنگ با رای همگی 
اعضای شــورای این شــهر، صبح امروز طی حکمی از 
سوی مهدی دوستی استاندار هرمزگان، این بانو ) آذری ( 
رسما بعنوان شهردار این بندر تاریخی منصوب شد. آسیه 
آذری نخستین بانویی است که تا کنون در غرب هرمزگان 
بعنوان شهردار منصوب شده اســت. آسیه آذری دارای 
مدرک مهندسی معماری، استخدامی وزارت کشور، عضو 
پیشین شورای شــهر بندرکنگ است و مدیریت سازمان 
نظام مهندســی شهرستان بندرلنگه را در کارنامه خدمتی 
خــود دارد. وی همچنین در حال ادامه تحصیل در مقطع 
دکتری رشته معماری است. به گزارش فارس ؛ پیش از 
این ایوب زارعی شهردار بندر کنگ بود که به عنوان مدیر 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری منطقه آزاد 

قشم منصوب شد.

بهره برداری نخستین دفتر خدمات 
الکترونیک قضایی در جزیره بوموسی 

 گروه شهرســتان // رئیس کل دادگستری هرمزگان 
گفت: نخســتین دفتر خدمات الکترونیــک قضایی در 
جزیره بوموســی به بهره برداری رسید.  مجتبی قهرمانی 
افزود: هدف از راه اندازی این دفتر خدمات الکترونیک 
کاهش نیاز به مراجعه اهالی جزیره بوموسی به بندرعباس 
و حوزه های همجوار بــرای پیگیری امور خود و امکان 
دسترسی آســان به خدمات قضایی است. وی گفت: با 
اجرای نهضت راه انــدازی دفاتر الکترونیک قضایی در 
سراسر هرمزگان، امکان بهره مندی مردم در اقصی نقاط 
استان از خدمات الکترونیک دستگاه قضایی فراهم شده 
و این موضوع در کاهش ســفر های برون شهری، کاهش 
مراجعات به دادگاه ها، صرفه جویی در هزینه های مردم 
و افزاش بهره وری ســازمانی تاثیر قابل توجهی دارد. به 
گزارش  مرکز خلیــج فارس،قهرمانی با بیان اینکه یکی 
دیگر از اهداف ایجاد این دفاتر را برون سپاری خدمات 
قضایی و واگذاری امور به مردم است، افزود: راه اندازی 
این دفاتر همچنین موجب اشــتغالزایی قابل توجهی در 
ســطح استان شده اســت و خدمات قضایی با کیفیت و 

کمیت بهتری به مردم ارائه می شود.

خبری

گروه شهرستان // افزایش جمعیت و تعداد 
ســگ های ولگرد در شهر قشم عالوه بر 
ایجاد صحنه  های ناخوشــایند در سطح 
این شهر گردشگر پذیر، مخاطراتی را برای 
قشموندان ایجاد کرده که سبب ابراز گالیه 
و ناخرسندی آنها از چنین وضعیتی شده 

است. 
رفت و آمد سگ های وحشی و ولگرد در 
کوچه و خیابان های شهر قشم به ویژه در 
محدوده پارک ساحلی زیتون، بلوارهای 
مشــاهیر، هنگام و گلستان، میدان های 
حافــظ و امام قلی خان، شــهرک های 
سام و زال، سیســتان و بوستان و مراکز 
خرید و تفریحی این شهر مرزی سالمت 
و جــان مردم جزیره نشــین را به خطر 
انداخته اســت. در این میان رفت و آمد 
گله های ۲ تا پنج تایی سگ های ولگرد 
با ظاهری کثیف، تشــنه، گرسنه و بیمار 
امنیت و ســالمت عمومی قشموندان را 
به مخاطره انداخته و ســالمت روحی و 
روانی کودکان، بانوان و ســالمندان این 
شهر را آشفته کرده است. این سگ های 

ولگرد که تحــت مراقبت هیچ فرد، نهاد 
نیستند، بدون هیچ  یا سازمان مشخصی 
محدودیت و نظارتی در خیابانها و کوچه  
های شــهر چند 10 هزار نفری قشمی با 
 مســاحت 1۷.٦ کیلومتر مربع در تمامی 
ساعت های شــبانه روز پرسه می زنند. 
بــا توجه به معضل یادشــده، جمعی از 
قشموندان با مراجعه حضوری یا برقراری 
تماس های تلفنی با دفتر ایرنا در قشــم 
از افزایش ســگ های ولگرد در سطح 
این شــهر به عنوان یک معضل بهداشتی 
یاد کــرده اند و خواســتار جمع آوری 
فوری این حیوانات از ســوی مسووالن 
و متولیان مربوطه شدند. آنان ه در گفت و 
 گو با خبرنگار ایرنا افزودند: طی روزها و 
ماه هــای اخیر حتی در ســاعت های 
ابتدای صبح شاهد رفت و آمد سگ های 
ولگرد و ایجاد مزاحمــت برای خود یا 
کودکان شان بوده اند. یک شهروند قشمی 
ساکن در بلوار گلســتان گفت: به رغم 
اینکه محل سکونت ما در جای مناسبی 
از نظر ســاختار شهری قرار دارد اما هر 

شب چندین سگ ولگرد با مزاحمت های 
خود باعث گرفتن آرامش و آسایش ما 
 می شــوند. فرزانه رســیده افزود: این 
ســگ های ولگرد بــا واق واق کردن 
همیشــگی و پیاپی، حمله به سمت افراد 
به ویژه افرادی که در حال پیاده روی یا 
ورزش هستند، تعقیب ناگهانی عابرین در 
پیاده رو و خیابان، پراکندن زباله ها داخل 
ســطل های زباله و نظایر آن ترس را به 
دل زنان، کودکان و ســالمندان شهر قشم 
انداخته اند. نرگس عباس پور قشموندی 
دیگر در این باره گفت: این ســگ های 
ولگرد به طور طبیعی ترشحات، بزاق و 
ادرار خود را همه جای شــهر قشم رها 
می کند از این رو افزایش تعداد سگ ها 
در فضای عمومی شهر عاملی برای انتقال 
انواع ویروس، انگل، میکروب  و احتمال 
از  بهداشتی  بیماری و مشــکالت  بروز 
همین طریق برای شــهروندان محسوب 
می شود. فاطمه یزدانی فر اظهار داشت: 
از وقتی که آفتاب در شــهر قشم غروب 
می کند تا صبح ســگ های ولگرد در 

کوچه ها و خیابان های این شــهر پرسه 
می زنند و از ترس این ســگ ها رفت و 
آمد مردم با پای پیاده برای انجام خرید یا 
ورزش با مشکل مواجه شده است. سمیه 
نصرالهی یکی دیگر از ساکنین شهر قشم 
نیز گفت: اگر تمامی دستگاه های مسوول 
وظیفه خــود را در جمع آوری و انتقال 
زباله ها به خوبی انجام دهند و قشموندان 
نیز زباله های خود را تنها در ساعت های 
مشخصی از شب بیرون بگذارند، مشکل 
تا حدودی کمتر خواهد شد. وی افزود: 
بارها هنگام ورزش و پیاده روی با چشم 
خود مشاهده کرده ام که سگ های ولگرد 
 و گرسنه شهر قشم برای یافتن غذا از بدنه 
 مخزن های فلزی زباله باال رفته اند و به نظرم 
می رســد تجمع و مزاحمت سگ های 
ولگرد برای افراد پیاده بیشــتر به دلیل 
 وجــود زباله در ســطح شــهر و داخل 
مخزن های یادشده اســت. با توجه به 
درخواســت ها و مطالبات قشموندان به 
ویژه بانوان شاید بشود از همه مشکالتی 
که سگ های ولگرد به وجود می آورند 

به نوعی غافل شــد اما اینکه چند نوع 
بیماری مشــترک بین حیوان و انســان 
وجود دارد، قابل چشم پوشی نیست بنابر 
این نمی توان نسبت به جوالن سگ ها در 
خیابان ها و کوچه های سطح شهر قشم 
بی تفاوت بود. »هاری، کیست هیداتیک، 
سالک، لیشــمانیوز احشایی )کاالآزار(،  
الروهای مهاجر احشــایی و بروسلوز« 
بیماریهایی هستند که ابتالء انسان به آنها 
و شیوع در جوامع انسانی بخاطر حضور 
مهار نشــده حیوانات از جمله ســگ 
محتمل است.همچنین سگ  های ولگرد 
خطر بالقوه  ای در حمله به شــهروندان 
به خصوص کودکان، افراد ســالخورده 
و جراحت آنهــا بخاطر گاز گرفتگی با 

آروارهای قوی این حیوان است. چنین 
رخداد ناگــوار و محتملی خود عاملی 
برای سلب آرامش روانی و ایجاد حس 
 فقدان امنیت برای شهروندانی است که در 
همچــون  عمومــی  هــای   محیــط 
خیابان ها و بوســتان های شــهری و 
تفرجگاه های ساحلی حاشیه شهر رفت 
و آمد دارند.   به نظر می رســد در این 
شرایط، دستورالعمل مدونی نیز به منظور 
جمع آوری یا نابودی سگهای ولگرد در 
شهر قشــم وجود ندارد از این رو چاره  
اندیشی مسووالن ذیربط به منظور عزم 
جدی و اتخاذ وحــدت نظر و عمل در 
این حوزه امری ضروری و فوری به نظر 

می رسد./ ایرنا 

جوالن سگ های ولگرد قشموندان را آزرده است

امین درســاره – گروه شهرستان //  
شاجهان  مرحومه  کالسه  دبستان 3 
خنجی در روستای چاهرو بندرخمیر 
با حضور فرماندار خمیر ، دکتر مرادی 
نماینده مــردم هرمزگان در مجلس 
شورای اســالمی ، مدیرکل نوسازی 
مدارس ،رئیس مجمع خیرین استان 

و جمعی از مسئوالن ، اولیا و مربیان و 
دانش آموزان در این روستا افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ این دبستان 
خیرســاز با زیربنای ۲00 مترمربع و 
اعتباری حدود ۲ میلیارد در ظرف کمتر 
از یک سال ساخته شده است. فرماندار 
خمیر در آیین افتتاح این پروژه ضمن 

قدردانــی از اقدام خیریــن در ایجاد 
و توســعه فضای آموزشی در سطح 
شهرستان اظهار کرد:  خیرین مدرسه 
ساز نقش غیرقابل انکاری در توسعه و 
تجهیز فضاهای آموزشی در شهرستان 
داشته اند و در سال های اخیر با کمک 
این عزیزان ، فضاهای آموزشی زیادی 
در سطح شهرستان ساخته شده است. 
بنده به نمایندگی از مردم شهرســتان 
خمیر به ویژه مردم خوب روســتای 
چاهرو از خیّریــن بزرگوار و نیک 
اندیش که در این امر خداپســندانه 
 مشارکت داشته اند، تشکر و قدردانی 
می نمایم. قابل ذکر است در پایان این 
مراسم از خیرین مدرسه ساز تجلیل 

شد.

گروه شهرســتان // اســتاندار 
تــا  داد  دســتور  هرمــزگان 
مهمانســراهای استانداری برای 
حل مشکل خوابگاه دانش آموزان 
دختر جزیــره الرک در اختیار 

آنان قرار گیرد .
 مهدی دوستی استاندار هرمزگان 

بدنبال ســفر چنــد روز قبل به 
ویژه ای  دستورات  قشم،  جزیره 
برای حل مشکالت اهالی الرک 
و هنــگام صادر کرد.اســتاندار 
هرمــزگان با تاکید بر تســریع 
در تکمیل پروژه های آموزشــی 
مــدارس  نوســازی  کل  اداره 
اســتان، درخصــوص خوابگاه 
الرک  جزیــره  دانش آمــوزی 
دســتور داد تا هیــچ امکانات 
خوابگاهــی دانــش آموزی در 
اســتان نباید به مهمانسرا تبدیل 
شــود و بــرای حل مشــکل 
در  دانش آموزان الرک  خوابگاه 
قشــم نیز اگر الزم شد دو واحد 

از مهمانســراهای اســتانداری 
هرمــزگان در جزیره را می توان 
در اختیار دانش آموزان قرار داد. 
بازسازی  اصالح،  همچنین  وی 
و مقــاوم ســازی شــبکه های 
فرســوده برق روستایی، توسعه 
شبکه های توزیع برق ۵ شهرک 
مسکونی و انجام تعمیرات دیزل 
ژنراتور جزیره الرک را مصوب 
و عنوان کــرد: به هیــچ عنوان 
پذیرفتنی نیست که مردم علیرغم 
پرداخت هزینه های انشعاب برق، 
باشند و  نکرده   اشتراک دریافت 
باید با قیــد فوریت در کمترین 
زمان نسبت به تحویل کنتور برق 

کسانی که تا سال 1400 هزینه 
اند،  کرده  پرداخت  برق  انشعاب 
اقدام شود. دوستی همچنین قول 
تا برای تأمیــن پایدار آب  داد 
شرب جزیره قشــم کم گذاشته 
نخواهد شــد تا این مشــکل به 
طور کامل در دولت ســیزدهم 
رفع شــود. به گــزارش فارس 
؛  اســتاندار هرمزگان همچنین 
دســتور داد تا ۲0 غرفه جهت 
برپایی بازارچه محلی و سنتی در 
جزیره هنگام در راستای حمایت 
با همکاری  بومیان  اشــتغال  از 
سازمان منطقه آزاد قشم طراحی 

و احداث شود.

تصمیمات خوب استاندار هرمزگان برای جزایر الرک و هنگام؛ 

 مهمانسراهای استانداری به دانش آموزان دختر داده می شود 

۳ پروژه عمرانی در شهر رویدر افتتاح و به بهره برداری رسید

 افتتاح دبستان ۳ کالسه مرحومه شاجهان خنجی
 در روستای چاهرو بندرخمیر 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن آتیه سازان جاسک در ساعت 1۲:۳0 روز دوشنبه مورخ1401/08/16 در محل   گزدان 
مجتمع تولیدی شرکت آتیه سازان برگزار میگردد. لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود با در دست داشتن کارت ملی و یا کارت شناسایی معتبر راس ساعت 
مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل / نماینده خود را کتبا معرفی نمایید . ضمناً به اطالع می رساند که به موجب ماده 1۹ آئین نامه نحوه 
تشکیل مجامع عمومی ، تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر آرای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی 
می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ1401/08/10به آقای سیامک زارعی در محل دفتر تعاونی واقع در جاسک میدان شهدای هفتم آذر 

ساختمان خدمات قضایی طبقه دوم حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت ، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند .
 * دستور جلسه :  

گزارش هیئت مدیره و بازرس بازرسان 
-  طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1۳۹8 الی 1400 تعاونی

- ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونی.
- ارائه گزارش در مورد پیشرفت مراحل فیزیکی و اداری پروژه ها 1۲۷ هکتاری و الکان

- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان 
- واریزی اعضا بابت پروژه های الکان و جاسک جهت تامین سرمایه عملیاتهای اجرایی 

- تعیین خط مشی آینده شرکت تعاونی و توضیح در مورد نحوه گروه بندی اعضا
داوطلبان تصدی سمت های هیئت مدیره و بازرسی به موجب ماده ) ۲ ( دستور العمل موظفند حداکثر ظرف یک هفته از انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی 

را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند .

 شرکت تعاونی مسکن آتیه سازان جاسک شماره ثبت : 25۷ 
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امین درســاره – گروه شهرستان // 3 پروژه 
عمرانی در حوزه آموزش و پرورش با اعتباری 
بالغ بر ۱۶۷ میلیارد ریال در شهر رویدر افتتاح 

و به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ هنرستان 9 کالسه 
مروارید دانش ، چمن مصنوعی مدرسه شهید 
بهشتی و نمازخانه مدرسه منصف رویدر از 

جمله پروژه هایی بودند که با حضور فرماندار 
خمیر ، مرادی نماینده مــردم هرمزگان در 
مجلس شورای اسالمی ، مدیرکل نوسازی 
مدارس ،رئیس مجمع خیرین استان ، جمعی 
از مسئوالن شهرستانی و محلی افتتاح و به 
بهره برداری رســید. هنرستان 9 کالسه با نام 
مروارید دانش رویدر از محل اعتبارات اداره 

کل نوسازی و با مشارکت خیرین در مجموِع 
ساخت ، دیوارکشی و تجهیز، نزدیک به 1۵0 
میلیارد ریال هزینه را دربرداشــته است. این 
پروژه جزو مصوبات ســفر مهندس دوستی 
اســتاندار هرمزگان در سال جاری به بخش 
رویدر بوده که با افتتاح آن می تواند نیازهای 
 هنرجویــان این منطقــه را در حوزه فنی و 

حرفه ای تامین کند. نمازخانه مدرسه منصف 
نیز با اعتبار 1۵ میلیارد ریال با مشارکت خیر 
و نوسازی مدارس احداث و تجهیز گردیده 
 اســت. همچنین چمن مصنوعی مدرســه 
شبانه روزی شهید بهشــتی رویدر با ۵44 
مترمربع زیربنا دارای اعتبار ۲میلیارد و پانصد 

میلیون ریال می باشد.

آگهی ماده ۳ اقنون الحاق موادی هب اقنون ساماندهی و حمایت از تولید و رعهض مسکن 
نظر به اینکه هیات موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین نامه اجرایی آن مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
منطقه دو بندرعباس به شرح رای شماره ۲/۷۵۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ تصرفات مالکانه آقای حسن درجام فرزند یوسف در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
۳۰۶.۶۹ متر مربع قسمتی از پالک ثبتی ۱-اصلی در اجرای بخشنامه استاندارد سازی پالک جدید ۶۷۵ فرعی از ۱- اصلی تعیین گردید واقع در رویدر بخش دو 
بندر عباس برابر صورتمجلس تفکیک شماره ۲/۳۲۵۹ مورخ۱۴۰۱/۰۳/۲۵به استناد بند الف و ج ماده ۷ و ماده ۱۰ آیین نامه رای به تنظیم اظهارنامه ثبتی و تحدید 
حدود ضمن انتشار آگهی و صدور سند مالکیت بنام متقاضی مذکور صادر گردیده است و تحدید حدود اختصاصی در مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ راس ساعت ۹ 
صبح در محل بعمل خواهد آمد اینک بموجب این آگهی، از متقاضی و کلیه مجاورین دعوت میگردد که در تاریخ و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند. 
اعتراض نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی، از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی ظرف مدت بیست روز پذیرفته خواهد شد لذا در اجرای ماده ۲ قانون الحاق 

موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی آن رای مذکور در یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی یا کثیراالنتشار جهت اطالع عموم و مالک 
و صاحبان حقوق آگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انتشار آگهی نسبت به اصل ملک و از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی ظرف مدت بیست روز نسبت به حدود و 
حقوق ارتفاقی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو بندرعباس تسلیم نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد 
گردید در صورت وصول اعتراض معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت منطقه دو بندرعباس ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. پس از سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد منطقه دو بندرعباس نسبت به صدور 

سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. ۱۴۰۱/۳۱۶ م / الف تاریخ انتشار: ۰۷/۰۸/۱۴۰۱

محمد اسالمی موحد _ سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بندرعباس 



واردات پر ابهام خودرو بعد از ۴ سال؛ قیمت ها کاهش می یابد؟
گروه اقتصادی // پس از تقریبا ۴ ســال 
باالخره واردات خــودرو در قالب واردات 
۹۰ هزار دســتگاه خودرو با سقف قیمتی 
۲۰ هزار یورو به صورت رسمی کلید خورد؛ 
منتهی فراینــد واردات ابهاماتی دارد که 

هنوز شفاف نشده است.
سال ۹۷ بنا به محدودیت های ارزی تحمیل 
شده به کشور و طبق تصمیم شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی ســران قــوا، واردات 
خودرو تا ۳۱ اردیبهشــت ماه سال ۱۴۰۱ 
ممنوع اعالم شــد؛ با روی کار آمدن دولت 
ســیزدهم، فاطمی امین وزیر صمت )سال 
گذشــته( وعده داد که تا پایــان خردادماه 
 سال ۱۴۰۱ واردات خودرو تعیین تکلیف و 
آئیــن نامه ای به این منظور تصویب خواهد 
شد. با این حال از ابتدای سال جاری کش 
و قوس های فراوانی در مــورد واردات یا 
عدم واردات خودرو صورت گرفت اما در 
نهایت آئین نامــه واردات خودرو تنظیم و 
وعده واردات خودرو تا شــهریور ماه داده 
شد؛ منتهی تقریباً ۳ ماه طول کشید تا آئین 
نامه مذکور در هیأت دولت به تصویب برسد. 
در نهایت اوایل شهریور ماه آئین نامه واردات 
خودرو به تصویب هیأت دولت رســید و 
اعالم شــد که یک میلیارد یورو ارز برای 
واردات خودرو در نظر گرفته شده است که 
این خودروها شامل خودروهای اقتصادی با 
دامنه قیمتی زیر ۱۰ هزار یورو و خودروهای 
بین ۱۰ تا ۲۰ هزار یورو می شود. همچنین 
از جمله مهم ترین شــروط واردات خودرو، 
انتقال فناوری اعالم شد تا از این طریق زمینه 
توسعه تولید خودروهای اقتصادی در داخل 
که طبق برنامه ریزی ها ۳۰۰ هزار دستگاه 

است، فراهم شود.
به شــرکت های  مربــوط   جزئیــات 

واردکننده
در این بین یکی از عمــده ابهاماتی که در 
مورد واردات خودرو وجود داشت مربوط 
به شرکت های واردکننده می شد؛ بسیاری از 
کارشناسان از چندی پیش نسبت به ایجاد 
رانت و واردات خودرو توسط شرکت های 
خاص هشــدار می دادند و نگران بودند که 
شرکت های خودروســاز داخلی همانگونه 
که بــازار را در انحصــار گرفته اند، بخش 
مربــوط به واردات خــودرو را نیز به بهانه 
توســعه تولید خودروهای اقتصادی، ارائه 
خدمات پس از فــروش و … در اختیار 
بگیرند. دامنه این ابهام زمانی گسترده تر شد 
که اسامی شــرکت های واردکننده اعالم و 
مشخص شد که از ۷ شرکتی که در مرحله 

نخســت مجوزهای ثبت سفارش را گرفته 
اند، ۳ شــرکت مربوط به یک خودروساز 
داخلی می شــود. عبداهلل توکلی الهیجانی 
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت در 
این ارتباط اعالم کرد که »تاکنون ۲۴ شرکت 
برای واردات خودرو تأیید شده اند و واردات 
فقط محدود به شــرکت های اعالم شــده 
نخواهد بود و شرکت های دیگری نیز به این 
فرآیند اضافه خواهند شد.« همچنین منوچهر 
منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت 
یادآور شد که »واردکنندگان باید سه مدرک 
شامل تضمین ارائه خدمات پس از فروش، 
اخذ مجوز و مدرکی از سازمان محیط زیست 
که خودروی مورد نظر برای واردات با قانون 
هوای پاک تطابــق دارد. همچنین مجوز و 
مدرکی از سازمان اســتاندارد نیز بایستی 
ارائه شــود که خــودروی وارداتی امکان 
پاس کردن اســتانداردهای ۸۵ گانه الزم را 
خواهند داشــت. این مدارک که ارائه شود، 
از نظر وزارت صمت، فرآیند تأیید شــده و 
می توانند در تعامل بانک مرکزی وارد مرحله 
تخصیص ارز شوند.« البته وزارت صمت باید 
در مورد شرکت های واردکننده شفاف سازی 
بهتری انجام داده و با اعالم جزئیات دقیق تر 
مشخص کند که رانت و رفاقتی در این بخش 

صورت نگرفته و نخواهد گرفت.
 تعداد محدود واردات و بازار تشنه

از سویی دیگر با توجه به اینکه یک میلیارد 
یــورو ارز بــرای واردات اختصاص یافته، 
تعداد محدودی خودرو وارد کشور خواهد 
شــد که طبق اعالم وزارت صمت، تا پایان 
سال ۹۰ هزار دســتگاه خودروی خارجی 
از جمله از کشــورهای چیــن، ژاپن و کره 
جنوبی و برندهایی همچــون هیوندایی و 
کیا روانه باز می شــود. نکته قابل توجه در 
مورد این میزان واردات آن اســت که بازار 
طی سالهای گذشــته به ویژه ۴ سال اخیر 
به دلیل کاهش تولیــد خودروهای داخلی 
)میانگین تولید ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار دستگاه 
در سال( و نبود خودروهای خارجی با یک 
تقاضای انباشته مواجه شده که این مساله در 
هر بار برگزاری قرعه کشــی ها نیز کاماًل به 
چشم می آید. مسأله ای که موجب ایجاد یک 
شکاف قیمتی ۱۰۰ درصدی بین قیمت بازار 
و کارخانه خودروها شده است؛ به گونه ای 
که به عنوان مثال خودروی پژو ۲۰۶ اگرچه 
در کارخانه حدود ۱۵۰ میلیون تومان قیمت 
دارد امــا در بازار تا ۳۰۵ میلیون تومان نیز 
قیمت خورده اســت. آنطور که کارشناسان 

اعالم می کنند این تقاضای انباشته بین ۶۰۰ 
تا ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو است بنابراین 
واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو از نظر فنی 
نمی تواند تأثیر خاصی بر بازار بگذارد و فقط 
می تواند از نظر روانی بازار را از نظر قیمتی 

کمی تکان دهد.
 تعرفه همچنان محل ابهام

نکته دیگر در مورد واردات خودرو شناور 
بودن تعرفه واردات است؛ آنطور که فاطمی 
امین وزیر صمت اعالم کرده بود »تعرفه های 
خودرو به صورت شناور و در یک محدوده 
باز تعریف شده است که بستگی دارد خودرو 
به چه صورتی فروخته شود. به دلیل اینکه ما 
نمی خواهیم رانتی برای یک واردکننده ایجاد 
شود، ســازوکاری را تعریف کردیم که پس 
از واردات خودرو، به صورت پیش فرض و 
علی الحساب یک سود بازرگانی پیش بینی 
می شود و متقاضی خودرو را وارد می کند.« 
همچنین توکلــی الهیجانی در توضیحات 
بیشــتر در خصوص تعرفه گفته است که 
»تعرفه ها همچنــان مطابق دفترچه گمرک 
خواهد بــود. در خصــوص خودروهای 
اقتصادی تعرفه کمترین حالت ممکن خواهد 
 بود و عرضــه در بــورس می تواند خود

تنظیم گر باشــد و بازار و تعرفه ها را تنظیم 
کند. در خصوص سایر هزینه های واردات 
تالش شده در خصوص واردات خودروی 
اقتصادی کمترین هزینه وجود داشته باشد.« 
مساله این است که اگرچه شناور بودن تعرفه 
واردات از نظر صمتی ها مشکلی ندارد اما از 
نظر کارشناسان محل ابهام است زیرا می تواند 
تبدیل به رانتی شــود که با یک صحبت و 

امضا مطابق میل واردکننده تعیین شود.
 ایرادات مجلس چگونه اصالح شد؟

مســاله دیگر مربوط به ایراداتی است که 
مجلس روی آئین نامه واردات خودرو وارد 
دانست و وزارت صمت اعالم کرد که این سه 
ایراد را رفع کرده و نسخه اصالح شده توسط 

هیأت وزیران به تصویب رسیده است. این 
در حالیست که هنوز جزئیات این اصالحات 
رونمایی نشده است. ابهامی که فضای واردات 
خودرو را بیش از پیش دچار پیچیدگی کرده 
است، چرا که اصالح ایرادهای هیأت تطبیق 
مجلس که چندی پیش توســط محمدباقر 
قالیباف، رئیس مجلــس، به رئیس جمهور 
ابالغ شد مستلزم تغییرات اساسی و بنیادی 

در آئین نامه واردات خودرو بود.
 ایراد تعیین سقف ارزی برای واردات

نکته دیگر آنکه اگرچه سخت گیری دولت 
در تعیین سقف ارزی برای واردات در شرایط 
فعلی اقتصاد کشور قابل قبول به نظر می رسد 
اما نباید از این واقعیت غافل شــد که طی 
سنوات گذشــته به دلیل نبود خودروهای 
گــران قیمت خارجی، نه تنها مونتاژی ها با 
گرانفروشی که بعضاً تا ۶۰۰ میلیون تومان 
هم اعالم شــده بود در بازار جوالن دادند 
بلکه نیاز بخشی از جامعه نیز نادیده گرفته 
شــد. بنابراین دولت می توانســت اجازه 
واردات خودروهای باالی ۲۰ هزار یورو 
را نیز با استفاده از ارزهای شخصی و بدون 

انتقال ارز بدهد.
 تأثیر تحریم بر واردات

مساله دیگر مربوط به تحریم می شود؛ البته 
واردات خودرو ی کامل مشــمول تحریم 
نیست اما با توجه به دشوار بودن معامالت 
ارزی با کشورهای خارجی، خرید خودرو 
از شــرکت های خارجی ابهام دارد. البته 
منطقی در ایــن ارتباط اعــالم کرده که 
»برخورد با تحریم بر عهده واردکننده است 
و قطعاً راهی برای دور زدن آن پیدا خواهد 
کرد.« اما نکته این است که اگر قرار باشد 
خود واردکننده چــاره ای بر این موضوع 
بیاندیشید مابه التفاوت دور زدن دشوارهای 
مربوط به تعامالت مالی، قیمت خودروهای 
وارداتی تا چه میزان دچار تغییر و خاصه 

افزایش قیمت خواهد کرد.
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فروردین :  
ممکن است با کسی که دوست اش دارید مالقات 
کنید، آن هم مالقاتی سرشار از شور و حرارت. این 
مالقات شــما را چنان به هم پیوند می زند که در 
همان مرحله ی اول به هم تعهد خواهید داد. اما شاید شک و تردید 
هم به سراغ روابط عاشقانه ی تان بیاید. باید خودتان را محدودتر 
کنید و در بیان احساســات تان محتاط باشید. اگر زیاده روی کنید 

نتیجه ی معکوس خواهید گرفت. پس صبور باشید!
اردیبهشت :  

 امروز ممکن اســت کمی احســاس تشــویش و 
بی قراری کنید. فشــارهای کاری باعث می شود که 
خشــم های نهفته ی درون تان به مرز علنی شدن 
برسند. باید سعی کنید به طریقی بفهمید که این فشارها شما را به یاد 
چه چیزی می اندازند. اگر به هر دلیلی نمی توانید این کار را انجام 
دهید، اشکالی ندارد، حداقل اش این است که از رها شدن خشم تان 
راحت خواهید شد. روی کارتان تمرکز کنید تا اتفاقی که باید بیفتد.

خرداد : 
افراد زیادی هســتند که می خواهند توجه شــما را 
 به خودشــان جلب کنند. همــه ی آن ها یا کمک 
 مــی خواهنــد یا مشــورت. دل تان مــی خواهد 
کمک شان کنید، اما ممکن است اوضاع طوری پیش 
برود که نتوانید روی کارتان تمرکز کنید. اجازه ندهید که این وضعیت 
باعث به هم ریختگی اعصاب تان شود. به هر درخواستی جداگانه 

رسیدگی کنید، قول ندهید و بهترین های تان را به کار ببندید.
      تیر :

 امروز به شــدت بــه چیزهای لطیــف تمایل پیدا 
کرده اید. پول خرج کردن شاید وسیله ای باشد برای 
این که خودتان را ارضاء کنید و محبت تان را به آن 
هایی که دوست شان دارید نشان دهید. اما به شما توصیه می شود 
که به بودجه ی مالی خود توجه کنید، یادتان باشد که می توانید این 
حس رضایت را با پرداختن به معنویات و توجه به عواطف دیگران 

هم پیدا کنید، پس فقط بر دنیای مادی تمرکز نکنید.
     مرداد :

امروز ممکن اســت بین شما و یکی از نزدیکان تان 
اختالفاتی پیش بیاید. اکنون از شــما انتظار می رود 
که قابلیت های خود را به کار بگیرید تا آشتی برقرار 
شــود. اگر با احتیاط جلو نروید ممکن است یک دعوای حسابی 
درست شود. کاری نکنید که مجبور شوید حرف هایی را که نباید 
بزنید. مبادا کاری کنید که تا مدت ها جراحت های احساسی آن به 

طول انجامد.
  شهریور : 

امروز ممکن است به خاطر مشکالت مالی دچار 
سردرد شــوید. بین یک دو راهی گیر افتاده اید: 
از یک طرف دل تــان می خواهد که برای آینده 
 پول پس انداز کنید و از طرف دیگر تمایل دارید وسایلی را که 
مدت ها بود الزم داشــتید بخرید. می توانید کاری کنید که به  
هر دوی خواســته های خود برســید. اشکالی ندارد اگر کمتر 
پس انداز کردید، بروید و وسایل مورد نیازتان را البته به قیمت 
مناسب بخرید. یادتان باشد که قبل از هر اقدامی همه ی جوانب 

کار را خوب بررسی کنید.
 مهر : 

چند روز گذشــته سرتان خیلی شــلوغ بود و 
حاال احساس خســتگی می کنید. امروز ممکن 
 اســت خیلی زود اعصاب تان به هم بریزد و بر 
اطرافیان تان خشــم بگیرید. خودتان را آرام کنید و یک دوش 
آب گرم بگیرید. چای سبز هم می تواند نوشیدنی مناسبی برای 
حال و روز شما باشد. به هر حال سعی کنید که امروز همه چیز 

را آسان تر بگیرید.
      آبان : 

امروز ممکن است فرصتی دست دهد تا بتوانید در 
یک کار هنری شرکت کنید و پول خوبی به دست 
آورید. این کار هنری سرشــار از خالقیت است. 
دوست دارید که در طول فرآیند این کار با آدم های جدید آشنا 
شوید. اگر مجرد هستید، ممکن است عاشق یکی از همکاران 

تان شوید. خالصه این که از این فرآیند لذت ببرید.
     آذر :  

امروز ممکن اســت در یک کنفرانس یا چیزی 
مشابه شرکت کنید. افراد شرکت کننده ممکن است 
تا حدی با هم اختالف نظر داشته باشند که به هم 
خشم بگیرند و فریاد بزنند. شما هم ایده های خوبی در ذهن تان 
دارید، اما به شما توصیه می شود که خودتان را دخالت ندهید. 
شــما نمی توانید این دعوا را حل و فصل کنید، پس اعصاب 
خودتــان را بیهوده به هم نریزید. اگر می توانید امروز اصاًل در 

چنین جمع هایی شرکت نکنید.
      دی : 

امروز سرشــار از انگیزه هستید. احساس خیلی 
قشنگی است، اما نمی دانید که چه طور باید از آن 
استفاده کنید. این وضع شاید نمایانگر نوعی الهام 
هنری باشد، شاید به مرحله ای رسیده اید که می توانید دیگران 
را به راحتی درک کنید. نکته ی مهم این جاست که می خواهید 
تنها باشید تا خوب فکر کنید و ببینید چه طور می توانید از این 

فرصت استفاده کنید. سعی کنید فرصت ها را از دست ندهید.
  بهمن : 

امروز ممکن است با آدم ها جالبی برخورد کنید. 
شــاید این آدم های جدید اهل سرزمین دیگری 
باشــند. اکنــون از قابلیت هــای کالمی خوبی 
برخوردار هستید، پس می توانید از هم صحبتی با دیگران لذت 
ببرید. تمام شب در فکر ایده های پیچیده و کاربردی بوده اید. 
برای این که ذهن تان شفاف شود و درست تصمیم بگیرید، بد 

نیست کمی پیاده روی کنید.
اسفند : 

امروز ممکن است از منابع غیر منتظره ای اطالعات 
جدید کســب کنید. شاید تصمیم بگیرید که با این 
اطالعات به سراغ کارهای جدید و متفاوت بروید. 
بدانید که باید طوری پیش بروید که توجه دیگران جلب شود 
تا بتوانید پیشــرفت کنید. از این که در مسیر پیش بروید ترس 

نداشته باشید، فقط کافی است کارتان را خوب انجام دهید.
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7 اقتصادی

گروه اقتصادی // وزیر امور اقتصادی و  دارایی گفت: 
نگاه و نخ تســبیح وزارت امور اقتصــادی و دارایی 
حرکت به سمت عدالت منطقه ای است و در این راستا 
باید مالیات به خود استان ها بازگردد و با استمرار این 
اقدام ریل موجود در سال های آینده تغییر پیدا خواهد 

کرد. 
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و  دارایی 
در کمیســیون هماهنگی بانک های استان اصفهان 
اظهــار داشــت: در حوزه تأمین منابــع مالی برای 

طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری عقب ماندگی و 
انحراف زیادی داشــتیم که ناشی از نگاه های مطرح 
در سیاست گذاری های کالن گذشته بود.  وی تأکید 
کرد: سیاست گذاران کشور در سال های گذشته تصور 
می کردنــد در حوزه نظام بانکــی نیازمند کالن ایده 
نظارت شــده نیستیم و اقتصاد با واگذاری به فعاالن 
بهترین تصمیم را اتخاذ خواهــد کرد اما نتیجه این 
نگاه رهاشده موجل نظام تخصیص اعتبار بی قواره 
در کشور شد.  خاندوزی با بیان اینکه در نتیجه این 
نگاه استان ها و بانک های مختلف به تناسب نفوذی که 
داشتند اقدامات خود را انجام دادند و در ادامه منافع 
ملی و منافع مردم تا حــد زیادی مغفول باقی ماند، 
عنوان کرد: هنرمان این است که این مسیر را قدم به 
قدم با تدبیر اصالح کنیم و نظام را بر اساس دوقاعده 

کارآمدی و عدالت پیش ببریم تا شاهد این نباشیم که 
بیــش از نیمی از منابع و مصارف در یک نقطه و نیم 
دیگر در دیگر نقاط کشور باشد.  وزیر امور اقتصادی 
و  دارایی با اشــاره به سیاست وزارت اقتصاد گفت: 
نگاه و نخ تســبیح وزارت امور اقتصادی و دارایی 
حرکت به سمت عدالت منطقه ای است و در این راستا 
باید مالیات ها به خود استان ها بازگردد و با استمرار 
این اقدام، ریل موجود در ســال های آینده تغییر پیدا 
خواهــد کرد.  وی با بیان اینکه نوع نگاه و انتظارات 
موجود از نظام بانکی و عدم پای بندی  و تخلفات نظام 
بانکی و اعتباری کشور دو بخشی از واقعیت مطرح 
است، افزود: مسأله دسترسی پیدا کردن به اعتبارات، 
تسهیالت و منابع، پوشش دهنده تمام ناکارآمدی های 
یک مدیر بنگاه اقتصادی است.  خاندوزی گفت: بانک 

مرکزی هدف گذاری برای کاهش تورم مشخص کرده 
و این موضوع ایجاد محدودیتی برای هدفی مطلوب 
است، باید در کوتاه مدت هنر تعادل میان تقاضاها و 
محدودیت را داشته باشیم تا تولید آسیب کمتری ببیند.  
وزیر امور اقتصادی و  دارایی با بیان اینکه در حوزه 
انحراف شبکه بانکی با مسائل و موانعی مواجه هستیم 
که نیاز است بانک ها، بانک داران و ناظران اقدامات 
الزم را انجام دهند، خاطرنشــان کرد: به مسؤوالن 
مربوطه افزایش اختیارات استان ها را تاکید کردم که 
تا حدی اعمال شده اما ناکافی است.  وی ادامه داد: 
موافق افزایش اختیارات استان ها و پرسنل بانک های 
دولتی هســتم و درخواســت دارم معاونت بانک و 
بیمه وزرات اقتصاد، ظرف ۱۰ روز پیشنهادی برای 
اختیارات پرسنلی ارائه دهد تا بتوانیم این معضل را 

حل کنیم.  خاندوزی تأکید کرد: برخی اوقات تخلفات 
حوزه اعتبارات تولیدکنندگان و درخواست کنندگان 
را اذیت می کند، در نرخ نیز شــاهد تخلفاتی هستیم 
و الزم است بانک مرکزی در این حوزه چاره اندیشی 
کند.  وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تالش 
کردیم مسائل را جلوی چشم مردم بگذاریم تا هزینه 
تخلف کــردن برای متخلف افزایش پیدا کند و قصد 
داریم از نظارت مردم اســتفاده کنیم، عنوان کرد: اگر 
بخواهیم تخصیص کارآمد داشــته باشیم، نیاز است 
اعتبارات به افرادی داده شــود که نتیجه و کارآمدی 
بیشتر و بهتری دارند و در این زمینه همکاری الزم را 
خواهیم داشت.  به گزارش فارس ، وی در خصوص 
تعطیلی برخی شعب و باجه ها با بیان اینکه از بانک 
مرکزی می خواهم در این راستا مخالفت های حوزه 
استان را بشنوند تا موضوعات بدون هماهنگی رقم 
نخورد، خاطرنشان کرد: منابع بانکی متعلق به مردم 
اســت و اگر قصد جلب رضایت مردم را داریم نیاز 
است در کارآمدترین و عادالنه ترین شیوه تخصیص ها 

صورت بگیرد.

وزیر اقتصاد:

 مالیات ها باید به خود استان ها باز گردد

 گروه اقتصادی // ســیدمحمدرضا میر
تاج الدینی گفت: حقوق بازنشســتگان 
لشکری و کشوری به جز حق عائله مندی 
همچنین  می یابــد،  افزایــش  اوالد  و 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مصوب 
کرد که به این عدد ۵ درصد نیز افزوده 

شود که کمک معیشتی مناسبی است. 
به گفته ســیدمحمدرضا میرتاج الدینی 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، 
برای ترمیم حقــوق ها  حدود ۵۵ هزار 
میلیارد تومان منابع تامین شــده است و 
برای بازنشستگان عالوه بر ترمیم حقوق، 
حق عائله مندی و اوالد هم افزایش پیدا 
می کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلــس گفت: هرچند نمی تــوان ادعا 
کرد که افزایشی که در اثر ترمیم حقوق 
رخ می دهد، می تواند تمامی مشــکالت 
مردم را در حــوزه اقتصاد رفع کند، اما 
می تواند بخشــی از این مشــکالت را 
حل کند. سیدمحمدرضا میرتاج الدینی 

با اشــاره به موافقــت مجلس با کلیات 
ترمیم حقوق کارکنان و بازنشســتگان 
کشوری و لشــکری، گفت: اقدام دولت 
برای ارائه الیحه ترمیم حقوق کارکنان و 
بازنشستگان، تصمیمی به جا و مناسب و 
در شرایط کنونی اقتصاد الزم بود، مجلس 
نیز از این الیحه اســتقبال و در مرحله 
نخست با دوفوریت بررسی الیحه مذکور 
موافقت کــرد و در گام بعدی کلیات آن 
را به تصویب رساند. نماینده مردم تبریز، 
آذرشــهر و اســکو در مجلس شورای 
اسالمی افزود: پس از تصویب کلیات، در 
جلسات متعدد کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس به جزئیات این الیحه رسیدگی 
شد و پس از بررسی بسیار، گزارش برای 
صحن علنی مجلس ارجاع شد. وی با 
بیان اینکه دولت برای اجرای این الیحه 
حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان منابع تامین 
کرده که رقم کمی نیســت، اضافه کرد: 

هرچند نمی توان ادعا کرد که افزایشــی 
که در اثر این ترمیم حقوق رخ می دهد، 
می تواند تمامی مشــکالت مردم را در 
حوزه اقتصاد رفع کند، اما می تواند بخشی 
از این مشکالت را حل کند، زیرا قدرت 
خرید مردم را تا حدودی افزایش می دهد. 
ایــن نماینده مــردم در مجلس یازدهم 
تصریح کرد: عالوه بر اینکه براساس این 
ترمیم، حقوق بازنشســتگان لشکری و 
کشوری به جز حق عائله مندی و اوالد 
افزایش می یابد، همچنین کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس مصوب کرد که به این 
عدد ۵ درصد نیز افزوده شــود که کمک 
کمیسیون  مناسبی است. عضو  معیشتی 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه 
داد: نکته مهم در این زمینه این است که 
هرچه اکنون به حقوق ها افزوده شود، پایه 
اســت و افزایش حقوق سال بعد به این 

عدد افزوده می شود.

میزان افزایش حقوق بازنشستگان در ۱۴۰۲
صدور مجوز صادرات سه کاالی ایرانی به چین  

گروه اقتصادی // رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین می گوید با دریافت 
موافقت نامه های جدید و طی شدن مراحل قانونی، امکان صادرات سه 
گروه کاالیی جدید ایرانی به چین فراهم شــده و شرکت های ایرانی 

می توانند در این زمینه برنامه ریزی کنند. 
مجیدرضا حریری اظهار کرد: در حدود دو ســال گذشته، با توجه به 
شیوع ویروس کرونا و قوانین قرنطینه که از سوی دولت چین اجرایی 
می شــود، عمال امکان حضور در این کشور برای هیئت های تجاری 
ممکن نبود و حضور فعال در نمایشگاه های چین نیز عمال ممکن نشد. 
همین موضوع قدری استفاده از فرصت های تجاری در چین را دشوار 
کرد اما با این وجود چین اصلی ترین شریک تجاری ایران و بزرگترین 
واردکننده کاالهای ایرانی به شمار می رود. وی با بیان اینکه با کاهش 
محدودیت ها، اتفاقات مثبت قابل توجهی در تجارت ایران و چین رخ 
خواهد داد، توضیح داد: از سویی با نهایی شدن موافقت نامه های جدید، 
از این پس ســه گروه کاالیی شیالت، میوه و مرکبات به طور خاص 
کیوی و لبنیات ایرانی از این پس امکان صادرات به چین را خواهند 
داشت. این موضوع از نظر قوانین و مقررات نهایی شده و شرکت های 
ایرانی می توانند برای صادرات محصوالت خود مذاکرات را آغاز کنند. 
رئیس اتاق ایران و چین ادامه داد: از سوی دیگر با پیگیری های اتاق 
ایران و چین، بحث نمایشگاه دائمی محصوالت ایران در چین نهایی 
شــده و با کاهش محدودیت های کرونایی و امضای اسناد مربوط در 

چین، از این پس فضایــی دائمی برای معرفی کاالهای ایرانی وجود 
خواهد داشــت که شرکت ها می توانند از آن استفاده کنند. حریری با 
بیان اینکــه حدود ۹۲ درصد از حجم صادرات کاالیی ایران به چین 
را همچنــان کاالهای با ارزش افزوده پایین تشــکیل می دهند، بیان 
کرد: کاالهای نفت محور و محصوالت پتروشــیمی، بخش مهمی از 
صادرات ایران به چین را تشکیل می دهند و برخی محصوالت معدنی 
یا کشــاورزی دیگر نیز جزو محصوالت با ارزش افزوده باال در نظر 
گرفته نمی شوند. در حالی که اگر ما مقدمات صادرات این کاالها را 
فراهم کنیم، می توان روی عرضه این کاالها در بازار چین نیز حساب 
باز کرد. وی با اشاره به تغییراتی که در سطح سیاست گذاری تجاری 
ایران در ماه های گذشته رخ داده، تشریح کرد: می توان این طور گفت 
که پس از نزدیک به ۱۰ ســال درجا زدن و عدم فعالیت، ســازمان 
توسعه تجارت در ماه های گذشته بسیار فعال شده و در تالش برای 
برنامه ریزی کالن برای تغییر در شرایط تجاری کشور است. حریری 
خاطرنشان کرد: تاکید بر لزوم صادرات کاالها با ارزش افزوده باالتر، 
یکی از موضوعات مهمی اســت که در ماه های گذشته، توجه به آن 
 جدی تر شده است. البته باید در نظر داشت که چنین تغییراتی در سطح 
سیاست گذاری به زمانی بیشتر از چند ماه برای نشان دادن نتایجشان 
نیاز دارند و در صورتی که شرایط تغییر کند، در سال های آینده می توان 

تغییرات را مشاهده کرد.

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی ( 
 ششدانگ یک قطعه آپارتمان نوع ملک طلق با کاربری به پالک ثبتی ۳۰۹۱ 
فرعی از ۱۰۶ اصلی ، مفروز و مجزا شده از ۴۹ فرعی از اصلی مذکور ، قطعه 
۱۶ در طبقه ۴ و واقع در بخش ۰۱ ناحیه ۰۰ حوزه ثبت ملک ناحیه یک 
بندرعباس استان هرمزگان به مساحت ۸۱.۶۲ متر مربع واقع در بندر عباس کوی 
آزادگان - کوچه آزادگان هشتم-ساختمان پارمیس کدپستی: ۷۹۱۷۶۷۴۶۴۴ 
به نام مالکیت هدیه / اسفندیاری فرزند عبدالحمید ثبت و سند مالکیت صادر 

گردیده است و محدود به حدود زیر است : شماال: در سه قسمت، که قسمت دوم آن شرقی ، است . اول 
دیواریست مشترک بطول ) ۳/۷۵ ( سه متر و هفتاد و پنج سانتیمتر به آپارتمان قطعه ۱۴ شماره ۱۱۷۱ فرعی 
از شماره ۳ اصلی دوم دیواریست بطول ) ۱/۹۰( یک متر و نود سانتیمتر به نورگیر سوم دیواریست بطول 
) ۳/۷۰( سه متر و هفتاد سانتیمتر به نورگیر شرقا: دیواریست بطول )۸/۲۰( هشت متر و بیست سانتیمتر 
به فضای قطعه ۲۷۲ جنوبا: در پنج قسمت، که قسمتهای اول و دوم آن شرقی ، قسمت چهارم آن غربی ، 
است . اول دیوار و لبه بالکن بطول )۰۰ /۲( دو متر به فضای حیاط مشاعی دوم دیوار ولبه بالکن بطول ) 
۲/۳۰ ( دو متر و سی سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی سوم دیوار ولبه بالکن بطول )۲/۴۰ ( دو متر و چهل 
سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی چهارم دیوار ولبه بالکن بطول )۰/۶۰ ( شصت سانتیمتر به فضای حیاط 
مشاعی پنجم دیوار ولبه بالکن بطول ) ۲/۲۰( دو متر و بیست سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی غربا: در هفت 
قسمت، که قسمت چهارم آن شمالی ، قسمتهای دوم و ششم آن جنوبی ، است . اول درب و دیوار است 
بطول ) ۴/۲۰( چهار متر و بیست سانتیمتر به راه پله مشاعی دوم درب و دیوار است بطول )۱/۵۰ ( یک 
متر و پنجاه سانتیمتر به راه پله مشاعی سوم دیواریست مشترک بطول ) ۲/۸۰ ( دو متر و هشتاد سانتیمتر به 
آپارتمان قطعه ۱۵ شماره ۱۱۲۷ فرعی از شماره ۳ اصلی چهارم دیواریست بطول ) ۱/۰۰ ( یک متر به داکت 
پنجم دیواریست بطول )۰/۵۰( پنجاه سانتیمتر به داکت ششم دیواریست بطول )۱/۰۰( یک متر به داکت 
هفتم دیواریست مشترک بطول ) ۵/۶۰ ( پنج متر و شصت سانتیمتر به آپارتمان قطعه ۱۵ شماره ۱۱۲۷ فرعی 
از شماره ۳ اصلی و به منضمات انباری قطعه ۱۶ به مساحت ۱۸ که پالک مذکور برابر سند رهنی شماره 
۷۸۰۶۹ مورخ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۸ شهر بندرعباس در رهن بانک ملی شعبه دارایی 
بندرعباس قرار گرفته که به علت عدم پرداخت بدهی منجر به صدور اجراییه علیه هدیه اسفندیاری گردیده 
و پرونده کالسه ۱۴۰۰۰۱۵۱۱ در این اداره تشکیل گردید بنا به تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی ملک فوق 
و گزارش کارشناس رسمی دادگستری ملک مورد نظر عبارت است از شش دانگ عرصه و اعیان یک باب 
آپارتمان دارای سند مالکیت ۸۵۶۱۱۹ سری ۹۳ الف پالک ثبتی ۳۰۹۱ فرعی از ۱۰۶ اصلی ، مفروز و مجزا 
شده از ۴۹ فرعی از اصلی مذکور ، قطعه ۱۶ و شماره ثبت ۶۲۶۳ صفحه ۲۳۹ دفتر امالک شماره ۳۲ واقع در 
بندر عباس کوی آزادگان - کوچه آزادگان هشتم-ساختمان پارمیس به مساحت ۸۱.۶۲ متر مربع واقع در ظلع 
جنوبی طبقه چهارم کف سرامیک ، درب ورودی چوبی ، کابینت ام دی اف، سقف سفید کاری و نقاشی دیوار 
کاغذ دیواری، بصورت دو خوابه دارای کمد دیواری به نام خانم هدیه اسفندیاری فرزند عبدالحمید. پس از 
بررسی های الزم با توجه به نرخ امالک مشابه در محدوده وقوع ملک ، اوضاع و احوال اقتصادی بدون در نظر 
گرفتن تعهدات و دیونی که ممکن است وجود داشته باشد ارزش ملک مورد نظر به مبلغ۹/۷۹۰/۰۰۰/۰۰۰ 
)نه میلیارد و هفتصد و نود میلیون ریال( برآورد و اعالم میگردد. که پالک فوق در روز دوشنبه مورخه 
 ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر در اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس از طریق مزایده به فروش 
می رسد. شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش کال نقدی است شرکت در مزایده منوط به 
پرداخت ده درصد مبلغ مزایده به حساب سپرده ثبت و حضور خریداریا نماینده قانونی او در جلسه مزایده 
است و برنده مزایده مکلف است مابه التفات مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب 
صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز 
ننمائید مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد . الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت 

هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد.
۱۴۰۱/۳۳۱ م / الف 
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مصاحبه اختصاصی//کانون پرورش فکری، 
مرکزی برای شکوفایی استعدادهای کودکان 
و نوجوانان اســت که کمتر از این ظرفیت 
استفاده شده و اعضای کانونی در بخش های 
مختلف به موفقیت های زیادی دست می 
یابند. دانــش آموزانی هم که از کتاب ها و 
کارگاه های کانون اســتفاده می کنند، در 
روند تحصیلی شان هم موفق ترند. در ادامه 
سلسله گزارش ها و گفتگو با اعضاء، مربیان 
و مسئوالن مراکز کانون در هرمزگان، در این 
شماره با مربی مسئول کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان ابوموسی گفتگو کردیم. 

با ما همراه باشید. 
دریا :ضمن معرفی خودتان، بفرمایید از 
چه ســالی کارتان را در کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان آغاز کردید ، 
در چه حوزه هایی فعالیت داشتید و در 

حال حاضر چه سمتی دارید ؟
اینجانب نجوا آزاد هستم . فعالیتم را با کانون 
از ســال 1۳۸۳ در مرکــز فرهنگی هنری 
بندرلنگه به عنوان مربی ادبی آغاز کردم و از 
سال 1۳94 فعالیتم را به عنوان مربی مسئول 
مرکز فرهنگی هنری ابوموسی شروع کردم و 
در حال حاضر در خدمت کودکان و نوجوانان 

ابوموسی هستم .
دریا: کانــون در چه حوزه هایی فعالیت 
دارد و چــه کارگاه هایــی و بــرای چه 
ســنینی برگزار می کند ؟ بطور مفصل 
توضیح دهید تا والدین و مســئوالن با 
این نهاد فرهنگی و آینده ســاز بیشتر 

آشنا شوند. 
کانون پرورش فکری با کارگاه های تخصصی 
و عمومی در حال خدمت رسانی به کودکان و 
نوجوانان ۵ تا 1۷ سال می باشد . کارگاه های 
تخصصی کانون کارگاهای شهریه داری هستند 
که بــا مربیان تخصصی و به صورت هدفمند 
طی ترم های متوالی برگزار می شوند که شامل 
کارگاه هایی مثل سفالگری ، نقاشی ، نوشتن 
خالق ، بازی و ســرگرمی ، هنرهای بومی و 

سنتی و ... می شود . 
کارگاههای عمومی نیز کارگاه هایی هســتند 
که مربی با توجه به شــناختی که از اعضای 
خود دارد و با توجه به برخی مناسبت ها یک 

سری فعالیت های عموما کتاب محور مانند 
روخوانی کتاب ، معرفی کتاب ، معرفی وقایع 
و ایام ، معرفی شخصیت ، نمایش و نقد فیلم 

و .... می باشد .
از دیگر فعالیت های کانون برنامه پیک امید می 
باشد که مربیان کانون در مناطق کمتربرخوردار 
از نظر فعالیت های فرهنگی حضور می یابند و 
برای کودکان و نوجوانان فعالیت های جذاب 
و کتاب محور انجام می دهند تا همه بچه ها 

بتوانند از خدمات کانون بهرمند شوند .
دریا:برای عدم قطــع ارتباط نوجوانان 
پس از دیپلــم از کانون ، چــه تدابیری 

اندیشیده شده است ؟
بسیاری از نوجوانان با شرکت در کارگاه های 
آموزشــی هنرهای بومی و ســنتی به کسب 
مهارت می پردازند که می توانند کسب درآمد 
داشته باشند و حتی برخی از اعضاء به عنوان 
مربــی به صورت مربی آزاد یا کمک مربی با 
کانون ارتباط خود را حفظ می کنند و به این 

صورت به یاری کانون می شتابند و هنر خود 
را آموزش میدهند . 

شــرکت در انجمن های تخصصی شــعر و 
داســتان ، قصه گویی ، عکاسی و ... در سال 
های اخیر توانسته است بسیاری از نوجوانان 
را با استعدادهایشان آشنا و راه های پویایی 

بیشتر آنها را فراهم نمایند . 
دریا: اعضای کانون به چه توانمندی های 
دست می یابند ؟ استفاده از کتابخانه و 
کارگاه هــای کانــون در زندگی فردی و 

اجتماعی شان چه اثراتی دارد ؟ 
به نظر من یکی از مهم ترین توانمندی هایی 

که اعضای کانون کســب می کنند، بدســت 
آوردن اعتماد به نفــس و تکیه به توانمندی 
های خودشــان اســت . اعضــای کانون با 
یادگیری مهارت های زندگی که با شرکت در 
کارگاه های حال خوش زندگی کسب می کنند، 
می توانند اثرات مثبت آن را در زندگی فردی 
و اجتماعی شان لمس کنند . حضور در کانون 
و ایجاد ارتباط با گروه همساالن با رفتارهای 
مختلف اجتماعی آشنا می شوند و تعامالت 

اجتماعی آنها باال می رود . 
دریا: حضــور در کارگاه های کانون چه 
تاثیری بــر روند تحصیل دانش آموزان 
دارد و آیا باعــث ایجاد اختالل در درس  

خواندن شان نمی شود؟
اعضای کانون با شرکت در برخی کارگاه های 
کانون عالوه بر اینکه از نظر پرورشی و فکری 
دچار تحول می شود، برخی کارگاهها باعث 
رشد و پیشــرفت در برخی کتب درسی آنها 
می شــود. کارگاه هایی مانند نوشتن خالق ، 

روخوانی کتاب ، آشنایی با قرآن و حدیث و 
....برخی اعضاء با شرکت در کارگاه روخوانی 
کتاب با بسیاری از اصول نگارش و خوانش 
متون آشــنا می شوند که می توانند در درس 
هایی مثل فارسی ، نگارش و ... کمک کند . 

دریا: مربیان کانــون گویا بطور مرتب 
خودشان هم بایستی دوره های آموزشی 
ببینند . در این حوزه نیز توضیح دهید .

در کانــون جهت بروزرســانی اطالعات و 
دانش مربیان دوره هایی برگزار می شــود که 
به صورت حضــوری و عملی یا به صورت 
مجازی انجام می گیرد . این امر باعث شــده 

مربیــان بتوانند خدمات بهتری را به مخاطب 
و ارباب رجوع ارائه دهند . کانون خوشبختانه 
در باال بردن سطح کیفی آموزش و بروزرسانی 
اطالعات مربیان خود سال هاست که پیشگام 
اســت و کارگاه های زیادی با توجه به نیاز 
مربیان و مخاطبین برگزار می کند که این امر 
در رشد و شــکوفایی و ارائه خدمات کانون 

نقش بسزایی دارد.
دریا: مسئوالن مراکز کانون ، خودشان به 
مربیگری هم می پردازند . گویا مسئولیت 
کانون و مربیگری در کانون جدا نشدنی 

هستند . چرا ؟ 
به نظــر من یکی از زیباترین لحظات حضور 
یــک مربی در کانون وقتی اســت که با بچه 
ها سپری می شود . مسئولیت در کانون تنها 
برای ایجاد یک نظم واحد ، ایجاد هماهنگی 
با ارگان های مختلف و ... اســت . اگر توجه 
کرده باشید حتی عنوان شغلی مسئولین مراکز 
کانون مربی مسئول می باشد و مسئولین کانون 

مربیانی هستند که در کنار سایر مربیان به انجام 
فعالیت با اعضاء می پردازند و در کنار مربی 
بودن شان، برخی مســئولیت ها را هم جهت 

انجام برخی امور برعهده دارند . 
دریا: چه تعداد عضو دارید و در چه حوزه 
هایی بیشتر فعالیت دارند ؟ در تابستان 
چه تعداد کارگاه برگزار شد و چه تعداد 
از کودکان و نوجوانان توانستند از این 

برنامه ها استفاده کنند ؟
در حــال حاضــر ۳۳1 نفــر از جمعیــت 
دانش آموزی شهرستان در کانون عضو هستند 
و در کارگاه های نمایش فیلم ، ســفالگری، 
نقاشــی، هنرهــای بومی ســنتی و بازی و 
سرگرمی فعالیت بیشتری دارند. در تابستان ۳ 
کارگاه تخصصی نقاشــی ، سفال و کاردستی 
و تعــداد 1۳ کارگاه عمومــی برگزار گردید 
که جمع کل شــرکت کننده ها در کارگاه های 
تخصصی ) در ۸ جلســه ( 1٦۸ نفر دختر و 
پســر و تعداد جمعا ٦۳1 نفر در کارگاه های 

مختلف عمومی شرکت داشته اند . 
دریا: بیشــتر چه کودکانی جذب کانون 
می شوند و شما برای جذب آنها از سطح 
محالت ، روســتاها و مدارس چه اقدامی 
داشــته اید و چه برنامه ای برای آینده 

دارید؟
مربیان کانون با حضــور در مدارس و اماکن 
عمومی با اجرای فعالیــت های فرهنگی از 
جمله طرح یک فنجان کتاب که طرح توسعه 
کتابخوانی مرکز می باشــد و سه سال است 
در حال برگزاری اســت، به جذب کودکان و 

بخصوص نوجوانان پرداخته اند . 
دریا:تعامل مرکز شــما با سایر ارگان ها 

و نهادهای دولتی و غیر دولتی چگونه و 
در چه سطحی می باشد ؟

خدا رو شکر سطح تعامل مرکز ما با نهادهای 
دولتی و غیر دولتی بسیار خوب است و هنگام 
انجام فعالیت ها با همکاری ارگان ها برنامه ها 

در سطح خوبی برگزار می گردد . 
دریــا: خودتان ، مربیــان و اعضای تان 
در جشــنواره ها چه رتبه هایی را کسب 

کرده اند؟
اینجانب در سال 1۳9۳ به عنوان مربی ادبی 
برگزیده کشوری معرفی شده ام . از موفقیت 
اعضای کانون خانم مهسا شریفی در دو دوره 
جشنواره الالیی ها که در استان گلستان برگزار 
گردیده است، برگزیده شده اند . همچنین در 
جشنواره های مختلف عکس کشوری فاطمه 
الدینی ، عکس منطقه ای خلیج فارس، مهسا 
شریفی ، مهرواره استانی محرم در خانه، مهدیه 
جهانشــاهی با عناوین برگزیده یا شایســته 

تقدیر را داشته ایم . همچنین در معرفی کتاب 
منطقه ای بر مــوج دانایی نیز حنانه خباز را 
در میان برگزیده ها داشتیم و در مسابقات بین 
المللی نقاشی که در کشورهای مختلف برگزار 
گردیده اســت خانم ها ریحانه طیبی ، فریناز 
چمنی، مرضیه رئیسی ، یاسمن جعفری در بین 

برگزیدگان بوده اند . 
دریا:اینکه گفته می شود تمام فعالیت های 
کانــون کتاب محور اســت را بیشــتر 

توضیح دهید .
از آنجائیکه کانون به عنوان کتابخانه تخصصی 
کودک و نوجوان در حال فعالیت می باشــد 
و یکی از شــاخص ترین فعالیت های مراکز 
کانون دوستی با کتاب و کتاب خوانی است و 
مربیان سعی می کنند جهت رشد و شکوفایی 
اعضای خود از کتاب هــا به صورت کامال 
اصولی و غیر مســتقیم در انتقال موضوعات 
مورد نظر خود اســتفاده کنند و کتاب چه به 
صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم 

در فعالیت های مراکز دخیل می باشد . 
دریــا: اخیــرا مطرح شــده اســت که 
کتابخانه های کانــون زیر نظر نهادهای 
کتابخانه های عمومی کشور اداره شود. 
بنظرتان تحقق آن چه آسیبی را به قشر 

کودک و نوجوان وارد می کند ؟ 
بایــد این موضــوع را فرامــوش نکنیم که 
فعالیت های کانــون با آنچه در کتابخانه های 
عمومی به عنوان فعالیت انجام می شود بسیار 
با هم متفاوت اســت و ادغام این دو نهاد می 
تواند آسیب های جبران ناپذیری به کودکان و 

نوجوانان و پویایی آنها بزند .

مربی مسئول کانون پرورش فکری ابوموسی مطرح کرد

افزایش اعتماد به نفس و پیشرفت درسی دانش آموزان کانونی 
         علی زارعی/ دریا

daryaz           @gmail.com1359

اســتراتژیک ترین  از  // یکی   گروه گزارش 
طرح های تاریــخ ایران کــه می تواند نقش 
بی بدیلی در اقتصاد ملی و رقابت های اقتصادی 
بین المللی جمهوری اسالمی ایران داشته باشد، 

پروژه انتقال نفت از گوره به جاسک است. 
هرمزگان یکی از اســتان های پر پتانسیل  کشور 
اســت که با اجرای طرح هــای مختلف بخش 
قابل توجهی از توسعه و رونق اقتصادی کشور 
را به دوش می کشــد، یکی از استراتژیک ترین 
طرح های تاریخ ایران که می تواند نقش بی بدیلی 
در اقتصاد ملی و رقابت های اقتصادی بین المللی 
جمهوری اسالمی ایران داشته باشد، پروژه انتقال 

نفت از گوره به جاسک است.
منطقه گوره در شهرستان گناوه و استان بوشهر 
قرار گرفته اســت و ســاده ترین تعریف از این 
طرح اســتراتژیک این است که یک خط لوله ی 
بزرگ با طی کردن حدود 1000 کیلومتر مسافت 
خود را به شهرستان جاسک در شرق هرمزگان 
و سواحل مکران برســاند، طرح انتقال نفت از 
گوره به جاســک را در کنــار اینکه می توان به 
عنوان یکی از اســتراتژیک ترین طرح های ملی 
کشــور دســته بندی کرد از طرفی نیز می توان 
زیربنایی ترین طرح تاثیرگذار در روند توســعه 
ســواحل مکران که جزو تاکیــدات مقام معظم 
رهبری، حضرت آیت الل خامنه ای مدظله العالی 
نیز هست دانست چرا که آینده ی شرق هرمزگان 
اوال با طرح توســعه ســواحل مکران و ثانیا با 

نفتی شدن این منطقه توسط خط لوله ی گوره به 
جاسک تعریف و ترسیم شده است.

اســتان هرمزگان به عنوان اســتانی ســاحلی 
دارای بنادر بســیاری اســت که هــر کدام از 
آن ها ویژگی های منحصــر به فرد خود را دارد، 
بندرعباس و در دل آن بندر شهید رجایی تاکنون 
عنوان دار استراتژیک ترین بندر ایران بوده است 
چرا که بخش عمده ی تجارت و بازرگانی کشور 
از طریق این بندر انجام می شود اما با تدبیر رهبر 
معظم انقالب، با هدف تمرکز زدایی از بنادر کشور 
به ویژه بنادری که در غرب خلیج فارس و تنگه ی 
هرمز قرار گرفته اند و توسعه یکی از محروم ترین 
نقاط کشــور و هرمزگان یعنــی منطقه مکران، 
پروژه هایی تعریف شــد که بندرجاسک را نیز 
در جرگه بنادر استراتژیک کشور قرار می دهد، 
این بندر بین دو بندر مهم و اســتراتژیک یعنی 
بندرشهید رجایی و بندر شهید بهشتی چابهار قرار 

گرفته است.
بندر راهبردی جاســک کــه در فاصله ۳۲۵ 
کیلومتــری از بندرعباس قرار گرفته اســت به 
آب هــای آزاد و اقیانوس هنــد راه دارد و در 
کنار موقعیت مهم ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک، 
ژئوپلیتیک در ســواحل عمان، با اجرای طرح 
تبدیــل به یک پایه نفتی، صــادرات نفت را از 
انحصار تنگه ی هرمز خــارج خواهد کرد و از 
سوی دیگر نیز یک منطقه  ی مطلوب برای ایجاد 
زیرساخت های پتروشیمی و برخورداری از منابع 

غنی دریایی و غذایی است.
 اهمیت انتقال نفت گوره به جاسک

مبداء این خط لوله منطقه گوره از توابع شهرستان 
گناوه اســتان بوشهر اســت که پس از عبور از 
اســتان های بوشــهر، فارس و هرمزگان از ٦0 
کیلومتری غرب شــهر جاســک به ترمینال و 
تأسیسات دریایی صادرات و واردات که احداث 
آن برنامه ریزی شــده است، متصل می شود.در 
ایجاد زنجیره تولید لوله NACE، تبدیل تختال 
به ورق و سپس لوله که برای نخستین بار اتفاق 
افتاده است، شرکت فوالد مبارکه اصفهان، شرکت 
فوالد اکسین خوزستان، لوله سازی اهواز و ایران 
آروین، لوله سازی ماهشــهر و لوله سازی صفا 
فعالیت می کنند. در این طرح حلقه اول توســط 
شرکت فوالد مبارکه تولید می شود و در حلقه دوم 
ورق مورد نیاز توسط شرکت فوالد اکسین تولید 
خواهد شد و سپس لوله سازان داخلی این ورق ها 
را تبدیل به لولــه می کنند.این طرح راهبردی و 
ملی با هدف انتقال نفت خام از گوره به جاسک، 
ایجاد ظرفیت انتقال یک میلیون بشکه نفت خام 
در روز، ذخیره ســازی و صادرات آن از طریق 
پایانه جدید جاسک، تضمین استمرار صادرات 
نفت خام، تمرکززدایی از پایانه های صادراتی و 
متنوع سازی آن و توسعه پایدار و اشتغالزایی در 

سواحل مکران است.
از اهم پروژه های طــرح انتقال نفت از گوره به 
پایانه جدید جاسک، می توان به تامین و احداث 

یک هزار کیلومتر خط لوله 4۲ اینچ ســازگار با 
نفت ترش، احداث ۵  تلمبه خانه و ۳ ایســتگاه 
بین راهی خط لوله و برق رسانی به آنها، احداث 
ایستگاه های دریافت و ارسال توپک و ترمینال 
پایانی، احداث مخازن ذخیره سازی به ظرفیت 
10 میلیون بشــکه در منطقه جاسک و احداث 
تاسیســات دریایی شامل ســه گوی شناور، 
حوضچــه آرامش و تاسیســات جانبی آن در 

سواحل مکران اشاره کرد.
طرح انتقال نفت از گوره به جاســک، موجب 
خواهد شــد که کل منطقه مکران که طی سالیان 
متمــادی دچار نوعی بی توجهی شــده بود در 
کانون توجهات و توسعه قرار بگیرد و علی رغم 
توسعه ی خود شهرستان جاسک، پس کرانه ی آن 
نیز مورد توسعه قرار خواهد گرفت، آینده ی نفتی، 
صنعتی و پتروپاالیشگاهی شهرستان جاسک نیاز 
به توســعه نیروی انسانی دارد و قطعا بزرگترین 
تحول این منطقه را نیز باید در همین امر جستجو 
کرد، توسعه منابع انسانی شرق هرمزگان در واقع 
حلقه ی مفقوده ای بوده اســت که طی ســالیان 
سال موجب شده اســت این منطقه در سکوتی 
محرومیت بار فرو رود اما پشتوانه اصلی توسعه 
در دولت ســیزدهم توجه به نیروی انسانی هر 
منطقه اســت و بر همین مبنا طرح های خود را 
ساماندهی کرده اســت، رویکرد دولت سیزدهم 
تحقق پیشرفت توام با عدالت است و به دنبال این 
است که مردم نیز در توسعه سهیم و نقش آفرین 
باشــند بر همیــن مبنا احداث هنرســتان های 
تخصصی و تالش برای احداث دانشــگاه ها و 
دانشکده های مرتبط با آینده ترسیمی مناطق در 
دستور کار مدیریت عالی استان قرار گرفته است 
و بر همین مبنا و با هدف پشتیبانی از طرح های 
توسعه ای چشم انداز جاسک، عملیات اجرایی 

دانشکده شیمی و نفت در استان آغاز شد. 
افزایــش نقــش جاســک در رقابت های 
بین المللی بــا تبدیل این بندر به یک پایانه 

نفتی
یکی از مهم ترین مزیت هــای بین المللی تبدیل 
جاســک به یــک پایانه نفتــی، افزایش نقش 
ایــن بنــدر در رقابت های بین المللی اســت، 
همانطور که می دانیــد منطقه خلیج فارس یکی 
از نفت خیزترین مناطق جهان اســت و بسیاری 
از نفتکش های غول پیکــر دنیا از این منطقه به 
عنوان مبدا سوخت رسانی به کشورشان استفاده 
می کنند،روزانه حدود 1۷ میلیون بشــکه نفت و 
تقریبا بین ۲ تا ۳ میلیون بشــکه میعانات گازی 
از تنگه هرمز به مقصد کشورهای دنیا ترانزیت 
می شــود که چیزی در حــدود 40 درصد کل 

نفت خامی اســت که روزانه توســط نفتکشها 
در ســطح جهان جا به جا می شود، کشورهای 
نفت خیز منطقه خلیج فارس مانند امارات، قطر، 
عربستان سعودی، کویت و عراق که تقریبا حیات 
و مماتشــان به نفت وابسته است مجبور هستند 
پذیرای نفتکش ها بعــد از گذر از تنگه ی هرمز 
باشند البته این کشــورها همواره تالش کرده اند 
تنگه هرمز را دور بزنند و وابســتگی خود را به 
این تنگه که همواره تحت الشــعاع فعالیت های 
جمهوری اســالمی ایران بوده است را کاهش 
دهند، به عنوان مثال امــارات متحده عربی در 
ســال ۲01۲ با هزینه ای بالغ بــر ۳.۳ میلیارد 
دالر خط لوله حبشــان –الفجیره را احداث کرد 
که در خط لوله ای به طــول ۳۸0 کیلومتر نفت 
را از چاه های حبشــان از ابوظبی در شــمال 
امارات به بندر الفجیــره در کرانه دریای عمان 
می رساند عربستان، عراق و قطر نیز تالش های 
بســیاری برای دور زدن تنگه هرمز دارند اما به 
نظر می رسد آن ها هیچ گاه نمی توانند از زیر نظر 
جمهوری اســالمی ایران در تنگه هرمز خارج 
شوند چرا که یکی از مولفه های اصلی تنگه هرمز، 
امنیت بی بدیل آن است که توسط سبزجامگان 
نیروی دریایی سپاه تامین می شود در حالی که 
خطوط لوله سعودی ها که برای رسیدن به تنگه 
باب المندب احداث شده است توسط یمنی ها در 
تهدید است و خطوط انتقال نفت اماراتی ها نیز 
پیش تر انفجاراتی را پشت سر گذاشته است، اما 
به نظر می رسد پروژه دور زدن تنگه هرمز توسط 
ایران اسالمی زودتر از رقبای نفتی در معادالت 

نقش آفرینی خواهد کرد. 
منطقــه  در  انــرژی  امنیــت  تقویــت   

خلیج فارس با انتقال نفت گوره به جاسک
عمده نفت ایران در دهه های گذشــته از طریق 
خارک انجام می شده اما با اضافه شدن جاسک 
به ایــن منظور چندین مزیت دیگر به بازار نفت 
ایران اضافه می شود، مســئله اول تامین امنیت 
بیشتر برای مشتریان نفت ایران و تامین اطمینان 
خاطر آن ها برای پایدار بودن خرید نفت است، 
همانطور که می دانید منطقه خلیج فارس  در کنار 
اینکه یکی از نفت خیزتریــن ترین مناطق دنیا 
به شــمار می آید یکی از پر منافشه ترین مناطق 
نیز اســت، جنگ تحمیلی بین ایــران و عراق، 
جنگ کویــت، جنگ نفتکش ها، تهدیدات نفت 
آرامکو و عربستان توسط عربستان، این منطقه 
را به محلی تبدیل کرده اســت که همواره برای 
مشــتریانش دغدغه هایی را به همراه دارد، چرا 
که مشــتریان نفت قطعا به این ماده حیاتی نیاز 
دارند و همین امر اتصال آن ها به منبعی پایدار را 

اجتناب ناپذیر می کند و منطقه ای که همواره محل 
نزاع و تهدیدات قدرت های بین المللی است در 
مقایسه با منطقه ای که دارای راه درو باشد امتیاز 
کمتری را دارد، و جاسک دقیقا حکم همان راه 
در روی نفتی را برای مشــتریان نفتی دارد چرا 
که آن ها می توانند نفت خود را با امنیت بیشتری 

تامین کنند.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که جاسک در 
مسافت کمتری نسبت به سایر مبادی فروش نفت 
منطقه قرار دارد و این یعنی مسافت کمتر، زمان 
سریع تر رســیدن به مقصد و قیمت تمام شده ی 
پایین تر! پس برای هر خریدار واقعی ای صرفه ای 
بیشتری دارد که به جای اینکه هزاران مایل در 
دریا پیشروی کنند تا به نفت برسد و بعد هزاران 
مایل بازگردد، نفت خود را قبل از ورود به تنگه 

هرمز و در بندر جاسک تهیه کنند.
توســعه نیافته بودن شهرســتان جاسک و کل 
مجموعــه ی منطقه مکران باعث می شــود که 
امروز ایــن منطقه مانند خمیر بــازی آماده ی 
شکل گرفتن باشد، در این میان دولت فقط باید 
زیرساخت های منطقه را توسعه دهد و آب و برق 
و گاز و راه در منطقه ارتقا و بقیه ی توســعه با 
ورود سرمایه گذاران به دلیل موقعیت استراتژیک 
این منطقه حل خواهد شد مانند تفاهم نامه ای با 
حضور رئیس جمهور جهت احداث پاالیشگاه 
نفت خام سنگین و فوق سنگین مروارید مکران به 
ظرفیت تولید روزانه ۳00 هزار بشکه، با مجموع 
ســرمایه گذاری ٦.۷ میلیارد دالر به امضا رسید 
و این یعنی جاســک در آینده نه تنها یک پایانه 
صادراتی برای نفــت خواهد بود بلکه می تواند 
یک پایانه ی بزرگ بــرای فروش فرآورده های 
نفتی به ویژه سوخت باشد و این منطقه به الگوی 

جلوگیری از خام فروشی تبدیل شود.
به گزارش  تسنیم ، ابر پروژه ی تعریفی دیگر برای 
جاســک، احداث شهر نساجی است که به قول 
استاندار هرمزگان اتصال مزیت های نفتی استان 
با مزیت های کشاورزی خواهد بود و در این شهر 
بزرگ صنایع نفتی مرتبط با صنعت نساجی نیز 
احداث خواهد شــد تا کل چرخه ی نساجی در 

بندر کشور ایجاد شود.
قطعا یکی از آرزوهای همه ی دلسوزان ُملک و 
ملت این اســت که ما به جایگاهی برسیم که در 
کنار اینکه هیچ نیازی به فروش نفت نداشته باشیم 
حتی نفت کشورهای منطقه را نیز برای فرآوری 
و توسعه طرح های باالدستی مان خریداری کنیم 
و بندر استراتژیک جاسک می تواند آینده ی این 

آرزوی زیبا برای ایران عزیزمان باشد.

روایتی از ایرانی ترین مگاپروژه صنعت نفت؛

 تقویت امنیت انرژی خلیج فارس 
با انتقال نفت خام گوره به جاسک


