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مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان خبر داد

 تمدید مهلت ارسال صورت معامالت 
فصل تابستان1401 تا پایان آبان

6

با حضور استاندار هرمزگان انجام شد

آغاز عملیات اجرایی احداث 766 واحد 
مسکونی در سیریک

سرپرست اداره کل شیالت هرمزگان خبرداد

موفقیت جامعه صیادی در پرورش 
8ماهیان دریایی در قفس

گروه خبر // رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور کیفرخواست برای ۱۶۴ نفر از متهمان 
جرایم علیه امنیت اخیر در این استان خبر داد.

   بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ مجتبی قهرمانی در حاشــیه این بازدیــد، از صدور قرار مجرمیت و 
کیفرخواست برای ۱۶۴ نفر از متهمین جرایم علیه امنیت اخیر در این استان به اتهام »اجتماع و تبانی 
به قصد اقدام علیه امنیت کشور«، »فعالیت تبلیغی علیه نظام«، »اخالل در نظم عمومی«، »اغتشاش«، 
»تحریــک مؤثر به قتل و کشــتار«، »تمرد توأم با ضرب و جرح مأمــوران حافظ نظم و امنیت« و 
»تخریب و تحریق اموال عمومی و دولتی« خبر داد. مجتبی قهرمانی تصریح کرد: شــعب دادسرا در 
زمان معقول، پرونده متهمین اغتشاشات و آشــوب های اخیر را مورد بررسی قرار داده اند و پرونده 
این افراد پس از صدور کیفر خواســت به همراه دالیل، مســتندات و ضمائم پرونده به دادگاه ارسال 
شده است. وی خاطرنشان کرد: با توجه به مطالبه عمومی و دستور مؤکد ریاست محترم قوه قضاییه 
در این خصوص، وقت رســیدگی دادگاه با رعایت مواعد و در سریع ترین زمان قانونی تعیین شده و 

اولین جلســه این دادگاه پنجشنبه همین هفته با حضور شکات و وکالی متهمین برگزار خواهد شد. 
نماینده عالی قوه قضاییه در استان هرمزگان همچنین یادآور شد: دستگاه قضایی در روند رسیدگی به 
اتهامات دستگیرشدگان، رعایت اصل بی طرفی، عمل به قانون و پرهیز از هرگونه هیجانات و اقدامات 
احساســی را سرلوحه کار خود قرار داده است و در جریان دادرسی، توجه جدی به مقررات، حقوق 
متهمین، حقوق شهروندی و کرامت انسانی مورد تأکید قرار گرفته است. قهرمانی تصریح کرد: در دوره 
تحول نوین قوه قضاییه رسیدگی های قانونی قاطع با نگاه سیاست جنایی و جرم شناسی و توجه به 
اصول مسلم حقوقی از جمله فرض برائت، اصل شخصی کردن مجازات ها و توجه به جنبه اصالحی 
و تربیتی آن به صورت ویژه مد نظر است. وی بیان داشت: در تمامی نظام های حقوقی دنیا نسبت به 
جرایم علیه امنیت کشــور، حساسیت خاصی وجود دارد و در قوانین موضوعه ما نیز در جرایم علیه 
امنیت بسته به نحوه ارتکاب جرم و انگیزه و حجم اقدامات و خسارات وارده توسط متهم، مجازات های 

متفاوتی پیش بینی شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد 

صدورکیفرخواست ۱۶۴ اغتشاشگر در هرمزگان 

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد 

صدورکیفرخواست 164 اغتشاشگر در هرمزگان 

اولین جلسه این دادگاه پنجشنبه همین هفته با حضور شکات و وکالی متهمین برگزار خواهد شد

گروه خبــر // مدیر کل امور مالیاتی 
استان هرمزگان گفت: آخرین مهلت 
فصل  معامالت  فهرســت  ارســال 
تابستان ۱۴0۱ اشخاص مشمول، پایان 

آبان ماه سال جاری است 
بــه گــزارش  خبرنگار دریــا ، رضا 
آخوندزاده، با اشاره به آئین نامه تبصره 
3 ماده ۱۶9 قانون مالیات های مستقیم 
ارسال  مهلت  آخرین  داشــت:  عنوان 

صورت معامالت فصل تابســتان، ۱5 
آبان ماه ســال جاری بوده است که تا 
پایان آبان سال جاری تمدید شده است.
وی خاطرنشــان کــرد: بــه موجب 
مفــاد مــاده ۱0 آیین نامــه اجرایی 
موضوع تبصره 3 ماده ۱۶9 اصالحی 
مصوب۱39۴/۴/3۱، اشخاص مشمول 
ارسال فهرست معامالت فصلی مکلفند 
صورت معامالت خود را در مقاطع سه 

ماهه )فصلی( تهیه و تا یک ماه و نیم پس 
از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی 
از طریق درگاه ملی مالیات به نشــانی 
www.intamedia.ir برای سامانه 
معامالت فصلی ارسال نمایند. مدیر کل 
امور مالیاتی استان هرمزگان  تاکید کرد: 
عدم ارسال صورت معامالت فصلی در 
مهلت مقرر قانونی، موجب تعلق جریمه 

می شود.

ادامه از تیتر یک
این مقام قضایی عنوان کرد: با توجه به سیاست جنایی 
حاکم بر مقررات کیفری نظام حقوقی ما، اصالح بزهکاران 
در همه جرایم در اولویت کاری نظام قضایی و خصوصًا 
ســازمان زندانها می باشد و در مورد جرایم علیه امنیت 
به لحاظ تأثیر قابل توجه ندامت و اصالح مرتکبین، به 

محض اطمینان قاضی صادر کننده حکم یا قاضی اجرای 
احــکام از اصالح مجرم و ندامت وی و پیش بینی عدم 
تکرار جرم، امکان مساعدت وجود دارد که البته در مورد 
جرائم خشن و دارای شاکی خصوصی وضعیت متفاوت 
اســت. مجتبی قهرمانی همچنین تأکید کرد: در هر حال 
کلیه متهمین و محکومین ناآرامی های اخیر، از فرزندان 
همین نظام هســتند و عملکرد ما باید به نحوی باشد که 

دشمنان این نظام نتوانند نسبت به جذب آنها اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در بخش دیگری 
از ســخنان خود، بیان داشت: طبق قانون، متهمین حق 
برخورداری از وکیل را دارند و همچنین بر اســاس نظر 
مقام قضایی، تعداد قابل توجهی از دستگیرشــدگان که 
توانسته اند وثیقه و کفیل معرفی کنند با قید وثیقه یا کفالت 

آزاد شده اند که تصمیمات متفاوت بسته به نوع و میزان 
اقدامات مجرمانه متهمان و آزاد شدن تعدادی از متهمان 
با قرار متناسب قانونی حکایت از بلوغ دستگاه قضایی و 
تخصص قضات با رعایت اصل بی طرفی توسط ایشان 

دارد.
قهرمانی همچنین اعالم کرد: با توجه به روشــن شدن 
زوایای مختلف توطئه های دشمن و جنگ ترکیبی تمام 
عیاری که با اســتفاده از همه تجهیزات و امکانات خود 
علیه کشــور ما راه انداخته بــود از این تاریخ به بعد در 
صورت ارتکاب اقدامــات مجرمانه، ادعای عدم اطالع 
و ادعــای تأثیر هیجانات و احساســات به هیچ عنوان 
پذیرفتنی نیســت و با هر نوع رفتار مجرمانه به صورت 

قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان خبر داد

 تمدید مهلت ارسال صورت معامالت فصل تابستان1401 تا پایان آبان

با نهایت تاســف و تالم مصیبت وارده را به حضرتعالی و خانواده محترمتان  
تسلیت عرض نموده و از خداوند سبحان برای آن عزیز سفر کرده علو درجات 

و رحمت واسعه و برای بازماندگان آن بیت شریف صبر جمیل مسالت دارد.

اتاق بازرگانی، صنایع
 معادن و کشاورزی هرمزگان

برادر ارجمند و گرامی
 جناب آقای محمد راستی

مدیرعامل صبا فوالد خلیج فارس به عضویت شورای عالی بورس درآمد
احســان دشــتیانه   // گروه خبر 
مدیرعامل شرکت صبا فوالد خلیج 
فارس به عنوان خبره بورس کاال به 

عضویت شورای عالی بورس درآمد.
به گــزارش خبرنگار دریــا ؛ تغییر در 
سیاســت گذاری های بازار سرمایه از 
مدت هــا پیش امری اجتنــاب ناپذیر 
بود؛مســئله ای که شــاهراهش از دل 
تصمیمات شورای عالی بورس به عنوان 
عالی ترین رکن بازار اوراق بهادار کشور 

می گذرد. 
یکی از مهمترین مسائل صنایع معدنی، 
مربوط به بورس کاال و اتفاقاتی که طی 
یکسال گذشته فضای حاکم بر این بازار 
را دســتخوش چالش های پیچیده ای 

کرده، می شود.
 ســرکوب قیمت ها و ابطال معامالت 
که عمــاًل فضای رقابتــی را به فضای 
دستورالعمل ها تغییر داده بود سبب شد 
که جدا از مســائلی ماننــد تعرفه های 
گمرکی و نرخ انرژی هزینه سربار دیگری 
به شرکت های فوالدسازی تحمیل شود.

سال گذشــته و در حالیکه سید موسی 

فیض فالح شمس، علی سعیدی و احمد 
شعبانی به عنوان سه خبره مالی شورای 
عالی بورس انتخاب شده بودند در کنار 
خود رسول سعدی و علی امامی میبدی را 
به عنوان خبره های بورس کاال و انرژی 
می دیدند.  حاال بعد از گذشت یکسال از 
تغییرات این شورا شاهد روی کارآمدن 
نفرات جدیدی هستیم که می تواند اثرات 
مهمی بر بازار سرمایه داشته باشد.شورای 
عالی بــورس در جدیدترین ترکیبش از 
علی سعیدی و سید موسی فیض فالح 
شــمس خداحافظی کــرد و غالمرضا 
مصباحی مقدم و مسلم پیمانی جایگزین 

آنان شدند.
حضور احســان دشتیانه به عنوان خبره 
بــورس کاال در ترکیب شــورای عالی 
بورس به جای رســول سعدی از دیگر 
تغییــرات مهمی بــود که اتفــاق افتاد. 
مخالفت جدی احسان دشتیانه با مسئله 
ســرکوب  و  دســتوری  قیمت گذاری 
قیمت ها در بورس کاال نوید بازار رقابت 
پذیری را می دهــد که باید از مدت ها 

شاهدش می شدیم.
ترکیب این شــورا متشکل از این  وزیر 
امور اقتصادی و دارایی )رئیس شــورا(، 
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار 

)سخنگو و دبیر شورا(، وزارت صنعت، 
معدن وتجارت،رئیس کل بانک مرکزی، 
رئیس اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران،رئیس اتاق تعاون ایران، 
دادستان کل کشور یا معاون وی،یک نفر 
نماینده از طرف کانون ها )کانون نهادهای 
کارگزاران(  کانون  ایران،  سرمایه گذاری 
سه نفر خبره مالی )از بخش خصوصی، با 
مشورت تشکل های حرفه ای بازار اوراق 
بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و 
دارایــی و تصویب هیئت وزیران( ویک 
نفر خبره )از بخش خصوصی، به پیشنهاد 
وزیر ذی ربــط و تصویب هیئت وزیران 

برای هر بورس کاالیی( است.
طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری 
اســالمی ایران )۱ آذر ۱3۸۴(، شورای 
عالی بورس در راستای حمایت از حقوق 
ســرمایه گذاران و با هدف سامان دهی، 
حفظ و توســعه بازار شفاف، منصفانه و 
کارای اوراق بهــادار و به منظور نظارت 
بر حســن اجرای این قانون با ترکیب، 
وظایف و اختیــارات مقرر در آن قانون 

تشکیل شده  است.

کاران شما رد روزانهم ردیا  هم

یعقوب دبیری ژناد - مدریمسئول و صاحب امتیاز روزانهم ردیا 

جناب آقای علی اکسیر 
همکار گرامی و مدیر عامل محترم خانه مطبوعات هرمزگان 

جناب آقای حسن ساالری 
عضو محترم شورای شهر بندرعباس 

هرمزگان، میزبان همیشگی سیــــل و خشکـــسالی
صفحه 8را بخوانید

نائب رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان



پشت پرده سیاست 

  
که   باور 373 و اس۴00 در بسیاری از جهات با یکدیگر شباهت  دارند. 
در حوزه رادارهای کشف، رهگیری و درگیری، هر دو این سامانه ها قادر 
هســتند تا ۱00 هدف را به طور همزمان رهگیری کنند. ارتفاع درگیری 
هر دو سامانه نیز حدود 30 تا 32 کیلومتر اعالم شده است. در عین حال 
اما سامانه اس ۴00 روســی دارای ظرفیت هایی از جمله هدف گیری 
موشک بالســتیک در فاصله ۶0 کیلومتری است و می تواند در فاصله 
۶00 کیلومتری شیء مهاجم را رهگیری کند؛قابلیت هایی که به فضل الهی 
در آینده نزدیک با رونمایی از سامانه پدافندی آرمان و دیگر پدافند های 
پیشرفته ایرانی، پشت سر گذاشــتن اس ۴00 مشهور روسی نیز  دست 

یافتنی تر از گذشته خواهد شد. 
انعکاس

فردانیوز مدعی شد: دو عضو شبکه ایران  اینترنشنال در پیام های جداگانه 
که با واســطه به دستگاه امنیتی ایران ارسال کرده اند، خواستار مساعدت 
وزارت اطالعات ایران برای بازگشت به ایران شدند. همچنین یک منبع 
دیگر در ایران اینترنشنال گفته است که با شکست پروژه ضدامنیتی علیه 
ایران، برخی از کارکنان این شبکه به دنبال راهی برای خروج از آن بوده 
و حتی برخی از آن ها خواستار ادامه فعالیت در بی بی سی فارسی هستند.

 همشهری آنالین خبرداد: رعنا رحیم پور، خبرنگار بی بی سی در واکنش 
به حواشــی لو رفتن فایل صوتی اش که در آن آشــکارا به پشت صحنه 
آشوب ها و سوءگیری تجزیه طلبان رسانه های تروریستی از جمله ایران 
اینترنشنال می پرداخت، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت که 
ایران را برای همیشه در خودش کشته است! او به مخاطبانش گفت که همه 

شما دنباله رو سپاه هستید!
دستگیری ۳۲ نفر از اعضای یک باند موادمخدر توسط وزارت اطالعات

وزارت اطالعــات از انهدام یک باند بین المللــی مواد مخدر خبر داد که 
روزانه حداقل 300 کیلوگرم مواد مخدر در کشور توزیع می کردند. 

با اقدامات اطالعاتی ســربازان گمنام امام زمان )عج( شــبکه گسترده 
بین المللی توزیع مواد مخدر که از طریق بکارگیری اتباع بیگانه و با اتخاذ 
روش های حرفه ای در پوشــش ناوگان حمل و نقل عمومی، مبادرت به 
انتقال محموله های کالن مواد مخدر از مرزهای شــرقی کشور به دیگر 

استان های عمقی می نمود، شناسایی و دستگیر شدند.
بر اســاس بررسی و رصد های فنی و اطالعاتی صورت گرفته مشخص 
شد که شبکه مذکور به طور میانگین روزانه حدود 300 الی ۴00 کیلوگرم 
محموله های مواد مخدر را در کشور پخش نموده که ارزش ریالی تجمیعی 
مبالغ بدســت آمده در طی سال های اخیر به بیش از ۱30 هزار میلیارد 

ریال می رسد.
در همین راســتا با دســتور مقام قضایی 32 نفر از عناصر اصلی شبکه 
بازداشت و ۱05۴ حساب بانکی متعلق به اعضای شبکه مسدود گردید و 
عالوه بر آن حجم کالنی از اموال و دارایی متعلق به این شبکه شناسایی 

و توقیف شده است.
وزارت اطالعات در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی هیچ اغماضی نسبت 
به اعمال مجرمانه سوداگران نخواهد داشت و با رصد هوشمند معامالت و 
مراودات اقتصادی هرگونه سودجویی و فساد اقتصادی را شناسایی و با 

آن قاطعانه برخورد خواهد نمود.

»آرمان« رقیب سرسخت »اس 400 
سامانه پدافندی فوق راهبردی آرمان که معادل و برتر از اس۴00 است با 
برد انهدام۴00 کیلومتر،برد باالتر از500 کیلومتربرای ردگیری و برد باالتر 

از۶00 کیلومتر برای کشف اهداف به زودی رونمایی خواهد شد
 بازوی پدافندی جمهوری اسالمی حاال به برد ۶00 کیلومتری ورود کرده 
اســت.هفته گذشــته  بود که نیروی پدافندی ارتش جمهوری اسالمی از 
سامانه ارتقا یافته باور 373 رونمایی کرد. سامانه ای که با موشک ویرانگر 
» صیــاد B۴« خود مرز های پدافندی را تا دو برابر افزایش داد و به بُرد 
خیره کننده بیش  از 300 کیلومتر رساند. سامانه ای منحصر به فرد که به 
عقیده تحلیل گران نظامی، نیروی پدافند  کشــورمان توانسته است تا حد 
بســیار خوبی خودش را در مقابله با نسل پنجم و ششم تهدیدات هوایی 
مجهز کند. موضوعی که  امیر سرتیپ مهدی ثقفی فر  در گفت و گوی اخیر 
خود با مهر بر آن مهر تایید می زند و با اشــاره به این که شکل تهدیدات 
از نســل سه و چهار غربی به نسل پنجم و ششم   جنگنده های راهبردی 
آمریکا و ناتو  تغییر پیدا کرده اســت، تصریــح می کند:»  نیروی پدافند 
توانسته تا حد بسیار خوبی خودش را در مقابل این دسته از تهدیدات مجهز 
کند. اگر جایی درباره جنگنده های پنهان کار و نسل پنج گفته می شود، در 
مقابل آن پدافند توانسته خودش را به سامانه کشفی که بتواند آن جنگنده ها 
را در زمان و مکان مناسب ببیند، تجهیز کرده است.« او در بخش دیگری 
از ســخنان خود  باور 373 را پایان کار نیروی پدافندی ارتش نمی داند 
و خبر از رونمایی از ســامانه فوق پیشرفته » آرمان« می دهد :» سامانه 
ســالح فوق راهبردی آرمان که به زودی خبرهایی از آن خواهیم شنید، 
می تواند اهداف را در برد ۴00کیلومتری منهدم کند؛ این بدین معناست که 
حتمًا در برد باالتر از 500 کیلومتر می تواند آن را  ردگیری کند و در برد 
باالتر از۶00 کیلومتر می تواند کشف کند. این آمار و ارقام در دنیا کم نظیر 
و بی نظیر اســت و بیش از یکی دو کشور به این عرصه ورود نکرده اند. 
ما مطالعات مربوط به ورود به فضا را در ارتش جمهوری اســالمی ایران 
و در پدافند، انجام داده ایم و بخشــی از زیر ســاخت ها و تجهیزاتش را 
آماده کرده ایم. به زودی خبرهای خوبی را در این حوزه  خواهید شنید که 
فناوری خاصی می طلبد و نیازمندی خاصی دارد که ما به خوبی این نیازها 
را احصا کردیم و امضاهای الزم را درخصوص این موضوع با بخش های 
دانش بنیان و صنعت، زده ایم .وی همچنین تصریح  می کند که در پدافند 
جمهوری اسالمی ایران سامانه ای ساخته شده که کارکرد »جنگنده های 
پنهان کار« را بی اثر یا کم اثر می کند. او درباره عملکرد پدافند کشــور و 
دستاوردهای خیره کننده آن، صحبت های جالبی دارد. به طور مثال او به 
»پدافند لیزری« اشاره می کند که هدف آن به ویژه در کالن شهرهایی مانند 
تهران، منهدم کردن موفق ریز پرنده ها، به صورت »بی صدا« است. او در 
عین حال تاکید می  کند که ایران درخصوص »مقابله با ریز پرنده ها« جزو 
معدود کشورهای جهان است که دارای فناوری و تجهیزات ویژه است.به 
عبارت ســاده سامانه پدافندی سه اقدام مهم شناسایی، رهگیری و منهدم 
کردن یک جنگنده، پهپاد  یا موشک را در دستور کار دارد. حاال هر چقدر 
شناسایی سریع تر و رهگیری دقیق تر و انهدام قوی تر باشد؛ کیفیت سامانه 
نیز افزایش می یابد. در این میان باید گفت که کشــورمان با ارتقای باور 
373 توانست خود را نسبت به سامانه  اس300  روسی در مرتبه باالتری 
قرار دهد و به سامانه برتر اس  ۴00نزدیک تر کند. حتی باید تصریح کرد 

اتمام گزینه های روی میز اروپا!
رئیس جمهور فرانســه در ادامه مداخله آشــکار مقامات غربی و 
اروپایــی در امور داخلی ایران و با هدف تاثیر بر روند ناآرامی های 
اخیر در کشور با مســیح علی نژاد، چهره معاند مستقر در نیویورک 
و چند زن ایرانی به اصطالح فعال حقوق بشــر در کاخ الیزه دیدار 
کرد. ایســنا نوشــت:اخبار و تصاویر مربوط به برگزاری این دیدار 
در حالی به ســرعت در رســانه های بیگانه فارسی زبان منتشر شد 
کــه برخی از آن ها تالش کردند این  طور القا کنند که نشســت آن 
ها به دعوت مســتقیم کاخ الیزه صورت گرفته است.به اذعان برخی 
چهره های فرانســوی، گروه های معاند و تجزیه طلبی مانند عدالت 
برای کردستان در برگزاری این نشست دست داشته اند.همزمان کانال 
تفسیرگر نوشت:سال ها جمهوری اســالمی مدعی بود اروپا رو به 
زوال است اما بسیاری جدی نگرفتند، حال بعد از آزمایش موشک 
بالستیک قاره پیما )البته تحت عنوان ماهواره بر( توسط سپاه و کوتاه 
نیامدن جمهوری اســالمی از مواضعش در خصوص پرونده اتمی و 
اصرار تهران بر ماندن در نقطه گریــز )برای ایجاد موازنه با اروپا و 
آمریکا( و به تازگی دســتیابی آن به موشک هایپرسونیک، ماکرون 
در واکنش با مســیح علی نژاد دیدار کرد . این اتفاق بی تردید اوج 
درماندگی اروپا از اعمال فشار به تهران ، اتمام گزینه های روی میز 
آن ها و ته کشــیدن انرژی شان برای تغییر رفتار  کشورمان را نشان 
می دهد .مطمئنا فرانسه به عنوان یک قدرت نظامی ، اتمی و دارای 
حق وتو ، دیگر گزینه ای روی میز خود نمی بیند که در حرکتی کامال 
عجیب و نابخردانه در سطح عالی ترین مقام با یک خبرنگار شکست 

خورده دیدار می کند .
تازه های مطبوعات

کیهان- 3۸003 دروغ تنها ظرف ۴۶ روز اخیر توســط پنج رسانه 
فارسی زبان بیگانه فقط در فضای مجازی منتشر شده است؛ یعنی به 
 طور متوســط هر ۱00 ثانیه یک دروغ. آن  طور که »اندرو کراکر« 
درباره تاریخ ۶0 ساله ســرویس BBC جهانی تا ۱990 می نویسد، 
میانماری ها این شــبکه را »آســمانی پر از دروغ« لقب داده بودند؛ 
درباره ایران اما به نظر می رســد ماجرا خیلی وســیع تر است. ما با 

»کهکشانی پر از دروغ« روبه رو هستیم.
 دنیای اقتصاد - این روزنامه با اشاره به این که  ۸9 درصد از کاربران 
ایرانی با اســتفاده از فیلترشکن به اینترنت بین الملل دسترسی دارند؛ 
نوشــت :  در اواخر هفته گذشته مرکز ملی فضای مجازی گزارشی 
درباره آمارهای مربوط به کسب وکارهای دیجیتال منتشر و با استناد 
به آن اعالم کرد که ۶0درصد از کسب وکارهای خرد در پلتفرم های 
داخلی فعالیت می کنند. با این همه رشــد چشــمگیر میزان استفاده 
کاربران از ابزارهای فیلترشــکن و وی  پی  ان و آسیب های ناشی از 

این محدودیت ها، تصویری متفاوت را به نمایش می گذارند. 
 جمهوری اسالمی - از مجموع مســئوالن نظام در رده های مختلف، 
رئیس قوه قضاییه تاکنون درباره ناآرامی های اخیر مواضع روشن و 
انعطاف  پذیری داشته که اگر کارگزاران دستگاه قضایی به آن ها عمل 

کنند، نتایج خوبی به دست خواهد آمد.

گروه خبر // مدیر امور طیور ســازمان 
جهاد کشــاورزی هرمزگان با اشاره به 
اینکه مشــکلی در حوزه تامین نهاده 
مرغداری در استان وجود ندارد گفت : 
میزان جوجه ریزی در استان نسبت به 
سال گذشته ۳0 درصد افزایش داشته 

است. 
به گــزارش خبرنگار دریــا ، علیرضا 
زرگرنیــا مدیر امور طیور در ســازمان 
جهادکشــاورزی هرمزگان در ارتباط با 
تولید گوشــت مرغ در استان هرمزگان 
اظهار کرد: در هفت ماهه امســال تولید 
گوشت مرغ در اســتان هرمزگان روند 
خوبــی را طی کرده اســت در این باره 
زمانی بالغ بر ۱۱ میلیون 3۱0 هزار قطعه 
جوجه ریزی داشته ایم که تولید 20 هزار 
تن گوشــت مرغ را در پی داشته است 
. وی افــزود : وضعیت جوجه ریزی در 
مهرماه سال جاری 2 میلیون ۱00 هزار 
قطعه بوده است که نسبت به سال گذشته 

30 درصــد افزایش جوجــه ریزی را 
داشته ایم. مدیر امور طیور سازمان جهاد 
کشــاورزی با اشــاره به ایجاد ترافیک 
تولید در امور طیــور بیان کرد : در 20 
روز گذشته در آبانماه امسال ۱ میلیون و 
۱۸0 هزار قطعه جوجه ریزی انجام شده 
اســت و پیش بینی می شود با توجه به 
جوجه ریزی های انجام شده این میزان 
به حدود 2 میلیون قطعه جوجه افزایش 
پیدا کند .زرگرنیا اضافه کرد : پیگیری ها 
برای تحقق و تامین تسهیالت سرمایه در 
گردش برای واحد هــای مرغداری که 
مشکل نقدینگی دارند از محل اعتبارات 
در حال انجام اســت تا مشکلی در این 
حــوزه مرغداران را تهدیــد نکند .وی 
خاطرنشــان کرد : بالحمدهلل مشکلی در 
تامین نهاده ها وجود ندارد و مرغداران 
می توانند با ثبت نام در سامانه بازار گاه 
که مربوط به تامین نهاد های مرغداری 
است اقدام به تهیه نهاده مرغداری کنند .

مشکلی در تامین نهاده مرغداری 
در هرمزگان وجود ندارد  

معاون دفتر بیابان سازمان منابع طبیعی کشور 
در دیدار با مدیرکل منابع طبیعی هرمزگان:

طرح های پژوهشی مورد حمایت سازمان منابع 
طبیعی کشور است

 گروه خبر // معاون دفتر بیابان سازمان منابع طبیعی کشور 
در دیــدار با مدیرکل منابع طبیعی هرمزگان و معاون فنی اداره 
کل گفت: طرحهای پژوهشی مورد حمایت سازمان منابع طبیعی 
است وبنا داریم با حمایت ازاین طرحها در عرصه های طبیعی 
راهکارهای اقتصادی نمود بیشتری بیابد. به گزارش خبرنگار 
دریــا ؛ وی افزود: کارگروه دانش بنیان ها در ســازمان منابع 
طبیعی تشکیل شــده که تمامی طرح های پژوهشی ارائه شده 
را در قالب کارگروه  بررســی می کنیم و به روزرســانی در 
اولویت کار هســت . دهقان افزود: ایجاد تله های رســوبگیر 
اولویت ماست چون زمان اندکی می خواهد و ایستگاه های سنج 
فرســایش بادی،ایستگاههای زوجی هم می توان ایجاد کرد و 
دربرنامه هفتم توســعه راه اندازیی، ده ایستگاه پیش بینی شده 
است . وی در پایان تاکید کرد: مشارکت مردمی  در استان خیلی 
باالست اولویت دفتر بیابان سازمان منابع طبیعی کشور هم در 
راستای استفاده کمترمالچ نفتی و جایگزینی بادشکنهای زنده و 
غیر زنده است که طی چندسال پیش بینی شد و بهترین روش 
ها در منابع طبیعی بومی سازی است که بتوان از ظرفیت جوامع 

محلی و ساکنان مناطق استفاده کرد.
استخدام ۱۶۲ نیروی بومی جوان در هرمزگان 

 گروه خبر //مدیرعامل شرکت پاالیش نفت آفتاب بندرعباس 
گفت: در آزمون استخدامی امسال این شرکت ۱۶2 نیروی نخبه 
جوان بومی جذب شــد.  محمد مهدی دوستی در آیین شروع 
بکار کارکنان جدیــد پاالیش نفت آفتاب افزود: این مجموعه 
اعتقاد ویژه ای به جذب جوانان نخبه بومی بدون سابقه ی کاری 
دارد. وی گفت: از امتیازات ویژه استخدام در این شرکت فارغ 
التحصیل جدید و بدون سابقه کاری داوطلبان بود. معاون منابع 
نیروی انسانی شرکت پاالیش نفت آفتاب نیز گفت: در آزمون 
استخدامی هزار و 9۱ نفر در رشته های مهندسی شیمی، برق، 
محیط زیست، متالوژی، مدیریت، حسابداری مالی و کامپیوتر 
نام نویســی کردند. محمد دیانت افزود: بعد از برگزاری آزمون 
اســتخدامی ۴20 نفر دعوت به مصاحبه عمومی و تخصصی 
شدند که از این تعداد 2۱۸ نفر برای شرکت در دوره آموزشی 
یکماهه فراخوانده شدند. وی گفت: بعد از اتمام دوره آموزشی 
یکماهه ۱۶2 نفر جذب شرکت پاالیش نفت آفتاب شدند. به 
گزارش  مرکز خلیج فارس،رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز 
گفت: این شرکت حدود دو سال برای توسعه فاز های مختلف 
خود مشکالت متعددی داشت که با ورود دستگاه قضایی استان 
و دستورات رئیس قوه قضائیه و به منظور حمایت از اشتغال و 
تولید برطرف شد. مجتبی قهرمانی افزود: مشکالت این شرکت 
با تدوین مصوباتی در ستاد اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی 
دستگاه قضایی هرمزگان رفع شد. وی گفت: در یک سال و نیم 
گذشته این شرکت حدود ۴۶0 نفر را بصورت مستقیم استخدام 

کرده است.
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سرمقاله

 رهبر معظم انقالب در دیدار با دانش آموزان در آستانه روز دانش آموز 
ودر بخش پایانی صحبت های شان فرمودند: »آخرین حرف من به شما 
جوانهای عزیز. ببینید، همه ی کارهای شماها و ماها، همه، و حرفهایمان 
و حرکاتمان یک پیامی به بیرون کشور می فرستد. مواظب باشیم ببینیم ما 
چه پیامی می دهیم . پیام الزم نیست به زبان باشد؛ گاهی کیفیت نشستن 
شــما پیام دارد؛ گاهی تجمع شما در یک جا پیام دارد؛ گاهی شعاری 
که می دهید پیام دارد. مراقب این پیامی که به دنیا می دهید باشــید. من 
می گویم مهم ترین چیزی که باید از طرف ملت ایران و از طرف جوانان 
ایران به جبهه ی دشــمن منتقل بشود، عبارت است از قدرت مقاومت 
ملت ایران. ملت ایران، جوانان ایران، باید با اقدام های خود، با حرکات 
ـ که البته دشمن  خود، با شعارهای خود، با کارکرد خود به دنیا بفهمانندـ 
هم خواهد فهمید ــ که ملت ایران قدرت مقاومت دارد، عزم راســخ 
دارد برای ایستادگی در مقابل زورگویی. البته این، وظیفه ی آحاد مردم 
است. دولتمردان وظایف سنگینی دارند؛ دولتمردان در این زمینه خیلی 
وظیفه دارند. باید کوتاهی های گذشته تکرار نشود. بعضی از دستگاه های 
دولتی بشدت بایســتی در این زمینه فعال باشند، ِمن جمله آموزش و 
پرورش، ِمن جمله وزارت علوم، وزارت بهداشــت، ِمن جمله وزارت 
ارشــاد، ِمن جمله وزارتهای مربوط به تولیــد: وزارت صنایع، وزارت 
ـ اینها  کشاورزی؛ یا وزارت های مربوط به همین مسئله ی حمل و نقلـ 
ـ یا معاونت علمی که نخبه ها را به بنیاد نخبگان  دستگاه های مهمی استـ 
]متصل می کند[؛ اینها وظایف سنگینی دارند که باید انجام بدهند. عزیزان 
من! مطمئن باشید اگر من وظیفه ی خودم را انجام بدهم، شما وظیفه ی 
خودتان را انجام بدهید، دستگاه های مختلف وظایف خودشان را انجام 
بدهند، هر کدام هر جا هستیم، هر جا ایستاده ایم، وظیفه ی خودمان را 
بشناســیم و انجام بدهیم، تمام مشکالت کشور برطرف خواهد شد و 
کشور به آن آرزوی نهایی خودش خواهد رسید.« رهبر معظم انقالب 
تاکید کرده اند که باید کوتاهی های گذشته تکرار نشود. همه می دانیم 
بخش زیادی از مشکالت امروز جامعه مربوط به کوتاهی های دیروز و 
دیروزهاست و بدتر اینکه همچنان برخی ها در بدنه دولت و... بخصوص 
رده های میانی و پایین همچنان در مقابل اصالح خودشــان و امورات 
مقاومت می کنند. آنها همچنان به همان روش های غلط گذشته عادت 
کرده اند و می خواهند همان اشــتباهات را ادامه دهند وباعث افزایش 
نارضایتی و اعتراض و... شوند. بایستی برخوردهای جدی تری با این 
قشر شــود تا خودشان را اصالح کنند و امورات مردم را بخوبی انجام 
دهند. چرا در انجام وظایف شــان کوتاهی می کنند و در انجام امورات 
مردم ســنگ اندازی می کنند و برخوردی با آنها صورت نمی گیرد و 
یا برخوردها بازدارنده نیست؟ عملکرد ضعیف و نامناسب آنها باعث 
متعرض تراشی می شود و نباید نسبت به کوتاهی و کم کاری این قشر 
بی تفاوت بــود. اغماض به این کوتاهی ها باعث افزایش اعتراض ها 
ونارضایتی ها می شود که این واقعیت غیرقانل انکار و کتمان است و 
باید به موضوع پیشگیری از نارضایتی و اعتراض مردم بدلیل ضعف در 

عملکرد دستگاه های اجرایی و... توجه بیشتری شود.
  علی زارعی

باید کوتاهی های گذشته تکرار نشود

گروه خبــر // اســتاندار هرمزگان 
یکپارچه  تخصصــی  نشســت  در 
اطلس  در ســامانه  اطالعات  سازی 
سرمایه گذاری، تکمیل دقیق اطالعات 
در این ســامانه را تنها راه سرعت 

بخشیدن به توسعه استان برشمرد.
به گزارش خبرنگار دریا ، اولین جلسه 
یکپارچه سازی اطلس سرمایه گذاری 
و ارتقاء فعالیت صدور مجوز از طریق 
درگاه ملــی مجوزها با حضور مهدی 
دوســتی اســتاندارهرمزگان، معاونان 
استاندار، مدیرکل اموراقتصادی و دارایی 
استان بعنوان دبیر، مدیران دستگاه های 
اجرایی و فرمانداران برگزارشد.استاندار 
هرمــزگان ضمن تاکید بــر ضرورت 
جمع بندی اطالعات ســرمایه گذاری 
استان گفت: دسترســی آسان سرمایه 
گذاران به اطالعات کامل فرصت های 

سرمایه گذاری استان در اطلس سرمایه 
گذاری کشور تنها راه سرعت بخشیدن 
به توسعه هرمزگان است. مهندس مهدی 
دوستی تسریع در تکمیل و بارگذاری 
دقیق داده ها را در طرح یکپارچه سازی 
کشــور، گــذاری  ســرمایه   اطلس 

 بسیار مهم دانست و افزود: باتوجه به 
ظرفیت های بی نظیر ســرمایه گذاری 
 و مشــوق های تعریف شده، هرمزگان

 مورد اقبال بسیاری از سرمایه گذاران 
اســت که معرفی این فرصــت ها و 
جذابیت ها در بستر ملی اطلس سرمایه 
گذاری مسیر توسعه استان را کوتاه تر 

خواهد کرد.
نماینده عالی دولت در اســتان جذب 
سرمایه گذار را رقابت جدی در عرصه 
توسعه برشمرد و اظهارداشت: استمرار 
پیگیری و ارائه گزارش عملکرد دستگاه 

های عضو کمیته استانی تا زمان تکمیل 
اطلس سرمایه گذاری ضرورت دارد و 
مدیران از این لحظه کارشناس متولی 
دســتگاه را معرفی کنند تا اطالعات 
در فرمت استاندارد تعریف شده، آماده 
بارگذاری شــود چراکــه برنده میدان 
رقابت توسعه کسانی هستند که از این 
موقعیت در جذب ســرمایه گذار بهره 
بیشتری ببرند.وی همچنین درگاه ملی 
مجوزها را یک مزیــت مهم در بهبود 
محیط کسب و کار خواند و گفت: کوتاه 
کردن زمان صدور مجوز و حمایت از 
کســب و کارها با راهنمایی و هدایت 
متقاضیان از طریــق این درگاه مالک 
فرمانداران  ارزیابی عملکرد مدیران و 
است.اســتاندار هرمــزگان با تاکید بر 
افزود:  افزایش سرمایه های اجتماعی 
هوشمندسازی فعالیت ها از مولفه های 

مهم دولت مردمی در مســیر افزایش 
رضایتمندی عمومی است و درگاه ملی 
مجوزها یکــی از نمودهای عینی آن 
به شــمار می رود تا در کمترین زمان 
تایید و  بررسی،  متقاضیان  درخواست 
کســب و کار ها شروع شوند برهمین 
اســاس میزان فعالیت دســتگاه های 

اجرایی در این درگاه نسبت به یکدیگر 
و در طول زمــان رصد و ارزیابی می 
شود.گفتنی است بیش از ۱700 مجوز 
قابل صدور توسط دستگاه های اجرایی 
در 3000 رسته شــغلی بروی درگاه 
ملی مجوزها در دسترس متقاضیان این 

کسب و کارها قرار گرفته است.

استاندار هرمزگان :

تنها راه سرعت بخشیدن به توسعه هرمزگان اطلس سرمایه گذاری است 

گروه خبر // مطابق اعالم مسئوالن واردات گندم 
از طریق بندر شــهید رجایی ۷۶ درصد رشــد 
داشته، حال آن که با در پیش گرفتن سیاست های 
زمینه خودکفایی در  باید  از کشاورزان  حمایتی 

این محصول استراتژیک فراهم شود. 
محصول گندم جزو محصوالتی است که به هر 
میزان که در این حوزه توسعه کشت افزایش 
یابد ضرری متوجه کشور نمی شود، چرا که 
گنــدم به عنوان یک محصول اســتراتژیک 
همانند نفت، بســیار پر طرفدار است و اکثر 
کشــورها برای اینکه بتوانند نان مورد نیاز 
مردم خود را تامین کنند ناگزیر هستند تن به 

واردات این محصول ریزدانه دهند. 
جنگ روســیه و اوکراین اثر بسیار بدی را 
برروی بازار غالت و به خصوص گندم دنیا 
گذاشــت، اما سیاســت های دولت سیزدهم 
موجب شــد تا تاثیرپذیری ســفره مردم از 
تحوالت جهانی، جنگ روسیه و اوکراین به 
حداقل ممکن برســد، اما به هر صورت این 
رویداد زنگ خطری برای کشور ایران است 
که هر چه سریع تر راه خودکفایی را در تولید 

محصوالت استراتژیک طی  کند.
پس از سخنرانی عیدانه مقام معظم رهبری در 
سال جدید و گالیه های ایشان از وابستگی ها 
در بخش کشاورزی، کمیسیون  تلفیق مجلس 

دســت به اقدام مهمی زد و آن هم افزایش 
قیمت خرید تضمینی گنــدم به ۱۱ هزار و 
500 تومان بود، این اقدام مشترک مجلس و 
دولت قطعا موجب خواهد شد که تولید گندم 
در کشور  با جهش چشم گیری مواجه شود، 
به ویژه این که جنگ روســیه و اوکراین که 
در مجموع 2۴ درصد از گندم مصرفی جهان 
را تامین می کننــد، واردات این محصول در 
آینده را با اما و اگرهای فراوانی روبه رو کرده 
است، از ســویی دیگر سیاست های دولت 
موجب شد کشورهایی مانند ترکیه، افغانستان 
و عراق که بر قاچاق آرد از ایران حســاب 
ویژه ای باز کرده بودند نیز ســهم خود را از 

سفره مشترکشان با ایران از دست بدهند.
به هــر صورت ما هنوز یک واردکننده گندم 
هستیم، چنانچه طبق اعالم مسئوالن گمرک 
جمهوری اسالمی ایران در 30 سال گذشته 
بیــش از 9۶.۴ میلیون تن گنــدم به ارزش 
22.۸ میلیارد دالر وارد کشــور شــده که 
بیشــترین میزان واردات بــا هفت میلیون و 
۴29 هزار تن مربوط به سال 93 و کمترین 
میزان مربوط به سال 97 با کمتر از 3۶0 تن 

بوده است.

ایران برای تامین نیاز کشور در سال ۱۴00 با 
هفت میلیون و 75 هزار تن گندم وارد کرده 
است که طبیعتا بخش عمده ای از این میزان 
قاچاق شده و از کشــور خارج شده است، 
اما حال که با توجه به سیاست های انقباضی 
دولت برای جلوگیری از قاچاق گندم و آرد 
و میزان محصولی که در کشــور می ماند به 
نظر می رســد دولت باید در راستای تحقق 
آرزوی دیرینه رهبر معظم انقالب اســالمی 
و نیاز کشور مشــوق های بسیاری از جمله 
افزایش قیمت خرید تضمینی گندم جذابیت 
را برای این محصول اســتراتژیک ایجاد کند 
تا حجم واردات گندم کاهش و به کشــوری 
صادرکننده تبدیل شویم. حسین عباس نژاد، 
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان 
در تشریح آخرین وضعیت واردات کاالهای 
اساسی از  بندر شهید رجایی، اظهار داشت: 
در حال حاضر دو فروند کشــتی با محصول 
گندم در اســکله های ۱۴ بندر شهید رجایی 

در حال تخلیه کاال است.
وی افــزود: میزان واردات گنــدم از ابتدای 
امســال تاکنون یک میلیــون و 27۶ هزارو 
223 تن بوده است که نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 7۶ درصد افزایش را ثبت کرده 
اســت. مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان 
هرمــزگان در خصوص آخریــن وضعیت 
حضور کشــتی های حامل کاالی اساسی در 
لنگرگاه بندرعباس نیز گفت: درحال حاضر 
۱۱ فروند کشــتی به مجموع تناژ ۶۸5 هزار 
و 39۶ تن در حال طی کردن فرآیند اســناد 
خود بــرای پهلودهی در اســکله های ویژه 

کاالی اساسی هستند. 
وی تاکید  کرد: این یازده کشــتی شــامل 2 
فروند کشتی ذرت، 2 فروند کشتی حامل جو 
و هفت فروند کشتی دیگر نیز حامل کاالی 
استراتژیک گندم اســت که از ۶۸5 هزار و 
39۶ تن کاالی اساسی در این یازده کشتی، 
۴37 هزار و 22۱ تن گنــدم، ۱3۴ هزار و 
55 تن جــو و ۱۱۴ هــزار و ۱20 تن نیز 
ذرت است.   به گزارش  تسنیم ، عباس نژاد 
خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 
3۸  فروند کشتی حامل انواع کاالی اساسی 
به مجموع تناژ 2 میلیون و 35 هزار و ۴90 
تن پهلودهی شــده که نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل هفت دهم درصد کاهش داشــته 

است.

افزایش ۷۶ درصدی واردات گندم از بندر شهید رجایی 

گروه خبر // سرپرست اداره کل حمایت از تولید صنایع دستی از اجرای معافیت ۱00 
درصدی مالیاتی کارگاه های تولیدی صنایع دستی در همه مناطق کشور خبر داد. 

گردشگری و صنایع دستی، محمدحسین عسکرپور سرپرست اداره کل حمایت 
از تولید صنایع دستی اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۴2 قانون مالیات ها، درآمد 
کارگاه های فرش دست باف، صنایع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های 
تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف اســت. سرپرست اداره کل حمایت از 
تولید صنایع دستی اضافه کرد: این قانون در حال حاضر برای همه کارگاه های 
صنایع دستی و فعاالن این حوزه با نظارت این وزارتخانه در حال اجرا است و 
فعاالن حوزه صنایع دستی و دارندگان کارگاه ها برای برخورداری از این معافیت 
باید در موعد مقرر اظهارنامه خود را کامل کنند و به اداره مالیات تحویل دهند.
به گزارش ایرنا ، وی خاطرنشــان کرد: چنانچه فعاالن حوزه صنایع دستی در 
سراســر کشور درباره اجرای این قانون نیازمند راهنمایی هستند و یا با مشکل 
روبه رو شــدند، می توانند به ادارات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

مراجعه کنند.

معافیت 100درصدی مالیات کارگاه های 
تولیدی صنایع دستی 
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  سید ابوالحســن جعفری سرویس استان ها //
روزانه ۷۵0  استان  این  بوشهر گفت:در  استاندار 
میلیــون مترمکعب گاز به همت دانشــمندان، 
متخصصان و نخبگان ایران اســالمی تولید و به 
شبکه سراسری و استان های مختلف انتقال داده 

می شود. 
   به گزارش خبرنــگار دریا ؛ احمد محمدی زاده 
در آیین تجلیل از برترین های کنکور و المپیادهای 
ملی استان بوشهر، دانش را عامل اصلی اقتدار یک 
جامعه دانست و اظهار کرد: قدرت بر پایه دانش و 

توانمندی علمی شکل می گیرد.
وی با  بیان اینکه شهدا با جانفشانی زمینه رشد و 
تعالی ایران اسالمی را فراهم کرده اند افزود: اقتصاد 
در رژیم گذشــته بر پایه نفت بــود که با مدیریت 

آمریکایی ها اســتخراج و صادر می شد و پس از 
پیروزی انقالب اســالمی مدیریت صنعت نفت در 

اختیار دانشمندان ایرانی قرار گرفت.
اســتاندار بوشهر با اشــاره به اینکه این استان در 
تولید گاز از جایگاه باالیی در کشــور برخوردار 
اســت تصریح کرد: در استان بوشهر در شبانه روز 
750 میلیون مترمکعب گاز به همت دانشــمندان، 
متخصصان و نخبگان ایران اسالمی تولید و به شبکه 

سراسری و استان های مختلف انتقال داده می شود.
محمدی زاده امنیت را زمینه ساز توسعه و پیشرفت 
دانست و خاطر نشــان کرد: به برکت خون مطهر 
شــهدا و پیروزی انقالب اسالمی امروز دانشمندان 
جمهوری اسالمی ایران به قله های مهم علمی دست 
یافته اند و تولید موشــک نقطــه زن با برد 2 هزار 

کیلومتر از آن جمله است. وی پیشرفت و توسعه 
ایران را مورد اشــاره قرار داد و با اشاره به اینکه 
دشــمنان از این پیشرفت نگران و ناراحت هستند 
افزود: با توجه به اینکه تولید علم و پیشرفت علمی 
در فضای آرام شکل می گیرد، ایجاد ناامنی در ایران 

در دستور کار دشمن قرار گرفت.
استاندار بوشهر جنایت تروریست ها در شاهچراغ 
شــیراز را یادآوری و بیان کرد: تروریست در این 
جنایت بــه هیچ کس رحم نکــرد و تمام زائران 
شاهچراغ در مسیر خود به گلوله بست و شهید کرد.
محمــدی زاده در ادامه تقویت زیرســاخت های 
آموزشی را مورد تأکید قرار داد و با اشاره به حل 
مشکالت مجتمع آموزشی شهدای هسته ای بوشهر 
تصریح کرد: به زودی با مشــارکت رئیس سازمان 

انرژی اتمی ایران عملیات ســاخت 2 هنرســتان 
در بوشــهر آغاز می شود که نقش مهمی در تربیت 

دانش آموزان علمی و توانمند دارد.
وی چشم انداز استان بوشــهر در عرصه آموزش 
دانش آموزان را افزایش رتبه های زیر ۱00 کنکور 
سراســری دانســت و بیان کرد: باید ساز و کاری 
تدوین شــود تا دانش آموزان، دانشجویان برتر و 
نخبه ها با مزیت های اقتصادی، صنعتی، تولیدی و 

کشاورزی پیوند داده شوند.
اســتاندار بوشهر ظرفیت های اســتان در عرصه 
ســرمایه گذاری و تولیدی را مورد اشاره قرار داد 
و خاطرنشــان کرد: عالوه بر ظرفیت های صنعتی، 
در عرصه تولیــد پرورش آبزیان این اســتان از 
قابلیت های مهمی برخوردار است که پرورش ماهی 

در خلیج فارس و میگو در سواحل استان بوشهر در 
دستور کار سرمایه گذاران قرار گرفته است.

محمدی زاده از افزایش تولید میگو پرورشــی در 
استان بوشهر خبر داد و افزود: تولید میگو با انجام 
فعالیت های علمی و فناوری نوین، امسال تاکنون به 

بیش از 3۶ هزار تن رسیده است.
وی استان بوشــهر را قطب تولید میگو پرورشی 
دانست و بیان کرد: پیش بینی می شود تولید میگو 

امسال از 3۸ هزار تن بیشتر شود.

استاندار بوشهر:

تولید روزانه ۷۵۰ میلیون مترمکعب گاز در بوشهر

با پراید در جاده به سوی مرگ

بیکاری

جوهر خشک ناشدنی مرد
کار، جوهر مرد اســت. با این حال، االن یک ماهی می شــود 
که جوهرم در معرض خشــکی قرار گرفته و مرا به خشکسالی 
تهدید می کند. یک ماهی می شــود اخراج شــدم. فقط به من 
گفتند:”برو… باهاتون تماس می گیریم.” همین! و هرچند که 
گویا تماس گرفتن را به دست فراموشی سپرده اند، اما من امیدم 

را از دست نداده ام.
حس ششم گواهی می دهد که همین روزهاست که تماس بگیرند 
و با احترام مرا به شرکت دعوت کنند و بازگشت سرافرازانه ام را 
جشــن بگیرند. اما در این یک ماه بیکاری هم راستش همچین 
بیکار بیکار هم نبودم. چون بنا برتعاریف موجود:”کسی که یک 
دقیقه در هفته کار کند، بیکار نیست.” چقدر خوب است که قوانین 
هم هوای همه را دارند. به خصوص آنهایی که در معرض بیکاری 
قرار دارنــد. من این فرصت را دارم تا با هفته ای یک دقیقه کار 

شرافتمندانه، حفظ آبرو کنم و همچنان در میان شاغالن باشم.
دیروز در خیابان قدم می زدم و طول و عرض پیاده رو را متر می 
کردم که پیرمردی مرا صدا کرد و گفت: “پیر شــی جوون، بیا یه 
دستی به این ماشین بزن، بدمصب روشن نمیشه.” من هم اندازه 
گیــری طول و عرض پیاده رو را متوقف کــردم و دو دقیقه ای 
ماشین را هل دادم تا راننده عزیز دنده دو بزند و ماشین را روشن 
نماید.بلکه با این کار خدا پسندانه، این هفته هم همچون هفته پیش 

در شمار بیکاران نباشم. خوداشتغال زایی که شاخ و دم ندارد!
هفته پیش هم در حال تماشای برنامه تلویزیون بودم که مادرم مرا 
صدا زد تا گوشــه میز را بگیرم و آن را )همان میز را( به مسافت 
یک متر جا به جا کنیم. فقط مدت زمان این کار با احتساب ایاب 
و ذهاب، حدوداً پنج ثانیه از یک دقیقه کمتر شد. این پنج ثانیه، 
مرا مجاب کرد با مسؤوالن مربوطه تماس بگیرم و از آنها طلب 

یاری کنم.
ایشــان هم با رأفت جاری در وزارت شان، این چند ثانیه را به 
شرط آن که دیگر تکرار نشود، بخشیدند تا آن هفته را هم از نعمت 

در کنار شاغالن بودن، محروم نشوم.
کمی که بیشتر فکر می کنم، می بینم که دو هفته پیش هم خیلی 
بیکار نبودم. در آن هفته، کیسه حاوی سیب زمینی پیرزنی را تا دم 
کوچه شان حمل کردم. مدت زمان صرف شده و مسافت طی شده 
از دستم در رفت، اما مطمئن هستم که بیش از یک دقیقه می شد.

تازه جدای از کاری که انجام دادم، پیرزن کلی برای من دعا کرد که 
قطعًا ذخیره آخرتم خواهد شد. معنویت گرایی در امر اشتغال،چیز 
خوبی است. اگر در همان زمان اداره بودم، بعضی از ارباب رجوع 
عصبانی از کاغذبازی، به جای دعا،شاید فحشی نثارم می کردند یا 
کم کمش با توپ و تشر به استقبالم می آمدند و می گفتند: “به شما 
حقوق میدن پاسخگو باشید؛ حیف این همه حقوق!”… از اینرو 
چه خوب است در کنار ایجاد شغل، شرایطی هم فراهم آورده اند 

تاهدف دعای دیگران باشم. حاال اجابتش با خدا!
بیشتر که فکر می کنم، می بینم که حدود سه هفته پیش هم لوله 
فاضالب خانه مان گرفته بود و من بــرای پدرم آچار آوردم تا 
ایشان تعمیرش کند.هرچند تالش مان به ثمر ننشست و مجبور 
شــدیم به اوس مجید لوله کش زنگ بزنیم، اما خب من کارم را 
به نحو احســن انجام دادم تا همچنان در میان شــاغالن باشم و 
به شــغلم ببالم و فخر بفروشم.واقعًا دلم برای بیکاران می سوزد. 
همان ها که طعم شیرین شــاغل بودن را نچشیدند. امیدوارم به 
همت مسؤولین محترم و دلسوز، شرایطی فراهم شود تا الاقل همه 
جوانان برای یک دقیقه هم که شده شاغل بودن را تجربه کنند و 
طعم شیرین آن را بچشند. شاید در ایام بیکاری اش،مولوی بلخی، 
به چه تلخی گفته اســت: آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر 

تشنگی باید چشید.

 سید ابوالفضل طاهری
***

باد هوا
وقتی فتاده بایدن از چاله توی چاه

وقتی فشارش می رسد روز و سال و ماه 
وقتی که داشت نیت آزادکردنی
باید پناه برد به آن مرسل الریاح

 ابوالقاسم سیفی 
چهل سال برای مملکت کرده کمین
هر طرح براندازی او خورده زمین

این پیر خرفت هیچ آدم نشود
انگار به گوش خر بخوانی یاسین

***
هستی تو برای کاسه لیسان ارباب
داریم من و تو تا ابد خرده حساب
بیچاره کسی که تو کنی آزادش

آقای پرزیدنت! »کشکت رو بساب«
 طاهره ابراهیم نژاد 

قدقد نکن ای جوجه! برو الف ندوز!
ایران شده آزاد چهل ساله! بسوز
آنقدر عجولی به حسابت برسیم؟

تا آخر پاییز زمان مانده هنوز
 محمد عظامی 

از تو دارم بایدن یک درخواست
پند من را بشنو بی کم و کاست 

خواهشا ً قول نده وقتی که
عمل تو همه اش باد هواست

 محمد صبوریان

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //مدیر 
کل کتابخانه های عمومی استان یزد با بیان این 
که نگاه این اداره کل دیگر توسعه کتابخانه ها 
بلکه بهســازی و بهینه سازی  نخواهد بود 
تبدیل  برای  از تالش  فضاهای موجود است، 
ارائه  برای  پاتوق های فرهنگی  به  کتابخانه ها 
خدمات متنوع براساس نیازهای جامعه است. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمد محسن رفیعی 
با اشــاره به این که اســتان یزد در بسیاری از 
سرانه های کتابخانه ای وضعیت مطلوبی در کشور 
دارد، تصریــح کرد: هم اکنــون ۱۱2 کتابخانه 
عمومی در استان یزد فعالیت دارد به طوری که 
به ازای هر ۱۱ هزار نفر یک کتابخانه در استان 
داریم. وی تعداد کتابهای موجود در کتابخانه های 
عمومی استان را بالغ بر دو میلیون و ۴۴2 هزار 
عنوان ذکر و بیان کرد: به ازای هر نفر در اســتان 
یزد دو جلد کتاب در کتابخانه های استان وجود 
دارد. وی سرانه زیربنایی کتابخانه های استان را 
5.۸۱ مترمربع به ازای هر یکصد نفر اعالم کرد و 
گفــت: درحال حاضر بالغ بر ۸9 هزار نفر عضو 
کتابخانه های استان هستند به عبارتی 7.2 درصد 
جمعیت استان در کتابخانه های عمومی عضویت 
دارند. رفیعی در بخش دیگری از ســخنانش به 
تشریح برنامه های ســی امین دوره هفته کتاب 
جمهوری اســالمی ایران در استان پرداخت و با 
بیان این که این هفته از 2۱ تا 27 آذرماه اســت، 
گفت: البته برنامه های این هفته در استان یزد تا 

اول آذرماه ادامه خواهد داشت.
وی از غبارروبــی گلزار شــهدای گمنام میدان 
امیرچخماق با حضور مســئوالن کتابخانه های 
استان، دیدار با خانواده خیر کتابخانه ساز شهید 
مطلب شفیعی و افتتاح نمایشگاه اسناد کتابخانه 

و کتابداری یزد با مشــارکت ســازمان اسناد و 
کتابخانه ملی و نیز برگزاری نشســت تفســیر 
قران حضرت آیت اهلل ناصــری امام جمعه یزد 
به میزبانی ایــن اداره کل و برنامه اهدای خون 
کتابداران با عنــوان کتاب خون به عنوان برخی 
از این برنامه ها یاد کرد.وی همچنین خاطرنشان 
کرد: آیین بازگشــایی کتابخانه شهدای شاهدیه، 
رونمایی از چند کتاب جدید حوزه هنری استان، 
افتتاح کتابخانه پروفسور سمیعی جاهک به همراه 
برگزاری جشن کتاب و کتابخوانی، دیدار با امام 
جمعه و اســتاندار یزد، رونمایی از کتاب فلسفه 
اسالمی و حکمت متعالیه و تقدیری از برگزیدگان 
جشنواره ادبی روستاها و جشن کتاب و اختتامیه 
پویــش کتابخوانی قصه های مــن و بابا آذر در 
کتابخانه فرخی یزدی و ویژه برنامه استانی تجلیل 
از کتابداران برتر اســتان از دیگر برنامه های این 
هفته است. مدیر کل کتابخانه های استان با بیان 
اینکه یزد بیشترین سرانه مطالعه کشور را با مطالعه 
روزانه 30 دقیقه در کشور به خود اختصاص داده 
است، گفت: براساس آمارهای اعالم شده مرکز 
آمار ایران هر یزدی ماهیانه ۱5 ســاعت و ۱۶ 

دقیقه در ماه مطالعه می کند.
وی با اشــاره به این که عالقمندان می توانند در 
روز 2۴ آبانماه به عنوان روز کتاب و کتابخوانی 
به عضویت رایگان کتابخانه ها درآیند، گفت: البته 
از تاریخ 2۱ تا 27 آبانماه نیز اعمال بخشودگی 
جریمه تاخیر و دیرکرد بازگشــت کتاب را در 

کتابخانه های استان خواهیم داشت.
رفیعی در پاسخ به این سئوال ضمن تاکید بر این 
که قطعًا کتابخانه هایی نیازمند مرمت و بازسازی 
در استان داریم، اظهار کرد: عالوه بر این که حدود 
20 تا 30 درصد کتابخانه های استان تازه تاسیس 

هســتند، 50 درصد آنها نیز تاکنون بهینه سازی 
شده اند لذا 20 تا 30 درصد کتابخانه های استان 
نیازمند مرمت و بهینه سازی هستند که امیدواریم 
از طریق اعتبارات خیــری و اعتبارات تملک 

دارایی در این رابطه اقدام کنیم.
وی تاکید کرد: نگاه اداره کل کتابخانه های عمومی 
استان،  دیگر نگاه توسعه ای به کتابخانه ها نخواهد 
بود بلکه بهسازی و بهینه سازی فضاهای موجود 
است که خوشبختانه در سالهای گذشته در مورد 
کتابخانه هایی مانند شرف الدین علی، غدیر، دکتر 
جوادی و پروین اعتصامی و برخی کتابخانه های 

دیگر اعمال شده است.
رفیعی با بیان این که سیاست نهاد کتابخانه های 
عمومی اســتان، تبدیل کتابخانه های عمومی به 
پاتوق های فرهنگی بــرای ارائه خدمات متنوع 
فرهنگی براســاس نیازهای جامعه است، گفت: 
در همین راستا نیز مجوز برگزاری تمام فعالیتهای 

فرهنگی در کتابخانه های عمومی وجود دارد.
این مسئول در همین رابطه با بیان این که ۱0 هزار 
نفر عضو کتابخانه مرکزی یزد هستند، عنوان کرد: 
هم اکنون قریب به 30 خدمت فرهنگی توســط 
اداره کل کتابخانــه های عمومــی در محل این 

کتابخانه ارائه می شود.
»حامد عطارها« معاون توسعه کتابخانه های استان 
نیز در این نشست راجع به دیجیتال سازی منابع 
کتابخانه های استان عنوان کرد: با توجه به رعایت 
نشدن قانون کپی رایت و رعایت حق مولف در 
کشــورمان، مجوز بارگذاری کامل کتاب را در 
کتابخانه ها نداریم ولی دسترســی به پایگاه های 
اطالعات علمی در کتابخانه های استان از همان 
زمان شــیوع کرونا راه اندازی شــده و استقبال 

خوبی در این رابطه صورت گرفته است.

   ســید ابوالحســن جعفری ســرویس 
علوم  دانشگاه  درمان  اســتان ها//معاون 
پزشکی بوشــهر گفت: با اجرای طرح ملی 
کاشت حلزون شنوایی در کشور، خدمات 
مرتبط با کاشــت حلزون شنوایی رایگان 

می شود. 
به گــزارش خبرنــگار دریــا ؛ دکتر احمد 
یزدان پناه در نشست مشــترک با نمایندگان 
سازمان بهزیستی اســتان بوشهر اظهار کرد: 
غربالگری و شناســایی نوزادان کم شنوا در 
اســتان از ســوی معاونت بهداشت دانشگاه 
علوم پزشــکی بوشهر و سازمان بهزیستی با 

همکاری معاونت درمان اجرا می شود.

وی اضافه کرد: یکی از الزامات اجرای طرح 
ملی کاشــت حلزون شــنوایی هم اندیشی و 
برنامه ریزی درون سازمانی و بین بخشی است 
که فرایندهای این موضوع در نشســت های 
مشترک با سازمان بهزیســتی مورد بازبینی 

قرار گرفت.
دکتر یزدان پناه تصریح کرد: یکی از ملزومات 
دســتیابی به اســتانداردهای عالی خدمت، 
توسعه بخش های درمانی و تجهیزات پزشکی 
به روز اســت که بر همین اساس، با همکاری 
سازمان بهزیستی و معاونت بهداشتی، ایجاد 
مراکز توان بخشی شنوایی کودک و خانواده و 
تأمین تجهیزات غربالگری شنوایی استاندارد 

در دستور کار قرارگرفته است. وی با اشاره 
به اهمیت تشــخیص کم شنوایی در بدو تولد 
عنوان کرد: برای نوزادان متولدشده با مشکل 
شنوایی تا قبل از 9 ماهگی درمان هایی غیر 
از کاشت حلزون شنوایی انجام می شود و در 
صورت پاســخ ندادن کودک به این درمان ها 
کاشت حلزون صورت می گیرد. معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با تأکید بر انجام 
صحیــح و کامل فرآیند غربالگری تا مراحل 
تشخیص و درمان خاطرنشان کرد: با تعامل 
و همکاری بیشتر با معاونت بهداشتی دانشگاه 
نظــارت بر پایگاه های غربالگری شــنوایی 

استان بیشتر و موثرتر خواهد شد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی یزد:

کتابخانه ها باید به پاتوقهای فرهنگی تبدیل شوند

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: 

خدمات مرتبط با کاشت حلزون شنوایی رایگان می شود 

آرزو توکلی ســرویس اســتان ها //  
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
کرمان تاکید کــرد: باید مرجعیت این 
اداره کل در حــوزه فرهنگ عمومی و 
مباحث تخصصی محترم شــمرده شود 
تا با همفکری و هماهنگی دســتگاه ها 
با یکدیگر شــاهد برنامه ریزی و نتیجه 

بهتری باشیم. 
به گزارش خبرنگاردریا ، محسن روحی در 
جمع خبرنگاران افزود: اعتبارات فرهنگی 
بین دستگاه های متعدد توزیع می شود و 
تالش کرده ایم شــورای فرهنگ عمومی 
نیز به نقش اصلی خــود در برنامه ریزی 
فرهنگی برگردد و در ســایر حوزه های 
فرهنگی مرجعیت را به ارشاد برگردانیم.
به گفته وی رعایــت مرجعیت فرهنگی 
ارشــاد در استان به این معناست که سایر 
فعالیت های فرهنگی که توســط دستگاه 
های دیگر برنامه ریزی و اجرا می شــود 
طی هماهنگی و همفکــری با فرهنگ و 
ارشاد باشــد تا هم اصول تخصصی کار 
رعایت شــود و هم بازخورد و بهره وری 

کامل اتفاق بیفتد.
روحی با اشاره به اینکه در تحقق عدالت 
فرهنگی تکمیل پروژه های نیمه تمام در 
مناطق محروم را دنبال می کنیم بیان کرد: 
ســاخت ۶ مجتمع فرهنگی و هنری در 

اســتان کرمان در حال اجراست که پنج 
مجتمع در نقاط محروم قرار دارد و بعضی 
از آنها ۱2 سال از زمان شروع به ساخت 
آنها می گذرد.وی اظهارداشت: سعی داریم 
این پروزه ها به اتمام برســند و مصوبات 
آن در سفر رییس جمهور دیده شده است؛ 
پروژه تاالر مرکزی شــهر کرمان از جمله 
آنهاست که تالش می کنیم تا آخر امسال 

حتما به بهره برداری برسد.
 کمبود اعتبارت فرهنگی شهرستان ها

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان 
کرمان ادامــه داد: اعتباراتی که تاکنون در 
حوزه فرهنگی و هنری به شهرســتان ها 
داده می شد، خیلی کم بود و تالش می کنیم 
در این دوره به شهرستان ها بویژه مناطق 
محروم توجه بیشــتری داشــته باشیم به 
طوری که  نیمه دوم امســال 2 برابر سال 

گذشته اعتبار توزیع خواهد شد.
وی با اشاره به کمبود نیرو در برخی ادارات 
فرهنگ و ارشاد شهرستان ها تصریح کرد: 
مشکلی که وجود دارد این است که بعضی 
نیروهــا در مناطقی جذب و بعدا به دیگر 
نقاط منتقل شــده اند و اصالح وضعیت 
کنونی در بخش نیروی انســانی شاید کار 
سختی باشد، اما بزودی تعدادی نیرو و با 
اولویت مناطق محروم با هماهنگی وزیر 
ارشاد جابه جا یا جذب خواهیم کرد که در 

صورت نیاز به جذب نیرو، حتما فرد باید 
از همان منطقه و بومی باشد.

روحی اظهار داشــت: تالش شده برخی 
جشــنواره ها که در مرکز اســتان برگزار 
می شد به شهرستان ها برود که در همین 
استان  نواحی  موســیقی  زمینه جشنواره 
خردادماه در بافت برگزار شــد و تصمیم 
داریم جشنواره آواها و نواها نیز بزودی در 

شهرستان راور برگزار شود.
 ثبت نام ۲ هزار نفر در طرح آموزش 

رایگان هنر
وی در ادامه با اشــاره بــه اجرای طرح 
آمــوزش رایــگان هنــر در مناطق کم 
برخوردار گفــت: ثبت نام مرحله اول این 
طرح تیرماه در 9 شهرستان و سه بخش به 
صورت رایگان برای مخاطبان ۱5 تا ۴0 
سال در 32 رشته هنری بود که 2 هزار نفر 
ثبت نام کرده اند وثبت نام مرحله دوم طرح 
در آذرماه آغاز می شود که این آموزش ها 

در بحث اشتغال نیز بسیار مفید است.
 کرمان قطب انیمیشن کشور می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان 
کرمان همچنین با تشریح ظرفیت های این 
استان در انیمیشن در سطح کشوری افزود: 
به علت حضور هنرمندان خالق اســتان 
بزودی کرمان قطب انیمیشن کشور خواهد 
شد و در زمان کنونی نیز انیمیشن لوپتو اثر 

هنرمندان کرمانی بر پرده سینماســت که 
حتما در این حــوزه از هنرمندان حمایت 
می شــود. وی با بیــان اینکه کارگروهی 
برای برقراری پیوند بین اقتصاد، فرهنگ 
و هنر تشکیل شده است تصریح کرد: در 
بحث معیشت هنرمندان و همکاران حوزه 
فرهنگ و ارشــاد کارهــای خوبی انجام 
شده که امیدواریم در آینده وضعیت خوبی 
را شاهد باشــیم و از توان و تجربه بخش 
خصوصی در حوزه فرهنگ و هنر استفاده 
شود.روحی اظهار داشت: در بحث تحول 
فعالیت های هنرســتان هنرهای زیبا به 
طــور ویژه برای تربیت هنرمندان در حال 
کار و برنامه ریزی هســتیم و سعی کردیم 
مشکالت هنرســتان های هنرهای زیبای 
شهرستان های کرمان و سیرجان نیز حل 
شــود؛ همچنین درصدد هستیم تا ساخت 

هنرستان هنرهای زیبا بم آغاز شود.
وی با اشاره به اینکه تفاهمنامه های خوبی 
در سفر اخیر مسئوالن وزارتخانه فرهنگ 
و ارشاد  اســالمی جمع بندی شده است 
ادامه داد: ساخت نخستین سینمای بم پس 
از زلزله در دســت پیگیری است و تجهیز 
سینما نور کرمان هم با هشت سالن سینما، 

توسط وزارت ارشاد انجام می شود.
 انتقال جشنواره موسیقی نواحی از 

کرمان مطرح نیست
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان 
کرمان همچنین بــا بیان اینکه بحث جابه 
جایی جشــنواره موسیقی نواحی به هیچ 
عنوان مطرح نیســت تاکید کرد: جلســه 

سیاستگذاری این جشــنواره برگزار شده 
است اما زمان برگزاری جشنواره در آبان 
و همزمانی با فصل ســرما زمان مناسبی 
نیســت.وی افزود: باید ببینیــم آیا تنها 
در  نواحی  موســیقی  برگزاری جشنواره 
کرمان کافی است یا خیر زیرا مردم کرمان 
هزینه برگزاری این جشنواره را می پردازند 
پس باید از آن منتفع شوند. روحی اظهار 
داشــت: تصمیم داریم جشنواره موسیقی 
نواحــی را زمانی برگزار کنیــم تا مردم 
امکان استفاده بیشتری داشته باشند؛بحث 
بهره برداری تاالر مرکزی شهر کرمان نیز 
برای استفاده از تجهیزات آن مد نظر است 
که به همین دالیل پیشنهاد دادیم جشنواره 
موسیقی نواحی ایران در اردیبهشت سال 
آینده برگزار شود تا در شان مردم کرمان و 

در راستای ایران فرهنگی باشد.
 تغییر شــیوه برگزاری نمایشــگاه 

استانی کتاب
وی درباره برگزاری نمایشــگاه کتاب در 
کرمان نیز گفت: شیوه برگزاری نمایشگاه 
در اســتان ها تغییر کرده است و وزرات 
فرهنگ و ارشاد اسالمی امکان برگزاری 
نمایشگاه های کتاب اســتانی را بررسی 
می کند که برگزاری این نمایشــگاه موثر 
باشــد؛ در ســال جاری برنامه ای برای 
برگزاری نمایشگاه کتاب در استان نداریم.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان 
کرمان بیان کرد: در حــوزه مطبوعات و  
بحث آگهی ها بخشــنامه ای منتشر شده 
است که اغلب دســتگاه ها از آن تمکین 

کرده اند، اما ســعی کردیــم با همکاری 
اســتانداری بخش خصوصی نیز تمکین 
کند و اگر در دستگاهی در بحث آگهی ها 
مشکل و فسادی بود حتما به بازرسی برای 

برخورد اطالع  داده شود.
وی ادامــه داد: بحث بیمه اصحاب هنر و 
رسانه نیز در مسیر خودش در دست اقدام 
اســت و در حوزه بیمه خبرنگاران سعی 
کردیم شامل افرادی باشد که آموزش های 

خبرنگاری دیده اند.
 کیفیت پایین ســالن هــای تئاتر و 

موسیقی کرمان
روحی با بیــان اینکه فعالیت های تئاتر و 
کنســرت برنامه ریزی شده در حال انجام 
اســت تاکید کرد:  ســالن های موسیقی 
و تئاتــر موجود به لحــاظ کیفی در حد 
انجام جشــنواره و اجرا نیســت و مردم 
حق دارند تا تئاتر و در حوزه موســیقی 
در ســالن خوب ببینند.وی اظهار داشت: 
برای مبحث بهارســتان هنرمندان ) محل 
خاکســپاری هنرمندان فقید( و اینکه چه 
افرادی مشــمول آن می شوند در انجمن 
مفاخر اســتان کرمــان کارگروهی برای 
بررســید وضعیت تشکیل شــده است.  
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان 
کرمان گفت: کارگروه فرهنگ و هنر برای 
سومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج 
قاسم سلیمانی نیز تشکیل شده و اولویت 
این است که به جای برگزاری برنامه های 
متعدد، برنامه هایی خلق شود که مخاطب 

جدید جذب کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد کرمان: 

مرجعیت ارشاد محترم شناخته شود



// معاون سازمان  گروه گردشــگری 
حج و زیارت دربــاره جزئیات نقل و 
انتقال فیش های حــج تمتع و نقش 
تســهیل گری این ســازمان در این 

خصوص توضیح داد.
 اکبر رضایــی معاون حــج و عمره 
سازمان حج و زیارت در خصوص نقل 
و انتقال فیش های حج تمتع گفت: نقل 
و انتقال فیش های حج در ســامانه ای 
که در سازمان حج تشکیل شده است، 
انجام می شود و آن دسته از افرادی که 
قصد واگذاری اســناد خود را دارند و 
در گذشــته برای ســفر حج ثبت نام 
کرده بودند می توانند با ثبت نام در این 
سامانه به نقل و انتقال فیش های خود 

اقدام کنند.

وی با تأکید بر اینکه افرادی که به علت 
اســتطاعت مالی به دنبال خرید فیش 
حج هستند نیز می توانند با مراجعه به 
سامانه تشرف فیش مورد نیاز خود را 
خریداری کنند، گفت: سازمان حج و 
زیارت هیچ دخل و تصرفی در قیمت 
فیش حج نــدارد و خرید و فروش به 
صورت توافقی انجام می شود و ما تنها 
پل ارتباطی بین واگذارکننده و خریدار 

سند هستیم.
معاون سازمان حج و زیارت با تأکید 
بــر اینکه یک میلیون و 200 هزار نفر 
پشت نوبت اعزام به حج هستند گفت: 
برخی از افراد به علت نبود استطاعت 
جســمی یا مالی امکان اعزام ندارند و 
می خواهند سهمیه خود را واگذار کنند؛ 

بنابراین ســازمان حج امر واگذاری را 
برای آن ها تســهیل می کند. متقاضیان 
بعد از ثبت اطالعات خود در ســامانه 
با تأیید مدارک بــه یک دفتر زیارتی 
مراجعه می کنند و کارهای نقل و انتقال 

فیش خود را انجام می دهند.
رضایــی از واگذارکننــدگان فیش ها 
درخواست کرد که به افراد واسطه گر 
و دالل اطمینان نکننــد چرا که آن ها 
ممکن است مبالغ هنگفتی درخواست 

و سوءاستفاده کنند.
وی توصیه کرد خریدار و فروشــنده 
صرفًا به این سامانه مراجعه کنند و به 
توجه  که دالل ها می دهند  قیمت هایی 
نکنند، چرا که فقط باعث افزایش قیمت 

خواهد شد.
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گردشگری

خبری

 سفر به قطر با کشتی
 بعد از بازی های جام جهانی

  گروه گردشگری // سرپرست اداره کل امور دریایی 
ســازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به حذف سفرهای 
دریایی ایران به قطر بــرای دوره بازی های جام جهانی 
گفت که این سازمان اکنون تمام توان خود را برای بعد از 
جام جهانی متمرکز کرده که خط بوشهر-قطر استمرار پیدا 
کند. مهدی فرمهینی فراهانی ، با اشاره به حذف سفرهای 
دریایی ایران به قطر بــرای دوره بازی های جام جهانی، 
اظهار کرد: ســازمان بنادر و دریانوردی اکنون تمام توان 
خــود را برای بعد از بازی های جام جهانی متمرکز کرده 
که خط بوشهر-قطر استمرار پیدا کند و مسافران بتوانند 
در این مســیر جابه جا شــوند.وی درباره خط بوشهر-

قطــر توضیح داد: این خط پیش از این وجود نداشــت؛ 
عامل مهمی در برقراری خط های مســافری وجود دارد 
و آن هم موضوع ســوخت است، که با قیمت بانکرینگ 
و آزاد محاســبه می شد؛ البته امســال با کمک وزارت 
میراث فرهنگی و همکاری ســازمان بنادر، اتفاق خوبی 
افتاد و موضوع سوخت شناورها مرتفع شد و االن برای 
ســرمایه گذار جذابیتی دارد که وقتــی می خواهد خط 
مســافری را راه  بیندازد، دیگر موضوع سوخت برایش 
چالش و دغدغه نیســت، زیرا به صــورت یارانه ای به 
شناورها سوخت تخصیص یافته که باعث می شود بسیاری 
از هزینه هایشان کم شده و سفر برایشان صرفه اقتصادی 
داشــته باشد. سرپرســت اداره کل امور دریایی سازمان 
بنادر و دریانوردی افزود: این کشتی ها روپکس هستند و 
یک رمپ دارند که تریلی، کامیون و کانتینر را روی اسکله 
می گذارند و می توانند مسافر و خودرو جابه جا کنند، البته 
ترانزیت کاال با این مدل کشتی ها صرفه اقتصادی ندارد و 
این کشتی ها به صورت پیش فرض مسافر جابه جا می کنند 
که مســافر می تواند با خودروی خود هم جابه جا شود. 
با راه اندازی سفرهای بوشــهر به قطر، افراد می توانند با 
این کشــتی ها به قطر رفته به ایران برگردند، یا از قطر به 
ایران بیایند و برگردند. به گزارش ایسنا ؛ فراهانی با بیان 
اینکه ســفرهای دریایی بوشهر به قطر بستگی به فعالیت 
آژانس های مسافرتی دارد که چطور بخواهند مسافران را 
جابه جا کنند، گفت: وظیفه اصلی سازمان بنادر در حوزه 
مسافری، بحث ساخت اسکله و پایانه مسافری استاندارد 
و پایین آوردن یک ســری از تعرفه های دریایی و بندری 
است و ســازمان بنادر تامین کشــتی را بر عهده ندارد؛ 
ســرمایه گذار باید ببیند یک خط دریایی برایش صرفه 
اقتصادی دارد یا نه، البته ما در حوزه مسافری، نازل ترین 

تعرفه ها را داریم.
مطالبه ایران و تاجیکستان:

 لغو دو طرفه ویزا و کاهش نرخ پرواز
 گروه گردشــگری // همزمان با سفر معاون گردشگری 
به تاجیکســتان، درباره لغو دو طرفه ویزا و تســهیل در 
رفت وآمد جاده ای و ریلی به انگیزه رشــد گردشــگری 
بین دو کشور، مذاکره شد. مقامات تاجیکستان همچنین 
از ایران درخواســت کردند تا نرخ بلیت پروازها بین دو 
کشــور کاهش یابد. بنا بر اعالم وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی، علی اصغر شالبافیان ـ معاون 
گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی ـ  اواخر هفته گذشــته در دیدار بــا تاج الدین 
جوری زاده ـ رییس کمیته گردشــگری تاجیکستان ـ، 
کمال الدین مومن راهـ  معاون اول رییس کمیته گردشگری 
این کشورـ  و سلیم دولت زادهـ  مدیر بخش مناسبت های 
بین المللی کمیته گردشــگری تاجیکســتان ـ خواستار 
تقویــت و توســعه همکاری های دو کشــور در حوزه 
گردشگری شد. مسؤوالن گردشگری ایران و تاجیکستان 
ضمــن آن که بر توســعه و تقویت روابط گردشــگری 
دو کشــور تاکید داشــتند، این دیدار را بیشتر به انگیزه 
بستن قرار داد، عملیاتی شــدن برنامه ها بین بخش های 
خصوصی دو کشــور و برداشــتن موانع انجام دادند. در 
این نشســت همچنین درباره همکاری های گردشگری، 
تبادل اطالعات گردشــگری بویژه اطالعات بخش های 
خصوصی دو کشور، گردشــگری سالمت، انتقال تجربه 
ایران به تاجیکســتان در زمینه هتل داری، استانداردها و 
... مذاکره شد و مسؤوالن تاجیکستان نیز پیشنهاد دادند 
دوره آموزشی برای فعاالن گردشگری تاجیک در ایران 
بــه صورت وبینار و یا حضوری برگزار شــود. مقامات 
با  گردشگری تاجیکســتان همچنین درخواست کردند 
توجه به برقراری پرواز بین دو کشــور از مقصد مشهد و 
تهران به شهر دوشنبه که دو روز در هفته انجام می شود، 
نرخ بلیت این پروازها با هدف افزایش تعداد ســفرهای 
هوایی بین دو کشور کاهش یابد. لغو دو طرفه ویزا برای 
جذب گردشگران بیشتر و تسهیل در رفت وآمد جاده ای 
و ریلــی، از دیگر محورهای مطرح شــده در نشســت 
مسؤوالن گردشگری ایران و تاجیسکتان بود که با تاکید 
بر انجام راه کارهای جذاب و نو در حوزه گردشگری، از 
جمله روایت گری و معرفی فرهنگ، تاریخ و تمدن بین دو 
کشــور انجام شد. به گزارش ایسنا، تاجیکستان، کشوری 
فارســی زبان است که در آســیای میانه و در همسایگِی 
افغانستان، ازبکستان، چین و قرقیزستان واقع شده است و 

حوزه تمدنی مشترکی با ایران دارد.

 گروه گردشــگری //  معــاون اداره کل میراث 
استان  گردشگری  و  دســتی  صنایع  فرهنگی، 
بوشــهر گفت: ســهم این اداره کل از اعتبارات 
سفر رئیس جمهور با متمم در مجموع ۵۰ میلیارد 
تومان برای احیای بافت قدیم شــهر بوشهر و 
ساماندهی بندر تاریخی سیراف است که تاکنون 
۱۶ میلیارد تومان از این اعتبار جذب شده است. 
نصراهلل ابراهیمی افزود: ۱۶ میلیارد تومان اعتبار 
جذب شده برای احیای بافت قدیم شهر بوشهر و 
ساماندهی آثار بندر تاریخی سیراف اختصاص 
یافته است.  وی با اشاره به بافت تاریخی بوشهر 
با 3۸ هکتار مســاحت و بیش از ۴00 بنای با 
ارزش تاریخی افزود: با جذب این رقم اعتباری 
پروژه ساماندهی محور تاریخی فرهنگی عمارت 
رشیدی به عمارت رفیعی در بافت قدیم بوشهر 
که مشمول یک ســری ابنیه تاریخی شاخص، 
محورها، گذرها و کوچه ها بود جداره ســازی، 
استحکام بخشــی و ســنگ فرش شده است. 
وی بیان کرد: بخش دیگــری از این اعتبارات 
برای ساماندهی گذر مســجد شیخ سعدون به 
عنوان یک گذر شــریانی به درمانگاه فدک در 
بافت قدیم بوشهر است که هر سال گردشگران 
زیادی از این مسیر عبور می کنند همچنین مرمت 
بناهای ارزشمند و شــاخصی از جمله مسجد 
جمعه، مجلسی عمارت آل عصفور و ساماندهی 
گذرهای پیرامونی بناهای تاریخی هزینه شــده 

است.
ابراهیمــی اضافه کرد: اجرای ایــن پروژه ها در 
بافت قدیم بوشهر موجب ترغیب مالکان به امر 
مرمت و بهســازی بناهای تاریخی، فراهم کردن 

زمینه الزم برای حضور سرمایه گذاران در بافت 
و پیگیری آنهــا برای تملک بناهای تاریخی که 
امکان واگذاری از طریق مزایده عمومی با هدف 
ایجاد فضاهای اقامتی و پذیرایی شــده اســت، 

وجود دارد. 
وی در باره  بندر سیراف گفت: ساماندهی، مرمت 
و استحکام بناهای تاریخی حاصل از کاوش های 
باستان شناسی که در سال های گذشته کاوش شده 
و حفاظت و حصارکشی محدوده های تاریخی از 
جمله بنگسار و تَل آتشکده نیز از جمله اقدام های 

انجام شده در منطقه تاریخی سیراف است.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر گفت: 
بخشــی از این اعتبار نیز صرف مبلمان محور 
گردشگری سیراف شــامل تابلوهای راهنمایی، 
ایستگاه مکث گردشــگران، نورپردازی دره لیر 
ســیراف با هدف فراهم کردن زمینه الزم برای 
بازدید گردشگران از این فضا در شب انجام شده 
اســت. وی یادآور شد: با توجه به اینکه در ابتدا 
20 میلیارد تومان از محل ســفر رئیس جمهور 
به استان بوشــهر به اداره کل میراث فرهنگی ) 
۱5 میلیارد تومان برای احیای بافت قدیم شهر 
بوشــهر و پنج میلیارد تومان به ساماندهی بندر 
تاریخی سیراف ( اختصاص یافته بود تعهد کاری 
انجام شده بیش از اعتبار تخصیص یافته بود که 
بعد از بررسی های انجام شده 30 میلیارد تومان 
دیگر به عنوان متمم سفر اول رئیس جمهور برای 
تکمیل پروژه های میراث فرهنگی در بافت قدیم 
بوشهر و منطقه تاریخی ســیراف مصوب شده 
است. ابراهیمی اظهار کرد: امید می رود با رقم 50 

میلیارد تومانی اعتبار مصوب سفر رئیس جمهور 
به استان بوشهر بتوانیم پروژه های مورد نظر شامل 
محورهای گردشگری، بناها و جداره های تاریخی 
ارزشمند، کوچه ها و محورهای بافت قدیم بوشهر 
ساماندهی و همچنین محوطه سازی و ساماندهی 

محوطه تاریخی سیراف نیز ادامه یابد.
وی بیان کرد: انتظار می رود در کنار این اعتبارات؛ 
شهرداری ها و شورای شهر نیز بویژه در سیراف 
وارد کار شوند تا ظرفیت های گردشگری تقویت 
و این استان به عنوان مقصد گردشگری معرفی 
شــود.ابراهیمی گفت: با توجه به وسعت کار در 
بافت تاریخی بوشهر اعتبارات مصوب یک صدم 

اعتبارات مورد نیاز برای احیای بافت است.
وی تاکید کرد: براســاس برآوردهای انجام شده 
برای مرمت، احیا و ساماندهی کامل بافت تاریخی 
بوشهر به هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا 
بتوانیم جداره ها، گذرها و محورهای موجود در 
بافت را به حدی برسانیم که گردشگر در آنجا به 
راحتی به گردش بپردازد. به گفته ابراهیمی یکی 
از برنامه های میراث فرهنگی مجموعه بازار قدیم 
بوشهر است که طراحی و کار مطالعه و ساماندهی 
این مجموعه در حال مطالعه نهایی است و تالش 
می شــود از محل اعتبارات سفر هیات دولت به 
استان بوشهر بخشی از این مجموعه ساماندهی 
شود. وی یادآور شد: امروز با توجه به پروژه های 
انجام شده در بافت تاریخی بوشهر سرمایه گذاری 
خوبی به سمت بافت سرازیر شده و با مشارکت 
بخش خصوصی یک سری از بناهای تاریخی که 
در اختیار میراث بوده برای تبدیل به اقامتگاه های 

سنتی، پذیرایی و کافه تبدیل شده است.

ابراهیمی تاکید کرد: با توجه به زیرســاخت ها 
و ســرمایه گذاری های انجام شــده در بافت 
تاریخی بوشهر که قابل توسعه نیز هستند می توان 
بوشــهر را به یکی از قطب هــا و مقصد اصلی 
گردشگری تبدیل کرد. وی ادامه داد: جاذبه های 
گردشگری تاریخی، مذهبی، طبیعی و فرهنگی 
بافت تاریخی بوشهر و سرمایه گذاری در زمینه 
ایجاد زیرساخت ها در این منطقه زمینه حضور و 
مشارکت سرمایه گذاران در احیا و ترمیم بناها را 

در بافت فراهم می کند.
ابراهیمی با تاکید بر اهمیت مشــارکت مردمی 
در احیای بافت تاریخی بوشهر گفت: پرداخت 
تسهیالت الزم با هدف احیای بافت و مشارکت 
مردمی از جمله الزامات زنده نگه داشــتن بافت 
تاریخی بوشهر است در غیر این صورت پروژه 

احیا محکوم به شکست می شود.
وی تاکید کرد: بندر تاریخی ســیراف با قدمت 
یکهزار و ۸00 سال پیش مربوط به دوره ساسانی 
یکی از بهترین و مهمترین مقاصد گردشــگری 
جنوب کشــور به شــمار می رود که با توجه به 
جاذبــه های فرهنگی و طبیعــی و کاوش های 
باستان شناسی و فراهم کردن زیرساخت های الزم 
با مشارکت های محلی نیز از جمله دیگر مقاصد 
گردشگری استان بوشهر است. به گزارش ایرنا ؛ 
وی یادآور شد: وجود بافت تاریخی بوشهر در 
مرکز، سیراف در جنوب و گردشگری اقتصادی 
در شمال و گردشگری صنعتی در عسلویه باید 
با تخصیص اعتبارات و استفاده از مصوبات سفر 
بتوانیم این 2 حوزه و پایگاه اساسی را احیاء و به 

عنوان قطب گردشگری تبدیل کرد. 

جذب  1۶ میلیارد اعتبار برای احیای میراث فرهنگی بوشهر

گروه گردشگری//  رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی 
و گردشــگری بــا تشــریح آخریــن یافته های 
باستان شناســی از جزیره کیش، از آغاز حفاری و 
کاوش های باستان شناســان از آذرماه امســال در 

جزیره حریره )کیش( خبر داد. 
مصیب امیری ـ رییس پژوهشــگاه میراث فرهنگی و 
ـ  گفت: در جزیره کیــش چندین فصل  گردشــگری 
حفاری انجام شده و مساحت فعلی جزیره »حریره« بالغ 
بر ۱20 هکتار است. آثاری که در چندین فصل کاوش 
بدست آمده شامل خانه اعیانی، بقایای حمام و مسجد 
جامع است. این مسجد ۱200 مترمربع مساحت داشته 
که از آبادانی شــهر حریره نشان می دهد. بیشتر بقایای 
این مســجد ایلخانی  که از دل خاک بیرون آمده، قابل 

بازدید است.
او افزود: بنیان جزیــره حریره )کیش( به دوره ایلخانی 
بازمی گــردد و تا دوره تیموری به عنوان بندرگاه، نقش 
فعالی داشته است و با کشورهای مختلف، از جمله چین 

و آفریقا تبادالت اقتصادی و تجاری داشته است.
رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری همچنین 
گفت: جزیره حریره در گذشته نقش بندرگاه و تجاری 
داشته است. قبل از این جزیره، بندر »سیراف« از دوره 
ساسانی تا سلجوقی این نقش را ایفا می کرده و آباد بوده 
است. پس از شهر حریره هم جزیره »هرمز« خصوصا 
در دوره صفویه کارکرد بندر تجاری را ایفا کرده است. 
بندر سیراف و جزیر هرمز کارکرد اولیه خود را نتوانستند 
حفظ کنند، اما امروز جزیره حریره )کیش( همچنان نقش 

تجاری و بازرگانی خود را با توجه به شرایط اقلیمی و 
طبیعی دارد.

امیری ادامه داد: در جلســه ای که با مدیرعامل منطقه 
آزاد کیش و معاون گردشــگری کیش داشتم، درباره از 
سرگیری کاوش ها و حفاری ها در شهر حریره که بیشتر 
بر روی مســیر دسترسی ها و شبکه معابر متمرکز است 
گفت وگو کردم تا بازدیدکنندگان زمانی که وارد شــهر 
حریره می شــوند بتوانند کالبد معماری و شهرسازی را 

بیشتر درک کنند.
او افزود: قرار است حفاری های ناتمام مسجد ایلخانی 
تکمیل شود و سعی می کنیم با کسب اطالعات تاریخی 
بیشتر در برنامه میان مدت بتوانیم ساختار معماری شهر 
را برای بازدیدکنندگان بیشتر معرفی و فرصت جدیدی 
را برای گردشــگری ایجاد کنیم. با توجه با این که شش 
ماه از سال حفاری خواهیم داشت گردشگران می توانند 

با بازدید از شهر حریره، این کاوش ها را ببینند.
رییس پژوهشــگاه میراث فرهنگی و گردشگری گفت: 
در حال حاضر مســیر بازدیدهــا، تابلوهای معرفی و 
نورپردازی در حریره خوب اجرا شده است. موزه خوبی 
هم در این شــهر وجود دارد که امکان توسعه آن وجود 
دارد. همچنین قصد داریم مردم شناسی جزیره را با توجه 

به بخش های بومی آن انجام دهیم.
 امیری همچنین بیان کرد: با توجه به زیرســاخت های 
خوبی کــه در کیش وجود دارد، قصد داریم گردهمایی 
ســاالنه باستان شناســی را در این جزیره برگزار کنیم. 
همچنین با توجه بــه ظرفیت خوبی که پژوهشــگاه 

میراث فرهنگی و گردشــگری در حوزه آموزش دارد 
در صورت تمایل منطقه آزاد کیش می توانیم دوره های 
آموزشی برای هنرمندان هنرهای سنتی جزیره، راهنمایان 
گردشگری و هتلداران برگزار کنیم و گواهینامه برای آن ها 
صادر کنیم. او سپس به بازدیدی که از جزیره هندورابی 
و بافت ســنتی بومیان جزیره کیــش و اقامتگاه های 
بوم گردی داشــته است، اشاره کرد و این بافت را از نظر 
مردم شناسسی قابل بررســی دانست و گفت: مساحت 
جزیره هندورابی 20 کیلومتر است، جمعیت افراد ساکن 
در این جزیره ۱20 نفر است و شغل مردم آن ماهیگیری 
اســت. تاکنون در این جزیره مطالعات باستان شناسی 
انجام نشــده و قرار اســت مطالعات باستان شناسی در 
راستای تهیه اطلس باستان َشناسی سواحل خلیج فارس 

از جزیره کیش و هندورابی شروع شود.
به گفته رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، 
هزینه مطالعــات در جزیره هندورابی با پژوهشــگاه 
میراث فرهنگی و گردشگری و هزینه حفاری ها با منطقه 

آزاد کیش است.
به گزارش ایسنا، روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی به نقل از امیری اعالم 
کرد: پیش نویس تمام موارد مطرح شــده با مدیرعامل 
منطقه آزاد کیش تهیه و آماده شــده اســت و در قالب 
تفاهم نامه ای به زودی امضا می شود. با توجه به دستور 
ویژه  آقای ضرغامی درباره ظرفیت های کیش در حوزه 
میراث فرهنگی و گردشگری، ادامه کاوش ها در جزیره 

حریره )کیش( با جدیت دنبال خواهد شد.

گروه گردشگری // جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
حدود یک هفته دیگر آغاز خواهد شــد و 
این درحالی است که همزمان با اقدام هایی 
که در حوزه ی فرهنــگ و هنر برای این 
رویداد ورزشــی صورت گرفته، فرش نیز 
در کنار صنایع دســتی و هنرهای سنتی، 

به عنوان یک هدیه حضور خواهد داشت. 
اهداِی فرش در جریان جام جهانی فوتبال از 
مواردی است که در ادوار مختلف وجود داشته 
و گویی اهدای فرش در جریان رویدادهایی 
از این دســت، به نوعی یک کنش فرهنگی 
محســوب می شود؛ کنشی که ســعی دارد تا 
از فرصت جام جهانــی برای معرفی فرهنگ 
کشورمان استفاده کند. اگرچه طرح فرش هایی 
که به مناسبت این رویداد بافته شده اند، بیشتر 
طرح های مدرن هســتند، اما آنچه علی رغم 
نو بودن این طرح ها جلوه نمایی می کند، هنر 
دست است. دســتی که گره به گره کار بافت 
فــرش را جلو می برد و با صبــر این کاالی 

فرهنگی را به مرحله ی تولید می رساند.
پــس از تجربه ی اهدای فرش  در جام جهانی 
20۱۸ روسیه که در شهر تبریز از آن رونمایی 
شــد، امســال نیز فرش هایی در تبریز بافته 
شــده اند که برای اهدا به تیم های هم گروهی 
ایران، فدراســیون فوتبال ایران، فدراســیون 
فوتبال قطر و موزه آســتانه ی قدس رضوی 
مشهد در نظر گرفته شده اند.  این فرش ها که 
در آن از رنگ فیروزه ای و ســرمه ای استفاده 
شده، نقوش اصیل ایرانی ـ اسالمی را به رخ 

می کشــد که درواقع نمادی از هنر و معماری 
ایرانی است. همچنین پرچم های کشورهای 
راه یافته به جام جهانی 2022 قطر به ترتیب 
گروه بندی آن ها در هشت کتیبه و در حاشیه ی 
فرش به صورت تمام ابریشم بافته شده است. 
ضمن اینکه رنگ زرشکی موجود در پرچم 
کشور میزبان، نیز خصوصا در مرکز فرش ها 
به وضوح قابل تشخیص است و در کنار آن از 
المان هایی چون کاپ جام جهانی، لوگوی جام 
جهانی 2022 و بناهای تاریخی و المان های 
مهم کشورهایی که تاکنون قهرمان این رویداد 
ورزشی شــده اند همراه با پرچم کشورمان 
ایران و قطر به عنوان میزبان دیده می شــود.
از مواردی دیگری که در طراحی این فرش ها 
جالب می نماید، متن آن است که کشورهای 
قهرمان ادوار گذشــته را نشان می دهد. آنچه 
که در این فرش های بافته شده اهمیت دارد، 
استفاده از ابریشم در بافت آن ها است. ابریشم 
۸0 درصدی که به گفته ی صاحب امتیاز این 
فرش ها مشکلی در تهیه ی آن وجود نداشته 
است. به گزارش ایسنا، در کنار خبرهایی که 
برای جام جهانی  فرهنگی  اقدامات  درباره ی 
منتشر می شود و بعضا انتقادهایی را مبنی بر 
همراه نبودن دستگاه های مختلف فرهنگی و 
هنری به همراه داشــته، به نظر می رسد آنچه 
تاکنون در حوزه ی فرش انجام شــده، مبتنی 
بر برنامه بوده و در آستانه ی آغاز جام جهانی 
2022 قطر از فرش هایی که قرار اســت اهدا 

شوند، رونمایی به عمل آمده است.

قدمت کیش و آخرین یافته های باستان شناسان 

فرش های بافته شده
 برای جام جهانی عاید که می شود؟

جزئیات جدید نقل و انتقال فیش های حج تمتع

طرح: بیتا هوشنگی



روابط عمومی 
مصرف ماهي و میگو از بروز افسردگي جلوگیري مي کند شیالت رهمزگان 

حوادث جهان
جنگنده های عراقی مواضع داعش 

در کرکوک را هدف قرار دادند
  منابع عراقی از هالکت چند تروریست داعشی در حمله 
هوایی به اســتان کرکوک خبر دادند.واحد اطالع رســانی 
امنیتی عــراق از هالکت 5 تروریســت در حمله هوایی به 
استان کرکوک خبر داد.بر اساس این گزارش، جنگنده های 
 اف- ۱۶ عراق بنابر داده های اطالعاتی دقیق دستگاه مبارزه 
 با تروریســم و ســرویس اطالعاتی عــراق، محل تجمع 
تروریست ها در اطراف روستای بیر احمد در استان کرکوک 
را هدف قرار دادند.پس از این حمله هوایی، نیروهای امنیتی 
عراق عملیاتی را برای بازرســی محل حمله جنگنده های 
عراقی انجام دادند.در این عملیات 5 جسد عناصر داعش و 
شماری سالح، مهمات و تجهیزات کشف و ضبط شد.واحد 
اطالع رسانی امنیتی عراق در این بیانیه تاکید کرد که نیروهای 
امنیتی عراق به عملیات خود علیه تروریست ها ادامه خواهند 
داد و تروریســت ها جایی در عراق نخواهند داشت.الزم به 
ذکر است که نیروهای امنیتی عراق برای اطمینان از عدم ظهور 
مجدد داعش و عناصر فراری آن، به جســتجو، پاکسازی و 
تعقیب بقایای داعش در سراســر این کشور ادامه می دهند. 
عناصر باقی مانــده ای از داعش هنوز در مناطقی از بغداد، 

صالح الدین، دیالی، کرکوک، نینوا و االنبار فعالیت دارند .
۳۴ کشته و زخمی 

بر اثر سقوط اتوبوس در کانال آب در مصر 
  منابع محلی مصر از کشــته شدن ۱۸ نفر و زخمی شدن 
۱۶ نفر دیگر بر اثر ســانحه سقوط اتوبوس در کانال آب در 
استان »الدقهلیه« در شمال شرقی قاهره خبر دادند. رسانه های 
محلی مصر از کشــته شدن ۱۸ نفر و زخمی شدن دست کم 
۱۶ نفر دیگر بر اثر سقوط یک دستگاه اتوبوس در کانال آب 
در استان الدقهلیه در شمال شرقی قاهره خبر دادند.به گزارش 
این رســانه ها، پس از دریافت گزارش این ســانحه در حد 
فاصل دو شهر »المنصوره« و »میت غمر« در استان الدقهلیه، 
نیروهای امدادی، افسران کارآگاه و آمبوالنس ها به محل اعزام 
شدند. طبق بررسی های اولیه، علت این حادثه، اشتباه راننده 
و ناهماهنگی فرمان بوده است.نیروهای امدادی مصر تا کنون 
توانســته اند جسد ۱۶ نفر از قربانیان را بیرون بیاورند و ۱۶ 
تن دیگر مجروح شدند که به بیمارستان های شهرهای اطراف 

انتقال یافتند و جستجو برای یافتن سایر قربانیان ادامه دارد .
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حوادث

  
    

با آن که هیچ وقت دوست نداشتم سرنوشتم به طالق گره بخورد، 
اما دیگر کارد به استخوانم رسیده است و تحمل زندگی در میان 

وحشت و دلهره را ندارم؛ چرا که هر لحظه احتمال دارد ...
   زن 3۴ ســاله که مدعی بود هیچ راه دیگری جز »طالق« برایش 
باقی نمانده و قانون تنها پناهگاه اوست، درباره سرگذشت تاسف بار 
خود به مشــاور و مددکار اجتماعی کالنتری گفت: در کالس سوم 
ابتدایی تحصیل می کردم که روزی مادرم برای آخرین بار صورتم را 
بوسید و مرا به دست پدرم سپرد. آن روزها هنوز معنای این آخرین 
بوسه تلخ را نمی فهمیدم ،ولی خیلی زود به دختری افسرده و گوشه 
گیر تبدیل شدم؛ چرا که مادرم بعد از »طالق« به شهر دیگری رفت 
و من هیچ گاه او را ندیدم. بعد از این ماجرا بود که پدرم با زن جوان 
دیگــری ازدواج کرد و من که هیچ اختیــاری در این باره از خودم 
نداشتم ناچار شــدم از همان دوران کودکی با نامادری زندگی کنم.
در این شــرایط تا مقطع  راهنمایی تحصیل کــردم، اما روز به روز 
درس هایم ضعیف می شــد و من که مدام سرزنش می شدم باالخره 
درس و مدرسه را رها کردم و مشغول خانه داری شدم.خالصه وارد 
بیســت و یکمین بهار زندگی ام شــدم که زمزمه های ازدواج من و 
»بابک« شروع شد. او پسر عمویم بود، ولی خانواده ای بسیار آشفته 
و نابسامان داشت. پدرم با آن که می دانست پدر »بابک« مردی معتاد 
و خرده فروش مواد مخدر اســت، اما بــاز هم به این ازدواج اصرار 
می کرد تا من به دنبال زندگی و سرنوشــت خودم بروم. دیگر هیچ 
راه گریزی جز نشستن پای ســفره عقد نداشتم و به این ترتیب ۱3 
سال قبل قدم به خانه بخت گذاشتم و با پسرعمویم ازدواج کردم، اما 
هنوز یک ماه از آغاز زندگی مشترکمان نگذشته بود که تازه فهمیدم 
همســرم عالوه بر اعتیاد به بیماری روحی و روانی هم مبتالســت. 
 با آن که دلهره و وحشــت سراســر وجودم را فــرا گرفته بود، ولی 
نمی خواستم حتی نام »طالق« را هم بر زبان جاری کنم؛ چرا که خودم 
فرزند طالق بودم و دوست نداشتم سرنوشت من برای فرزندانم تکرار 
شــود. به همین دلیل تالش کردم تا همسرم را در مراکز ترک اعتیاد 
بستری کنم و او را از گرداب خطرناک مواد افیونی نجات دهم، ولی 
هیچ فایده ای نداشت. او بارها با نظر پزشکان متخصص در بیمارستان 
 روان پزشــکی ابن سینای مشهد بستری شــد تا بیماری روحی و 
روانی اش درمان شود. با وجود این، »بابک« بعد از رهایی از مرکز 
 ترک اعتیاد یا بیمارســتان، دوباره به آزار و اذیت های خودش ادامه
 می داد و مرا در کنار فرزندانم کتک می زد. او که شــبی یک مشت 
قــرص های اعصــاب و روان و مخدردار مصرف مــی کند، دیگر 
 حتــی تعادل روانی هم ندارد، به گونه ای که گاهی شــیر گاز را باز 
می گذارد و به سوی ما حمله ور می شود تا خانه را آتش بزند. این 
در حالی است که هیچ کدام از بستگان و نزدیکانش حاضر نمی شوند 
به »بابک« کمک کنند و مراقبت از او را به عهده بگیرند! کار به جایی 
رسیده است که هیچ وقت در خانه امنیت جانی ندارم و مدام با وحشت 
و دلهره روزگار می گذرانم و می ترسم که ناگهان همسر معتادم دست 
به کاری بزند که دیگر جبران پذیر نباشد! به همین دلیل تصمیم گرفتم 
 برای صیانت از آینده فرزندانم، بــه قانون پناه بیاورم و در حالی از
 او »طالق« بگیرم که هیچ گاه نمی خواســتم چنین روزی در تقویم 

زندگی ام رقم بخورد! ...

زندگی در وحشت ! 
در امتداد تاریکی

گروه حوادث// مرد جوان که مدعی اســت 
به خاطر شهادت در یک پرونده به دردسر 
افتاده و ســرانجام مرتکب قتل شده بود، 

جزئیات این جنایت را فاش کرد .
   ســرهنگ مهــدی حاج حمدی رئیس 
اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی 
البرز بیان کرد: در تاریخ ۱0 مرداد امسال 
مصادف با دهه اول محرم قتلی در یکی از 
محله  های استان البرز اتفاق افتاد و مردی 
35 ساله حوالی ساعت 22 در خودروی 
پرشیای خود مورد اصابت چندین گلوله 
قرار گرفت و به قتل رسید. با بررسی های 
بسیار متهم به قتل شناسایی و دستگیر شد. 
وی در بازجویی هــا درباره انگیزه خود از 
قتل گفت: این ماجرا از جایی شــروع شد 
که یک روز من به همراه مادرم در خیابان 
متوجه شــدیم مردی برای دوست مادرم 
مزاحمت ایجاد کرده است. آن مرد با دیدن 
ما فرار کرد اما دوست مادرم تعریف کرد که 
از آن مرد ماشینی خریده بوده و آن آقا هم 
در آن ماشــین شنود و ردیاب کار گذاشته 

بود.
  متهــم ادامه داد: وقتی ایــن خانم علیه 
فروشــنده خودرو شــکایت کرد، آن مرد 
مدعی شد این خانم همســر صیغه ای او 
بوده است اما وقتی ما در دادگاه شاهد این 
پرونده شدیم و علیه آن مرد شهادت دادیم 

مشکالت مان شروع شد.
  متهــم درباره ماجرای بعد از شــهادتش 
توضیــح داد: مقتول یک بار به تنهایی مرا 
تهدید کرد که شهادتم را پس بگیرم که من 
این کار را انجام ندادم. بار دیگر وقتی رأی 
دادگاه صادر شد، او و چند نفر دیگر جلوی 
مرا گرفتند و تهدید کردند. آنها از من فیلم 
سیاه گرفتند. بعد از اینکه از من فیلم گرفتند، 
پیش قاضی پرونده رفتم تا شهادتم را پس 
بگیرم و دفتردار گفت که این  کار بین شش 
ماه تا یک سال حبس دارد که نتوانستم  این 

کار را انجام بدهم.
  وی به شکایت دیگری که مقتول از او کرده 
بود، اشاره کرد و گفت: یک بار هم مرحوم 

از من به اتهام رابطه نامشروع شکایت کرده 
بــود که در دادگاه حاضر شــدم و قاضی 
بعد از شنیدن صحبت هایم تبرئه ام کرد.این 
متهم درباره تهدیدهایی که از سوی مقتول 
و همراهانش شده بود، توضیح داد: بعد از 
اینکه آنها از من فیلم گرفتند، تهدیدم کردند 
که فیلم را پخش می کنند. من هم نتوانستم 
با این موضوع کنــار بیایم و گفتم که باید 
کارش را تالفی کنم که در نهایت آن اتفاق 
افتاد. متهم دربــاره روند وقوع قتل گفت: 
روز قتل مقابل نمایشگاه ماشین ایستادم و 
زمانی که از نمایشگاه خارج شد، همراه با 
اسلحه پشت سرش حرکت کردم. ماشینش 
را پارک کرد، من هم از ماشین پیاده شدم و 

آن اتفاق افتاد. ابتدا به سمت شیشه ماشین 
تیراندازی کردم و بعد در ماشین را باز کردم 
و سه تیر به خودش زدم. بعد از وقوع قتل، 
اسلحه را در محله قلعه آذری پنهان کردم.
رئیس اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس 
آگاهی البرز درباره نقش همسر سابق مقتول 
در وقوع قتل گفت: همسر سابق مقتول به 
اتهام همکاری در قتــل از همان روز اول 
بازداشت شــد. این خانم و چند نفر دیگر 
ســفارش این قتل را داده بودند. ما اعتقاد 
داریم که همسر سابق مقتول نقشه قتل را 
کشیده بود به همین خاطر ایشان همچنان 

در بازداشت به سر می برند.
  بعد از اینکــه متهم اصلی پرونده متوجه 
بازداشت همسر ســابق مقتول شده بود، 
به رشــت رفته و حدود 20 روزی را در 
خانه زنی گذراند که قباًل قول و قرارهای 
ازدواج به او داده بود. سپس متهم به همراه 
این خانم راهی کیش شــد و قصد داشتند 
 با مدارک جعلی به کشــورهای حاشــیه 
خلیج فارس فرار کنند که دستگیر شدند.
سرهنگ حاج حمدی درباره زوایای دیگر 
این پرونــده توضیح داد: اصل موضوع که 
دستگیری  قاتل بوده، انجام شده و سالح 
ضبط شــده اســت. این پرونده حواشی  
مختلفی دارد که در حال بررسی هستیم و 

بزودی روشن خواهد شد .

شهادت علیه متهم در دادگاه با قتل پایان یافت

گروه حوادث// زن تبهکار که به اتهام کودک ربایی و 
قتل بازداشت شده، در تحقیقات مدعی شد به دستور 
مادر بچه ها آنها را ربوده بود. این در حالی اســت که 
پدر و مادر دختر ســه ســاله خواهان قصاص قاتل 

فرزندشان شدند .
  رســیدگی به این پرونده از پنجشــنبه ۱2 آبان و 
به دنبال گزارش ربوده شــدن دختری ســه ساله و 
برادر 5 ســاله اش آغاز شد. مادر این دو کودک در 
تحقیقات مدعی شد دو زن جوان با معرفی خود به 
عنوان نیکوکار به در خانه آنها رفته و بچه هایش را 

ربوده اند.با این شکایت تحقیقات از سوی کارآگاهان 
اداره یازدهم ادامه یافــت و دو روز بعد دو کودک 
ربوده شده در حالی داخل پارک والیت پیدا شدند 
که دختر سه ساله فوت کرده بود و برادرش به سختی 

نفس می  کشید.
    بررســی ها ادامه یافت تا اینکه در نهایت 7 روز 
بعد از این کودک ربایی عامــالن آن که دو خواهر، 
مادرشــان و پســر جوانی بودند دستگیر شدند.دو 
دختر مدعی شــدند که آنها به دســتور مادرشان و 
برای اخاذی یک میلیارد تومانی از خانواده بچه ها 
که افغانســتانی بودند آنها را ربوده و مادرشــان به 
بچه ها داروهای متــادون و ترامادول و خواب آور 
می  داده است اما دختر 3 ساله ناگهان حالش بد شد 

و جان باخت.
  روز گذشــته متهم اصلی که طراح این نقشــه بود 
زمانــی که در مقابل بازپــرس جنایی قرار گرفت، 
ادعــای عجیبی را مطرح کرد: مدتــی قبل با مادر 
بچه ها در پارک آشنا شدم. او گفت یک نفر برایش 

ایجاد مزاحمت کرده و پول خواســته و اگر نتواند 
پولی را که آن فرد می  خواهد فراهم کند، او مدارک 
را برمال می  کند.متهم ادامه داد: مادر بچه ها پیشنهاد 
داد که آنها را بدزدم و درخواست یک میلیارد تومان 

از خانواده داشته باشم. 
  بعــد از دریافت پول 20 میلیون تومان را خودم به 
عنوان دستمزد بردارم و مابقی را او به فردی می  دهد 
که  تهدیدش می  کند. من دارویی  به بچه ها ندادم و 
آنها را کتک نزدم. فقط به ســفارش مادر بچه ها به 
آنها داروی دیازپــام دادم. مادر بچه ها گفت روزی 
ســه وعده می  توانم به آنها داروی خواب آور بدهم 
تا بخوابند و کسی از ماجرا باخبر نشود.در حالی که 
زن تبهکارچنین ادعایی دارد، مادر و پدر دختر سه 
ســاله منکر ادعای این زن شده و خواهان قصاص 
عامل قتل فرزندشان هستند. متهم به دستور بازپرس 
شعبه دهم دادسرای امور جنایی پایتخت در اختیار 
کارآگاهان اداره دهم قرار داده شد و تحقیقات ادامه 

دارد . 

ادعای عجیب زن کودک ربا در دادسرا

بچه ها را به دستور مادرشان دزدیدم!

گروه حوادث// دادگستری کل استان مرکزی در اطالعیه ای 
علت فوت پسر دانشجویی را که گفته می شد در اغتشاشات 
 اراک کشته شده است مســمومیت ناشی از سوء مصرف

 مواد مخدر اعالم کرد .
  در تحقیقات به عمل آمده از سوی دادگستری کل استان 
مرکزی عنوان شده اســت: حسب پخش خبری توسط 
رســانه های معاند مبنی بر فوت جوانــی به نام علیرضا 
کریمی و ارتباط دادن آن با اغتشاشــات و حوادث اخیر، 
تحقیقات فنی و قضایی صورت گرفته و مشــخص شده 

است این جوان، غیربومی استان مرکزی بوده و در منزل 
مجردی خود سکونت داشته و در همان مکان فوت کرده 
است.براســاس اعالم دادگستری اســتان مرکزی، بنا به 
گواهی پزشکی قانونی، علت تامه فوت علیرضا کریمی، 
مسمومیت ناشــی از سوء مصرف مواد مخدر اعالم شده 
است. براساس این گزارش، در بررسی جسد متوفی آثار و 
شواهدی دال بر آزار، ضرب و جرح، کوفتگی و شکستگی 
مشاهده و گزارش نشده است بنابراین فوت این فرد هیچ 
ارتباطی به اغتشاشات یا احیانًا شرکت در تجمعات اخیر 

ندارد و این ادعا تکذیب می شــود.علیرضا کریمی اهل 
اسالم آباد غرب بوده که در رشته میکروبیولوژی دانشگاه 

اراک تحصیل می کرد .

دادگستری کل استان مرکزی اعالم کرد

مسمومیت با مواد مخدر علت مرگ پسر دانشجو 

رسیدگی به پرونده محیطبان کرمانی در دادسرای نظامی

گروه حوادث// فرمانده یگان حفاظت محیط 
زیست از بررسی پرونده محیط بان کرمانی که 
به اتهام قتل مردی در محدوده منطقه شکار 
ممنوع رابُر بازداشت شده در دادسرای نظامی 

خبر داد .
  سرهنگ جمشــید محبت خانی گفت: صبح 
پنجشــنبه -۱9 آبان- اداره کل محیط زیست 
استان کرمان خبری مبنی بر حضور شکارچیان 
در منطقه حفاظت شــده رابُر کرمان در حوالی 
روستای عشق آباد دریافت کردند که برای شکار 
گراز وارد منطقه شــده  بودند ، بر این اساس دو 

محیطبان به منطقه اعزام شدند.
  وی اظهار داشت: محیطبانان با شکارچیان در 
خارج از منطقه رابُر مواجه شدند که گرازی را 
شکار کرده و در حال خارج شدن از منطقه بودند. 
بعد از اینکه هم محیطبانان و هم شکارچیان از 
خودرو پیاده شدند، یکی از شکارچیان فرار  کرد 
و در این زمان یکی از محیطبانان اقدام به شلیک 
کرد که گلوله به سر شکارچی برخورد و موجب 

کشته شدن وی شد.
   فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت ادامه 

 داد: اکنــون پرونــده محیطبان در دادســرای 
نظامی تشکیل شده و باید بررسی شود که چه 
اتفاقــی افتاده که محیطبان تیرانــدازی کرده و 
موجب کشته شدن فرد شده است البته گرازی 
هم که شــکار کرده بودند کشف و ضبط شده 

است.
   وی در پاســخ به اینکه آیا شــکار در منطقه 
حفاظت شــده صورت گرفته است گفت: این 
موضوع هم در دســت بررسی است. اکنون هر 
دو محیطبان در بازداشت هستند تا ابعاد موضوع 

روشن شود.
   البته محیطبان می گوید که قصد شــلیک تیر 
هوایی داشته؛ حاال اینکه چه اتفاقی افتاده که تیر 
به سر شکارچی برخورد کرده است باید از سوی 
کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد. باید به این 
موضوع هم توجه شــود که حتی اگر شکار هم 
صورت گیرد ما حق شلیک نداریم مگر اینکه 
جانمان در خطر باشــد حال اینکه فرد در حال 
فرار بود و محیطبان هم گفته که می خواسته تیر 
هوایی شــلیک کند، تشخیص آن با کارشناس 

است.
  محبت خانی گفت: ســازمان محیط زیست 
 به موضوع ورود کرده و قرار اســت سه شــنبه 
)2۴ آبان( همراه وکیلی از ســازمان به کرمان 

برویم تا از نزدیک موضوع را بررسی کنیم . 

گروه حوادث// فرمانده پایگاه دریاباني چابهار از کشف بیش از ۵0 میلیارد ریال کاالي 
قاچاق توسط دریابانان آن فرماندهي خبر داد .

   سرهنگ »احمد یاري بنداني« در تشریح این خبر، گفت: در راستاي مبارزه 
با قاچاق کاال، دریابانان پایگاه دریاباني چابهار طي عملیاتي موفق شــدند از 
ورود مقادیر قابل توجهي کاالي قاچاق به داخل کشور جلوگیري کنند. فرمانده 
پایگاه دریاباني چابهار افزود: مرزداران این فرماندهي با تشدید اقدامات کنترلي 
در مســیرهاي احتمالي ورود کاالي قاچاق توانستند ضمن توقیف یک فروند 

شناور سبک و دستگیري 2 نفر قاچاقچي، تعداد 30 ثوب شلوار لي، 50 ثوب 
پیراهن، ۱۱0 بسته نخ کاموایي، ۱50 ثوب گرم کن بچه گانه، ۱25 ثوب لباس 
بچه گانه در طرح هاي مختلف، ۱30 ثوب لباس محلی، 2۴00 عدد نخ قرقره 
و ۱200 عدد کرم صورت را کشــف کنند. سرهنگ یاري بنداني با بیان اینکه 
کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف شده را 50 میلیارد ریال برآورد کردند، 
خاطرنشان کرد: قاچاق کاال ضربات جبران ناپذیري به اقتصاد کشور مي زنند که 
در این خصوص مجموعه مرزباني با قاطعیت با قاچاقچیان کاال مقابله مي کند .

کشف 50 میلیارد ریال کاالي قاچاق در چابهار

گروه حوادث//  محموله بزرگ  ۳۴0 کیلویی مواد صنعتی  شیشه از یک کامیون باری 
در محور بم به کرمان  کشف شد . 

   دادســتان عمومی و انقالب شهرســتان بم در تشریح جزییات این خبر بیان 
کرد:نیروهای  پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرســتان بم در مسیر این شهرستان 
به کرمان به یک دســتگاه کامیون باری مشــکوک شدند و آن را برای بازرسی 
به پارکینگ حاشــیه جاده منتقل کردند.قاضی بهنام جعفــری زاده ادامه داد:با 
هوشــیاری مامــوران  در حالی که  راننــده قصد فرار داشــت ،از فرار  این 

 متهم  جلوگیری  شــد. وی  با بیان این که این ســوداگر مرگ  ساکن یکی از 
اســتان های غربی کشــور اســت و قصد  انتقال این مواد را به مرکز کشــور 
داشت،افزود: ارزش ریالی مواد افیونی بیش از  ۴۴0 میلیارد ریال برآورد شد .  
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: پرونده به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی 
و انقالب بم ارجاع و متهم به حمل3۴0 کیلوگرم مواد صنعتی  از نوع شیشه تفهیم 
اتهام شــده که با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شده و تحقیقات 

در حال انجام است .

جاساز محموله میلیاردی  مواد افیونی  در کامیون باری 
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خبری

شهرستان

  گروه شهرســتان//  شــهردار قشــم از الیروبی 2 کانال 
هدایت سیالب شهر قشــم به دریا با طول 3۴0 متر خبر داد. 
میرداد میردادی اظهار داشــت: الیروبی این 2 کانال با اعتبار 
 ۴00 میلیون ریال به پایان رســیده اســت.وی ادامه داد: این 
 کانال ها ســیالب ۶ محله بافت قدیم قشم را به دریا هدایت 
می کنند.شهردار قشــم توضیح داد: این عملیات الیروبی با 
انجــام ۴0 نفر در چهار روز کاری بــه همت واحد خدمات 
شهری شهرداری قشم انجام شده است.میردادی اضافه کرد: به 
 واسطه اجرای این پروژه پیش از وقوع موج جدید بارش ها، 
تاب آوری محالت بافت قدیم شهر قشم در برابر باران افزایش 
یافت.وی گفت: ستاد مدیریت بحران شهرداری قشم، پیشگیری 
و اقدامات پیش دســتانه را در اولویت کاری خود قرار داده 
است تا در زمان وقوع بحران ها کمترین خسارت متوجه شهر 
و قشموندان باشد.شهردار قشم افزود: هزینه پیشگیری همواره 
کمتر از اقدامات جبرانی پس از وقوع آسیب ها است و می توان 
با پیش بینی آینده و اقداماتی از این قبیل به حفظ و حراست 
بیت المال و پیشرفت شهر کمک کرد.به گزارش ایرنا، وی تاکید 
کرد: شــهرداری قشم برای هر گونه حوادث احتمالی ناشی از 
موج جدید بارش ها با تمام امکانات به منظور پیشــگیری از 
آبگرفتگی معابر، برنامه  ریزی  های الزم را انجام داده است و 
عوامل خدمات شهری این شهرداری در آماده باش کامل قرار 
دارند.جزیره قشم با وسعت یک هزار و 500 کیلومتر مربع از 
تنگه هرمز به موازات ساحل جنوبی ایران به طول ۱35 کیلومتر 
و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر از توابع هرمزگان است و 300 
کیلومتر خط ســاحلی دارد.شهرستان قشم شامل جزیره های 
قشم، هنگام و الرک با حدود ۱50 هزار نفر جمعیت از تنگه 
هرمز به موازات ساحل استان هرمزگان به طول ۱50 و عرض 
میانگین ۱۱ کیلومتر در میان آب های خلیج فارس گســترده 

شده است .

روابط عمومی اداره کل  در جاهایی که پوشیده از برگ ها و علف خشک است آتش روشن نکنیم
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

سعیده دبیری نژاد – گروه شهرستان// با حضور استاندار 
اجرایی احداث ۷۶۶ واحد مسکونی  هرمزگان عملیات 
طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان سیریک آغاز شد . 
   به گزارش خبرنگار دریا ، با حضور مهندس مهدی دوستی 
اســتاندار هرمزگان عملیات اجرایی احــداث 7۶۶ واحد 
مســکونی طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان سیریک 
آغاز شــد.مهندس دوستی در حاشیه کلنگ زنی این طرح 
گفت: طرح نهضت ملی مسکن و قول خانه دار شدن مردم 

یکی از وعده های مهم دولت سیزدهم است، خوشبختانه در 
استان تعهد چهار ســاله خود در خصوص تامین زمین را 
به نتیجه رســانده ایم.وی افزود: برای استان هرمزگان تعهد 
چهارساله دولت تامین حدود 50 هزار واحد مسکونی بوده 
که تاکنون برای تمام این میزان مســکن مطابق تعهد، زمین 
تامین شده و عالوه بر آن نیز باتوجه به رشد جمعیت زمین 
مازاد درنظر گرفته شده تا زمان بازشدن مجدد سامانه ثبت 
نام در خصوص تامین زمین مشــکلی وجود نداشته باشد.

استاندار هرمزگان گفت: مطابق آخرین آمار، استان هرمزگان 
در خصوص تامین و تخصیص زمین ویالیی در کشور اول 
اســت و اراده کامل برای اجرایی کردن دستورات ریاست 
جمهوری در استان وجود دارد. وی تصریح کرد: این دولت 
خود را مکلف می داند به وعده های خود عمل کند و با توجه 
به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر حل مشــکل مسکن، 
دولت در همین راستا گام بر می دارد تا شرایط بهتری برای 

جوانان فراهم شود که بتوانند تشکیل خانواده بدهند . 

با حضور استاندار هرمزگان انجام شد

آغاز عملیات اجرایی احداث ۷۶۶ واحد مسکونی در سیریک 

سعیده دبیری نژاد – گروه شهرستان // استاندار 
هرمزگان در تشریح پروژه های پیشران استان، از 
تالش برای تبدیل بندرسیریک به پایانه و بارانداز 

صادراتی خودرو خبرداد  .
   بــه گزارش خبرنگار دریا ، جلســه فوق العاده 
شورای اداری اســتان هرمزگان با حضور سردار 
حســین دهقان مشــاور فرمانده معظم کل قوا در 

صنایع دفاعی و دبیر اجرایی ستاد توسعه سواحل 
مکران برگزار شــد. مهندس دوســتی اســتاندار 
هرمزگان در این جلسه با اشاره به مشکل آب در 
شرق استان و منطقه مکران  اظهارداشت:  در استان 
هرمزگان 2۶0 میلیون مترمکعب رواناب داریم که 
بی هیچ استفاده ای وارد دریا می شود که می توان با 
احداث سدهای گابریک و سدیچ بخش عمده ای از 

این رواناب ها را کنترل و در خدمت کشــاورزی و 
توسعه قرار داد. 

  وی افزود: برای توسعه استان ۱۶ پروژه پیشران 
در نظر گرفته شده است و روی مواد خام خروجی 
از استان شهرهایی تعریف کردیم؛ به عنوان مثال از 
سیلیســی که در استان داشتیم احداث شهر شیشه 
و از ترکیــب زنجیره های شــیمی و معدن احداث 
پارک کودهای فسفاته در دستور کار قرار گرفت. 
استاندار هرمزگان تاکید کرد: یکی از ظرفیت های 
اســتان هرمزگان معادن آهک و نمک آن اســت 
بر  اســاس این مزیت نیز احداث پارک شوینده ها 
 را در دســتورکار قــرار دادیم و با شــرکت های 
 بــزرگ تولید کننده مــواد شــوینده  رایزنی هایی 
داشته ایم و آن ها را نیز برای سرمایه گذاری پای کار 

آورده ایم. 

مهندس دوســتی با اشــاره به پروژه احداث شهر 
نســاجی، عنوان کرد: این طرح از ترکیب زنجیره 
کشاورزی با زنجیره پتروشــیمی تعریف شده  و 
مقدمات اولیه آن نیز انجام شــده است که  برنامه 
داریم یک مجتمع پتروشــیمی در شهر نساجی نیز 

احداث کنیم .
  وی شهر لجستیکی را از دیگر پروژه های پیشران 
استان برشــمرد و گفت: این طرح در پس کرانه  ی 
بنادر شــهید رجایی و شهید باهنر با مساحتی بالغ 
بــر یک هزار و ۱۶ هکتار در حال اجرا اســت و 
از ظرفیت آن برای افزایش تعامالت با کشورهای 
عضو اکو و تجارت بزرگ مقیاس با روسیه استفاده 

خواهیم کرد.
  مهندس دوستی تاکید کرد: یکی از مسائلی که در 
سواحل مکران داریم این است که ما از بندرعباس 

تــا چابهار هیچ نیروگاهــی نداریم و همچنین در 
این نوار ساحلی اشتغال غالبا بر اساس رویه های 
ملوانی و ته لنجی تعریف شده است بر همین مبنا 
طی چند ماه گذشته تالش کردیم رویه های ترانزیتی 
و صادراتی این منطقه را افزایش دهیم و در برنامه 
داریم که یک پایانه صادراتی در شهرستان سیریک 

احداث کنیم.
  نماینــده عالــی دولــت در اســتان هرمزگان 
خاطرنشان کرد: در تالش هستیم که بخش ترانزیت 
و صادرات خودرو را در بندرسیریک راه اندازی و 
فعال کنیم تا بخشی از ترانزیت خودرو که هم اکنون 
از طریق بندرلنگه انجام می شــود به بندرسیریک 
منتقل شود و برای این مهم با توجه به اینکه بارانداز 
خودروی منطقه در امارات انجام می شود باید یک 

بارانداز خودرویی در سیریک ایجاد کنیم  .

 ۳۴۰ متر از مسیل های شهر قشم الیروبی شد

استاندار هرمزگان خبر داد 

تبدیل بندرسیریک به پایانه و بارانداز ترانزیت خودرو 

گروه شهرســتان// معاون پرورشــی، فرهنگی آموزش و 
 پرورش کیش گفت: امسال ۱۲0 نفر از دانش آموزان جزیره در
 رشــته های مختلف به بیســت و دومین پرســش مهر 

رئیس جمهوری پاسخ دادند . 
   قاسم احمدی اظهار کرد: این دانش آموزان در 20 رشته از 
جمله انشا، شعر، طراحی، داستان کوتاه، تصویرسازی، پوستر، 
عکاسی، استنداپ کمدی، هنرهای تجسمی ویدئو کلیپ، وب 
نوشته و خوشنویســی در طرح پرسش مهر رئیس جمهوری 

مشارکت کرده اند.

وی افــزود: دانش آموزان دوره ابتدایی، اول و دوم متوســطه 
می توانند در پرسش مهر رئیس جمهوری ویژه سال تحصیلی 
۱۴0۱ -۱۴02 شــرکت کنند و آثار خود را تا آخر آذر سال 

جاری ارسال کنند.
  به گزارش ایرنا، احمدی با بیان اینکه پرســش مهر در ســه 
سطح شهرستانی ، استان و کشــوری برگزار می شود، گفت: 
دانش آموزان برای شــرکت در پرسش مهر رییس جمهوری 
باید از طریق سامانه همگام اقدام کنند و رمز عبور را از مدرسه 

دریافت کنند.

  پرسش مهر بیست و سوم ویژه سال تحصیلی ۱۴0۱ – ۱۴02 
اول مهر امسال توسط آیت اهلل رییسی با 2 عنوان شامل برای 
افزایش بهره وری در آموزش چه اقداماتی باید انجام شود؟ و 
مدرســه خوب دارای چه خصوصیاتی است؟ مطرح شد.این 
رسم از سال ۱37۶ پایه گذاری شده و بناست تا رئیس جمهور 
وقت در ابتدای ماه مهر و آغاز مدارس، معلمان و دانش آموزان 
را با طرح ســؤاالتی مربوط به حوزه تعلیم و تربیت از طریق 
نگارش نامه و مطالبی تالیفی، وارد چالشــی جدید کند که در 
آن به ارائه راهکار برای برخی مســائل بنیادین حوزه تعلیم و 

تربیت بپردازند.
  سال گذشته نیز ۱50 دانش آموز این جزیره در طرح پرسش 
مهر شرکت کرده بودند که 3۸ نفر به مرحله منطقه ای و هشت 

نفر نیز به مرحله استانی راه یافتند.
  جزیره کیش دارای بیش از ۱0 هزار دانش آموز اســت که 
در 52  مدرســه دولتی و خصوصی و ۴00  کالس در حال 

تحصیل هستند.
  این تعداد دانش آموز شامل 550 نفر در مقطع پیش دبستانی، 
پنــج هزار و ۴50 نفر در مقطع ابتدایی ، 2 هزار و 300 نفر در 
مقطع متوسطه اول و یک هزار نفر در مقطع متوسطه دوم، 330 
نفر در هنرستان فنی، 370 نفر در هنرستان کار دانش و 33 نفر 

استثنایی و سایر هستند .

120دانش آموز کیشوند با آفرینش های هنری به پرسش مهر پاسخ دادند 

گروه شهرســتان// مدیر جهاد کشــاورزی 
شهرستان حاجی آباد از برداشت پنبه از ۳۱۹ 
هکتار زمین های کشــاورزی این شهرستان 

خبر داد . 
  یعقوب محمد مرادی گفت:برداشــت پنبه از 
3۱9 هکتار زمین های کشاورزی این شهرستان 
از اواســط آبان آغاز شده و از هر هکتار 3 تن 

محصول برداشت می شود.
  محمدمــرادی پیش بینی کــرد: در مجموع 
975 تن محصول پنبه از مزارع این شهرستان 

برداشت شود.
  به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، وی 
گفت: بیشترین سطح کشت پنبه مربوط به منطقه 

طاشکوئیه و خوشن آباد است .

برداشت پنبه از مزارع حاجی آباد 

آگهی مجمع عمومی  فوق العاده
 اعضای نظام صنفی رایانه ای استان هرمزگان

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه
 اعضای نظام صنفی رایانه ای استان هرمزگان

مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای استان هرمزگان در تاریخ 1401/09/14 
رأس ساعت 11:30صبح در محل بلوار شهید حقانی ، ضلع غربی میدان شریعتی ، جنب برج اصناف ، ساختمان 
هنگام )عرفانیان( طبقه 5 واحد 15 با دستور کار بررسی پیشنهاد اصالح اساسنامه و تصویب اساسنامه الگوی 
جدید  برگزار می گردد . لذا بدینوسیله از کلیه اعضاء دارای عضویت معتبر در سه شاخه شرکتها ، فروشگاه ها و 
مشاورین حقیقی دعوت می گردد تا بصورت حضوری اصالتا )یا وکالتا ( با در دست داشتن معرفی نامه معتبر در 

مجمع حضور بهم برسانند .
ضمنا در صورت عدم حصول نصاب برای رسمیت جلسه مجمع در نوبت اول ، مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم 

در تاریخ 1401/09/24راس ساعت 11:30صبح در محل اعالم شده برگزار خواهد شد .

مجمع عمومی عادی نوبت اول اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای استان هرمزگان در تاریخ 1401/09/14 
رأس ساعت 10صبح درمحل بلوار شهید حقانی ، ضلع غربی میدان شریعتی ، جنب برج اصناف ، ساختمان هنگام 
)عرفانیان( طبقه 5 واحد 15 برگزار می گردد . همچنین کلیه اعضای واجد شرایط که عالقمند به نامزدی جهت 
بازرس نظام استانی می باشند می توانند حداکثر تا تاریخ 1401/09/03 به دبیرخانه مراجعه نمایند . لذا بدینوسیله 
از کلیه اعضاء دارای عضویت معتبر در سه شاخه شرکتها ، فروشگاه ها و مشاورین حقیقی دعوت می آید تا بصورت 

حضوری اصالتا )یا وکالتا ( با در دست داشتن معرفی نامه معتبر در مجمع حضور بهم برسانند .
ضمنا در صورت عدم حصول نصاب برای رسمیت جلسه مجمع در نوبت اول ، مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت 

دوم در تاریخ 1401/09/24راس ساعت 10 صبح در محل اعالم شده برگزار خواهد شد .
دستورکار جلسه : 

1- استماع گزارش هیأت مدیره 
2- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به 1401/6/31
3- بررسی و تصویب برنامه و بودجه سال آتی 1401ـ  1402

4 - تعیین میزان مبلغ ورودیه و حق عضویت  و سایر منابع درآمدی 
5 - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

 6- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
  7- سایر مواردی که در صالحیت اختیارات مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد .

هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان هرمزگان هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان هرمزگان
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گروه ورزشی //  با نزدیک شدن به زمان آغاز 
به عنوان  قطر  دنیا،  فوتبال  رویداد  بزرگ ترین 
میزبان جام جهانی ۲0۲۲ هر روز حال و هوای 
بیشتری برای پذیرای از بهترین تیم های ملی 

جهان به خود می گیرد.
   در ایــن بیــن ایرانی ها در انتظار شــاگردان 
کی روش هســتند و آرژانتینی ها نیز دوحه را به 
انحصار خــود در آورده اند .32 تیم برتر فوتبال 
دنیا از روز بیست و نهم آبان ماه تالش خود رای 
برای رسیدن به اهداف و برآورده کردن آروزهای 
مردم کشورشان آغاز می کنند. جام جهانی 2022 
با دیدار قطر میزبان و اکــوادور در حالی آغاز 
می شود که این رویداد بزرگ برای نخستین مرتبه 
در یک کشــور عربی برگزار می شود و در واقع 
قطر کوچکترین کشوری است که تاکنون میزبان 
این تورنمنت معتبر بوده است.قطر با مساحتی بالغ 
بر ۱۱ هزار و ۴93 کیلومتر و جمعیتی بیش از سه 
میلیون نفر، تالش خود را برای میزبانی مطلوب 
از جام جهانی از مدت ها قبل آغاز کرده تا ثابت 
کند ســران قبلی فیفا به خصوص »سپ بالتر« 
برای اهدای میزبانی به آنها دچار اشتباه نشده اند، 
 هرچند خــود بالتر نیز چنــد روز قبل اعتراف 
کــرد اهدای میزبانی به این کشــور یک تصمیم 
غلــط بود.اکنــون در این گزارش مشــاهدات 
خبرنگار ایرنا در قطر از شرایط حاکم بر دوحه 

را می خوانید:

*  تالش برای تکمیل ورزشگاه ها و اماکن عمومی
  یکی از عجیب ترین نــکات میزبانی قطری ها 
از جــام جهانی این اســت که هنــوز برخی از 
به  »آل خلیفه«  همچون  میزبان  ورزشــگاه های 
صورت صد در صد تکمیل نشــده اند. همچنین 
اماکن عمومی همچون خیابــان »کورنیش« که 
برای تجمع هواداران در نظر گرفته شــده  نیز در 
مسیر تکمیل ســازی است که این موضوع کامال 

قابل لمس است.
* ستاره هایی بر پیکر ساختمان های عظیم

   در خیابان هــای اصلــی دوحــه یک فضای 
دیدنی ایجاد شده و آنهم به تصویر کشیده شدن 
32 ســتاره از 32 تیم حاضــر در جام بر پیکر 
ســاختمان های عظیم اســت. بازیکنانی چون 
»مانوئول نویر«، »پدری«، »لوییس ســوارز«، 
»گرت بیل« و »هری کین«. از ایران نیز تصویر 
»علیرضا جهانبخش« که سومین حضورش در 
جام جهانی را تجربــه می کند در این جمع قرار 

دارد.
*  حضور گسترده آرژانتینی ها و کری خوانی با 

رقیب همیشگی
  طی تاریخ ادوار مختلف جام جهانی، آرژانتینی ها 
همواره یکی از پرشورترین هواداران بوده که تیم 
خود را حمایت کرده انــد. اکنون در دوحه و در 
فاصله یک هفته به آغاز جام، هواداران آرژانتین 

نیز حضور گسترده ای در دوحه دارند. عالوه بر 
مردم قطر که عالقه وافری به آلبی سلسته دارند، 
خود آرژانتینی ها نیز از سراسر دنیا به کوچکترین 
کشور دنیا آمده اند تا حامی لیونل مسی و یارانش 
باشند. در این میان کری خوانی آنها با برزیلی ها 
نیز قابل توجه اســت.آنها ظهر روز شنبه خیابان 
کورنیش را کامال به رنگ آبی و ســفید درآورده 

بودند.
*  مرکز رسانه ای در پارکینگ!

شــاید باور نکردنی باشــد اما مرکز رسانه های 
جام جهانی، در طبقه زیرین یک پارکینگ یکی 
از مراکــز بزرگ تجاری راه اندازی شــده که با 
اســت.  برگزاری  کمیته  تصمیمات  عجیب ترین 
ناهماهنگی عوامــل این مرکز با برنامه ای که در 
اختیار نمایندگان قرار داده شده، موجب اعتراض 
خبرنگارانی شده که خود را از چند روز قبل به 
قطر رسانده اند. عالوه بر خبرنگاران اروپایی که 
اکنون در دوحه هستند، تعداد باالی خبرنگاران 

قاره آفریقا نیز جالب توجه است.
*  مردم میزبان هنوز هیجان میزبانی ندارند

   بی تردید اگر یکی از کشــورهای مطرح دنیای 
فوتبال یا حداقل کشورهایی که مردمان عالقمند 
به ورزش دارد، میزبان جام جهانی 2022 بود از 
مدت ها قبل شــور و هیجان و روزشماری مردم 
آنها برای آغاز جام شــکل می گرفت اما در قطر 

هیجانی که انتظار می رود دیده نمی شود. به زحمت 
می توان مردم بومی قطــر را در خیابان هایی که 
برای هواداران در نظر گرفته شده، پیدا کرد. اینکه 
قطری هــا عالقه چندانی به فوتبال و کال ورزش 
ندارند یک بحث کهن است اما اینکه تالش سران 
کشور نیز نتیجه چندانی نداشته، جای بسی تامل 
دارد. حتی در مراکزی  که برای هواداران در نظر 
گرفته شــده اکثر افرادی که پیراهن قطر را برتن 
دارند یا پرچم عنابی ها در دســت آنان است، از 
کشــورهای نپال یا هند هستند. به نظر می رسد 
میزبان مجبور شد تا عالوه بر خیلی ها، هواداران 

را نیز با پول بخرد.
* ایرانی های دوحه در انتظار شاگردان کی روش

  ایرانی هــای مقیــم قطر که همــواره تیم های 
ورزشی کشــورمان در مسابقات برگزار شده در 
دوحه هســتند، برای حضور شاگردان کی روش 
در این شــهر آماده هستند و مدام جویای زمان 

ورود این تیم می شوند. آنها برنامه های مختلفی 
بــرای حمایت از تیم ملی ایــران دارند. به طور 
یقین ملی پوشان کشــورمان یکی از تیم های در 
جام جهانی 2022 هســتند که بیشترین حامی را 

خواهند داشت.
*  سخت گیری برای ایجاد نظم در دوحه

  بــا اینکه هنوز جمعیت چندانــی از هواداران 
کشــورهای حاضر در جام جهانــی، به دوحه 
نیامده اند اما تالش میزبــان برای ایجاد نظم در 
مناطق مختلف، از نکات جالب اســت که البته 
در برخی عوامل بیش از حد شــده است. نظم و 
سخت گیری شدید در عبور و مرور وسایل نقلیه 
و حتی مردمی که پیاده برخی مسافت ها را طی 
می کنند به حدی اســت که بعضی مواقع موجب 
می شود مردم مجبور یک مســیر کوتاه را برای 
جلوگیری از ترافیک و بی نظمی در زمان زیادی 

طی کنند .

جام جهانی ۲۰۲۲ قطر؛

ایرانی ها در انتظار شاگردان کی روش

گروه ورزشی //  سرمربی تیم فوتسال صنایع هرمزگان گفت: 
از لحاظ فنی تیم صنایع مشــکلی ندارد و تنها مشکل مان 
متأسفانه مشکل مالی است که مسئوالن قول داده تا پیش از 

شروع نیم فصل دوم این مشکالت به پایان برسد  . 
   هادی بزوال پس از شکست برابر کراپ الوند، افزود: متأسفانه 
نتوانستیم از امتیاز میزبانی این دیدار به خوبی بهره ببریم و علی 
رغم اینکه در کل کشور تماشاگران اجازه ورود به سالن را کسب 
کرده و در هر شــهری که به دیدار حریفــان می رویم، هواداران 
حضور دارند اما در بندرعباس نیز نماینده فدراسیون اجازه ورود 

هیچ هوادارای به سالن را نداد.وی با اشاره به اینکه همین موضوع 
باعث شد تا این دیدار با 90 دقیقه تأخیر آغاز شود و این موضوع 
بر روی تمرکز و آمادگی بدنی بازیکنانم تأثیر منفی بگذارد، اضافه 
کرد: متأســفانه در شروع بازی تمرکز الزم را نداشتیم و بر روی 

اشتباه فردی دروازه مان باز شد و هرچه در ادامه تالش کردیم و 
به خلق موقعیت پرداختیم اما دیدار را با نتیجه دو بر یک واگذار 

کردیم.
   بــزوال با بیان اینکــه داور در این دیدار شــجاعت الزم را 

 نداشت و بر روی دو صحنه به راحتی از پنالتی به نفع تیم صنایع 
هرمزگان عبور کرد، عنوان کرد: از لحاظ فنی تیم صنایع مشکلی 
ندارد و تنها مشکل مان متأسفانه مشکل مالی است که مسئوالن 
قول داده تا پیش از شــروع نیم فصل دوم این مشکالت به پایان 

برسد.
   به گزارش ایسنا ؛ وی با اشاره به اینکه در دیدار برابر کراپ الوند 
از 7 بازیکن رده سنی ۱7 تا ۱9 سال استفاده کردیم، خاطرنشان 
کرد: این موضوع نشان دهنده ظهور پدیده های جدید فوتسال در 

کشور و درخشش در آینده ای نزدیک خواهد بود .

سرمربی تیم فوتسال صنایع هرمزگان :

امیدوارم مشکالت مالی مان برطرف شود

بانوان  فوتسال  تیم  // سرمربی  گروه ورزشی 
فوالد هرمزگان گفــت: بنده از بازیکنان خود 
داشتند  که عملکرد خوبی  راضی هستم چرا 
و نکاتی که ما بر آنها تاکید داشتیم را رعایت 

کردند . 
    کلثوم دارا در گفتگو با ایســنا، افزود: بازی 
در مقابل تیــم آریا پاک البرز، رقابت بســیار 
خوبی بود توانســتیم با نتیجه ۱2 بر 3 به پایان 
برسانیم و این نتیجه به معنای بازی ضعیف رقیب 
نبود.وی با بیان اینکه تیم رقیب بســیار خوب 
 بازی کــرد اما تیم ما بازی بهتــری را از خود 

 نشــان داد، تصریح کرد: ما بــا برطرف کردن 
ضعف های خود در بازی های گذشته و رعایت 
نکات توانســتیم بازی بهتری را از خود نشان 

دهیم.
 دارا ادامــه داد: بنده از بازیکنــان خود راضی 
هســتم چرا که عملکرد خوبی داشتند و نکاتی 
که ما بر آنها تاکید داشــتیم را رعایت کردند و 
امیدواریم در بازی های بعدی نیز این روند ادامه 

داشته باشد.
  وی بیان کرد: این پیروزی را به مجموعه فوالد، 

تماشاگران که حضور پیدا کردند و تمام کسانی 
کــه ما را حمایت کردند و در این مدت کنارمان 

بودند، تبریک می گویم.
در ادامه مهدی زاده کاپیتان تیم فوتســال بانوان 
فوالد هرمزگان، گفت: بازی با کیفیتی را داشتیم. 
 تیــم هایی که در لیگ کشــور شــرکت کردند 
تیم های بسیار خوبی هستند و ما توانستیم نسبت 
به بازی های قبلیمان رقابت بهتری را داشــته 

باشیم و همچنین پیروز این بازی باشیم.
  دیدار تیم های فوتسال فوالد هرمزگان و آریا 

پاک البرز از هفته ســوم رقابت  های لیگ برتر 
فوتسال بانوان کشور پنجشنبه ۱9 آبان در سالن 

فجر بندرعباس برگزار شد و با نتیجه ۱2 بر 3 به 
نفع تیم فوالد به پایان رسید .

سرمربی تیم فوتسال بانوان فوالد هرمزگان :

برد پرگل ما نشان از توان فنی ماست نه ضعف حریف!

راه اندازی مسیر پروازی کیش 
به دوحه برای هواداران جام جهانی فوتبال

گروه ورزشی // با پیگیری های ویژه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و با همکاری رئیس سازمان هواپیمایی کشور؛ 
هواپیمایی ایران ایر مسیر پروازی از کیش به دوحه را برای هواداران تیم ملی ایران در مسابقات جام جهانی ۲0۲۲ قطر 

راه اندازی کرد  . 
  با راه اندازی مسیر پروازی کیش-دوحه- کیش هواداران تیم ملی کشورمان برای تماشای مسابقات جام جهانی 2022 قطر 
می توانند از جزیره کیش به این کشور سفر کنند.بنابراین گزارش، مسیر پروازی برای سه بازی تیم ملی »سی ام آبان، چهارم 
و هشتم آذر« از مبداء کیش به دوحه و از دوحه به کیش با ارائه خدمات شایسته و تسهیل تردد هواداران تیم ملی ایران در 

مسابقات جام جهانی 2022 قطر فراهم شده است.
   به گزارش ایســنا ؛ الزم به ذکر اســت منطقه آزاد کیش با رویکرد ورزش محور در سیستم ورزشی کشور محل مناسبی 
برای تردد و استفاده از امکانات اقامتی و رفاهی مقرون به صرفه برای هواداران مسابقات جام جهانی 2022 قطر است و با 
راه اندازی مسیر پروازی به کشور قطر، کیش می تواند برای میزبانی از هواداران این رویداد بزرگ نقش مهم و ارزشمندی 

ایفا کند  .

  
ن سند مالکیت آگهی فقدا

نظر به اینکه آقای غالم جعفری تختی به استناد 2 فقره استشهادیه محلی در خصوص پالک 10/483-  اصلی واقع 
در روستای آبشورک بخش دو بندرعباس مدعی شده است که سند مالکیت به شماره 652277 الف /91 تحت عنوان 
ششدانگ یک قطعه زمین که در دفتر 133 صفحه 19 ذیل ثبت 23415 به نام ایشان صادر گردیده است مفقود شده 
و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است لذا باستناد ماده 120 آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن 
بدینوسیله اعالم می شود هرکس مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد خود می 
باشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت به این اداره تسلیم و 
اخذ نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض و عدم ارائه 

سند نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد شد . 1401/262 م/الف- تاریخ انتشار : 1401/08/23
محمد اسالمی موحد   

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بندرعباس

یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 
04:43:10 اذان صبح

06:03:22
11:29:48
16:54:4۷
1۷:11:15

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

05:1۷:15 اذان صبح
06:40:45
12:00:15
1۷:18:14

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب

05:06:2۷ اذان صبح
06:2۷:5۷
11:51:32
1۷:13:3۷
1۷:30:23

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

04:26:49 اذان صبح
05:48:44
11:11:2۷
16:32:39
16:49:31

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب

05:00:13 اذان صبح
06:22:16
11:44:41
1۷:05:36
1۷:22:30

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

04:42:43 اذان صبح
06:05:19
11:26:36
16:46:23
1۷:03:24

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

05:05:06 اذان صبح
06:28:05
11:48:36
1۷:0۷:38
1۷:24:44

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

04:54:54 اذان صبح
06:18:5۷
11:3۷:24
16:54:21
1۷:11:41

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب1۷:35:2۷ اذان مغرب اذان مغرب

فروردین :
امروز ممکن است کسی که دوست اش دارید در مسیر 
خوشبختی شما سنگ بیندازد و مانع تان شود. معمواًل 
وقتی با مانعی روبرو می شــوید، اولین حرکت شما 
برخورد با مانع و از میان برداشتن آن است، حاضرید با هر چیزی 
که جلوی راه تان قرار می گیرد بجنگید. اما اگر از شــرایط حاضر 
خشمگین شــوید به ضررتان تمام خواهد شد و به جایی نخواهید 
رسید. در عوض بهتر است با مالیمت بیشتری رفتار کنید و با دیگران 

مهربان تر باشید. 
  اردیبهشت :

درست زمانی که احساس می کنید در یک رابطه به 
آرامش رسیده اید ممکن اســت با یک مانع روبرو 
شوید. تصمیم دارید که خیلی جدی به مسیرتان ادامه 
دهید، اما این سرسختی می تواند جلوی رفتارهای آنی شما را بگیرد. 
این که فقط بگویید من شاد هستم کافی نیست، اکنون الزم است که 
دست از جنگیدن با احساسات تان بردارید. این فقط یک مرحله ی 

موقتی است که احساسات شما را رو به سردی برده است.
  خرداد :

امروز به شدت در تالش هستید تا وظایف روزمره ی 
خود را به انجام برســانید. همه ی حواس تان به این 
اســت که تمرکزتان را روی کاری که در دست انجام 
دارید قرار دهید. اما از آن جایی که وظایف زیادی روی ســرتان 
ریخته تقریبًا غیر ممکن است که بتوانید به همه ی آن ها برسید، حتی 
اگر اضافــه کاری کنید. اگر چه این قابلیت را دارید که چند کار را 
همزمان انجام دهید، اما به شما توصیه می شود که چند قدم به عقب 

بردارید و اولویت های تان را از نو مشخص کنید. 
  تیر :

کمی دچار تردید هســتید، به نظر می رسد که تمایل 
ندارید در یک رابطه ای که به تازگی شــکل گرفته 
اطالعات زیادی به طرف مقابــل تان بدهید. اکنون 
اعتماد مهم ترین مسأله برای شماست، زیرا می ترسید که مبادا در 
یک رابطه اذیت شوید یا مورد بازی قرار بگیرید. این احتیاطی که به 
خرج می دهید به نفع شماست، زیرا انگار واقعیت مدام مانع ادامه ی 
مســیرتان می شود. بد نیست دوباره به اتفاقات گذشته فکر کنید و 

برنامه های تان را مجدد مورد بررسی قرار دهید.
  مرداد :

شــاید دیگران شما را به شــدت مورد قضاوت قرار 
دهند، اما اگر این طور شــد نباید نا امید شوید. اکنون 
نباید احساس شکست کنید، زیرا هیچ توجیهی برای 
آن وجود ندارد، به عالوه ممکن است روی آینده ی شما تأثیر منفی 
بگذارد. یادتان باشد که شما تنها کسی در این دنیا نیستید که در این 
وضعیت قرار گرفته است. می توانید این نا امیدی را به یک فرصت 
سازنده تبدیل کنید، فقط باید برنامه های تان را مجدد ارزیابی کنید. 

 شهریور :
امروز ممکن است بعضی خواســته های شما ارضا 
نشود، از این رو ممکن است روند طبیعی انرژی شما 
مختل شود. شرایط حاضر شاید نا امید کننده به نظر 
برســد، به ویژه اگر پول و منابع کافی برای پیشبرد اهداف تان در 
اختیار نداشته باشید. حتی اگر از انتظارات تان کوتاه بیاید، باز هم 
ممکن است چیزی تغییر نکند. بدانید که اکنون صبوری شما زیر ذره 

بین آزمایش قرار دارد. 
 مهر :

امروز شــاید احساس کنید که یکی از دوستان تان با 
شما مخالف است. یا این که شاید مشکالت مالی شما 
به حدی برسد که بخواهید جیغ بزنید. مهم نیست فشار 
یا مشکلی که امروز احساس می کنید از چه نوعی باشد، فقط این 
را بدانیــد که راه های زیادی وجود دارد تا این موقعیت منفی را به 
یک فرصت سازنده تبدیل کنید. بهترین راهکاری که اکنون به شما 
پیشــنهاد می شود این اســت که به جای دور زدن موانع با آن ها 

روبرو شوید. 
 آبان :

برنامه ریزی کردن برای آینده ممکن اســت مثل کار 
کردن به نظر برســد. اما این همه وظیفه شناسی به این 
معنی نیست که نمی توانید خوش بگذرانید. انگار هنوز 
نمی دانید که میزان کنترل شما بر شرایط حاضر دقیقًا چه قدر است. 
تنها کاری که می توانید انجام دهید این اســت که طرز فکرتان را 
عوض کنید و کمی به خودتان استراحت بدهید. کمی استراحت به 
شــما کمک می کند تا دوباره انرژی های از دست رفته ی خود را 

بازیابید. 
   آذر :

معموالً همه چیز را کلی نــگاه می کنید، آن قدر که 
ممکن اســت بعضی جزییات را نبینید. شاید شرایط 
حاضر به دلیل رفتارها و بی دقتی های گذشــته ی 
خودتان باشــد، اما ممکن است نتیجه ی کار آن قدرها هم که فکر 
می کنید بد و زننده نباشد. حاال اگر می خواهید همه چیز را درست 
کنید بدانید که با یک چالش بزرگ روبرو هستید. برای این که بتوانید 
کارهای روزمره ی خود را با ســالمت بیشــتری به انجام برسانید 

می توانید مراقبه انجام دهید یا به سایر کارهای معنوی بپردازید.
 دی :

اکنون چنان ترغیب شده اید که می خواهید تمام دنیا 
را به دســت آورید. وقتی در مسیر قرار گرفتید تازه 
متوجه می شوید که چه قدر همه چیز پیچیده است و 
خواسته های تان ممکن است آشفته تان کند. اکنون زمان آن نیست 
که دچار تردید شوید، بهتر است با همه ی موانع زندگی روبرو شوید. 
تا زمانی که از واقعیت دور نشــوید می توانید نسبت به آینده مثبت 
اندیش باشــید. اما یادتان باشد که هرگز رویاهای تان را فراموش 

نکنید.
  بهمن :

امروز ممکن اســت دیگران از شما انتظارات غیر واقعی 
داشته باشند، همین رفتارها موجب ناراحتی و خشم شما 
خواهد شد. نمی توانید همه ی آن چیزهایی را که دیگران 
می خواهند در طول یک روز به آن ها بدهید، از این رو بیشــتر تمایل 
دارید که به خواســته های خودتان برسید. یادتان باشد که لذت  های 
زودگذر اهمیتی ندارند، برای چیزهای با ارزش همیشه باید صبر کنید. 
این که با دیگران مصالحه کنید در طوالنی مدت به نفع همه خواهد بود.

 اسفند : 
اکنون برای این که موفق شــوید باید به دیگران گوش 
کنید، به ویژه اگر درباره ی قدم بعدی خود اطمینان کافی 
نداشته باشید. این مقاومت و سرسختی بیشتر از جانب 
خودتان است، اما شاید فکر کنید که این شرایط از جانب دیگران به 
شما تحمیل شــده است. برای این که بتوانید بر محدودیت های خود 
غلبه کنید باید به صحبت های دیگران گوش کنید و آن ها را جدی 

بگیرید. ذهن تان را آزاد کنید تا مسیر بر شما هموار شود.

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

گروه ورزشی // حسن دهقانی عضو تیم ملی دوومیدانی 
 جانبازان و معلوالن ایران در مســابقات قهرمانی آســیا 
با پیراهن منقش به تصویر رهبر معظم انقالب دور افتخار 

زد . 
  حسن دهقانی ورزشکار هرمزگانی عضو تیم ملی دوومیدانی 
جانبازان و معلوالن ایران در مسابقات پارا دوومیدانی آسیا و 
اقیانوسیه )ID( به میزبانی استرالیا موفق به کسب یک مدال 
طال و دو نقره شــد.دهقانی در ماده پرتاب نیزه طال گرفت و 
در پرتاب دیســک و وزنه صاحب گردن آویز نقره شد.  به 
 گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛ این ورزشکار هرمزگانی
  پس از کسب 3 مدال طال و نقره با پیراهن منقش به تصویر

 رهبر معظم انقالب و پرچم مقدس جمهوری اسالمی ایران 
دور افتخار زد .

دور افتخار ورزشکار هرمزگانی
 با پیراهن منقش به تصویر رهبر معظم انقالب 

 احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی:

هرمزگان نیازمند توسعه فضای ورزش های ساحلی است
گروه ورزشــی // نماینده مردم هرمزگان در مجلس 
شورای اســالمی و رئیس هیات جانبازان و معلوالن 
این اســتان گفت: این اســتان دارای یکهزار و ۱00 
ایجاد زیرساخت ورزش های  و  بوده  کیلومتر ساحل 
ســاحلی یکی از نیازهای آن برای استفاده جوانان 

است  . 
   احمد مرادی با اشاره به برگزاری رقابت های آسیایی 
والیبال ســاحلی در فضای شــاد و مفرح، افزود: باید 
افتخــار کنیم که هرمزگان و شــهر بندرعباس میزبان 
این دوره از رقابت های آســیایی است و تماشاگران و 
هواداران از همه جا برای تماشای این رقابت ها آمده اند، 
این کار و این حرکتی که به میزبانی هرمزگان انجام شد 

ماندگار خواهد شد.

رئیس هیات جانبازان و معلوالن استان هرمزگان ادامه 
داد: توســعه والیبال و فوتبال ساحلی و همه رشته های 
ورزشی ساحلی و فضاهای مورد نیاز برای آن ها باید 
مد نظر ما مسووالن باشــد و مجلس شورای اسالمی 
 هم وظیفه دارد در بودجه فرهنگی و ورزشــی به این 
نوع فضاسازی و زیرساخت های ورزشی توجه داشته 

باشد.
  به گزارش ایرنا ؛ وی اضافه کرد: ما به عنوان مسئوالن 
و دســت اندرکاران بایســتی فضاهای مفرح، شــاد و 
محیط های ورزشی با نشاطی در این استان مهیا کنیم تا 
مورد استفاده جوانان، ورزش کاران و ورزش دوستان 

قرار گیرد .



امام  موسی کاظم )ع( : شخص بخشنده خوش اخالق در پناه خداوند است
) روضه بحار ج ۲ ص 3۲4(

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به : روزنامه منطقه جنوب کشور
بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد
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روزنامه نگار موظف است ضمن دفاع از آزادی خبر و تفسیر و 
انتقاد، اسرار حرفه ای خود را حفظ کند و از افشای اطالعات و 
اخباری که به صورت محرمانه به دست می آورد به جز مواردی 

که با حکم دادگاه مشخص می شود، خودداری کند.
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گروه خبر // جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی گفت: همه بدانند پاسداران دریادل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی به هیچ بیگانه ای اجازه دخالت و تجاوز به 

کشور را نخواهند داد . 
   سردار سرتیپ پاسدار علی فدوی در جمع دانشجویان 
دانشگاه امام خامنه ای )مدظله العالی( نیروی دریایی سپاه 
افزود: ایستادگی و حمایت ملت از کالم حق موجب حذف 
توطئه های دشمن می شود و پیشرفت و امنیت جامعه در 
گرو یک جهاد بزرگ اســت.وی ادامه داد:  دست یابی به 

فناوری های نوین در دریا یکی از مولفه های قدرت امروز 
کشور است و دانشجویان، آینده سازاِن قدرت دفاعی ما در 
دریاها هستند.سردار فدوی با اشاره به اینکه پیش از این، 
سازه های قدرت ما را دیگران می ساختند، اظهار داشت: 
این یعنی پایه هــای قدرت ما در اختیار دیگران بود، اما 
به حول و قوه الهی، اآلن به این قدرت و فناوری دســت 
یافته ایم و دشمنان از آن در هراسند.جانشین فرمانده کل 
سپاه پاســداران انقالب اسالمی افزود: برای مستقل بودن 
نیاز داریم در علم، فنــاوری، تولید قدرت، اقتصاد و در 

فرهنگ که نشــانه های اصلی هویت یک جامعه است 
استقالل کامل داشته باشیم.سردار فدوی با تأکید بر اینکه 
هیچ کس جز ملت ایران نباید برای سرنوشت خود تصمیم 
بگیرد، بیان داشت: این پیام ما است اگر کسی بخواهد برای 
سرنوشت ما تصمیم بگیرد با جدیت با آنان مقابله خواهیم 
کرد.قدرت ما توقف ناپذیر اســت .وی افزود: قدرت ما 
توقف ناپذیر است و این پیام را باید همه بدانند ما به هیچ 
کس اجازه دخالت در امور کشور را نخواهیم داد.جانشین 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی سپس با اشاره 

به اینکه ما امروز به فضل الهی سیطره دریایی خود را حفظ 
کردیم و پهنه دریایی خود را گسترش دادیم، گفت: امروز 
فناوری های نوین دریایی را در سطح مناسبی در اختیار 
قرار داریم که این خود یک قدرت به حســاب می آید.

در بخش ابتدایی از این مراسم سردار عبدالرضا دبستانی، 
فرمانده دانشگاه علوم و فنون دریایی امام خامنه ای)مدظله 
العالی( ضمن ارائه گزارش عملکرد فعالیت دانشجویان و 
اساتید، اظهار داشت: ماموریت نیروی دریایی سپاه تربیت 
پاســداران پر تالش در تراز جمهوری اسالمی است.به 

گزارش ایرنا ؛ گفتنی است سردار فدوی در این بازدید از 
موقعیت ها و تجهیزات دانشگاه علوم و فنون دریایی امام 
خامنه ای)مدظله العالی( نیروی دریایی سپاه نیز سرکشی 

کرد .

سردار سرتیپ پاسدار علی فدوی ؛

همه بدانند ؛ اجازه دخالت در امور کشور را به هیچ بیگانه ای نخواهیم داد

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان عنوان کرد

  هرمزگان ، میزبان همیشگی 
سیل و خشکسالی

گروه خبر // اســتاندار هرمزگان با تاکید بر لزوم 
اصالح رویه ها و تعیین اهلیت ســرمایه گذاران در 
واگذاری اراضی، گفت: هرگونه واگذاری زمین بدون 

مصوبه شورای برنامه ریزی غیرقانونی است .
  به گزارش خبرنگار دریا ، هفتمین جلسه شورای 
برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان به ریاست 
مهدی دوســتی با حضور مدیران دستگاه های 
اجرایی استان با دستورکار بررسی پیشنهادات 
و تصویب توزیع اعتبــارات کمک های فنی و 
اعتباری ســال ۱۴0۱، بررسی واگذاری اراضی 
اســتان و ارائه گزارش وضعیت تعیین کاربری 
اراضــی خارج از حریم شــهرها و آبادی های 
اســتان برگزار شــد.مهندس دوســتی در این 
نشست با تاکید بر لزوم تنوع بخشی بر تخصیص 
اعتبارات فنی و اعتباری استان، اظهارداشت: این 
اعتبارات باید به سمت کارهای حرفه ای و جلب 

مشارکت بخش خصوصی سوق داده شود و با 
حمایت از شرکت های دانش بنیان و طرح های 
 فناورانه، به سمت ایجاد اختالف پتانسیل  استان با 
سایر اســتان ها حرکت کنیم تا سرمایه گذاران 
رغبت بیشــتری برای حضــور در هرمزگان 
 پیــدا کنند. وی با تاکید بر لــزوم بهره گیری از 
 فناوری های نوین در کشاورزی و آبزی پروری، 
افزود: الزم اســت بخشــی از اعتبارات فنی و 
اعتباری استان به احداث یک آزمایشگاه مرجع 
اختصاص پیدا کند تا در راستای رونق صادرات 
و آزمایــش میوه و محصوالت کشــاورزی به 

خارج استان متکی نباشیم.
   استاندار هرمزگان با بیان اهمیت سازوکارهای 
نظارتی بر صندوق های توسعه بخش کشاورزی، 
عنوان کرد: اگر ســازمان جهاد کشــاورزی و 
سازمان صمت اســتان بتوانند تجهیزات دانش 

بنیان و فناوری هایی جدیدی را وارد استان کنند 
حتما از  طرق مختلف مورد حمایت قرار خواهند 

گرفت.
  نماینده عالی دولت در اســتان هرمزگان، در 
بررسی روند واگذاری اراضی استان با تاکید  بر 
لزوم پهنه بندی اراضی، ابرازداشــت: در گذشته 
واگذاری های زمین با رویه های نامناسبی انجام 
شده که در برخی موارد منجر به تضییع حقوق 
بیت المال شده اســت بر همین اساس هرگونه 
واگذاری زمینی در استان بدون مصوبه شورای 
برنامه ریزی غیرقانونی است. وی تعیین و تایید 

اهلیت ســرمایه گذار را اولویت واگذاری زمین 
برای انجام پروژه های مختلف ســرمایه گذاری 
دانســت و بیان داشــت: الزم اســت در این 
حــوزه مدیرانی که موافقت اصولی با طرح ها و 
واگذاری ها را صادر می کنند در این مهم بیش از 

پیش حساسیت به خرج  دهند.
  در پایــان اســتاندار هرمــزگان و اعضای 
 شورای برنامه ریزی استان جهت اجرای نهضت 
ملی مسکن با الحاق ۱۴9 هکتار زمین به شهر 
رودان با رعایت ضوابط زیست محیطی موافقت 

کردند .

استاندار هرمزگان تاکید کرد 

لزوم احداث آزمایشگاه مرجع محصوالت باغی 
و کشاورزی درهرمزگان  

گــروه خبر // مدیــر کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان با اشــاره 
خشکسالی های ممتد در هرمزگان گفت: این استان میزبان همیشگی سیل 
و خشکسالی است که نیاز به کارهای آبخیزداری و ارائه راهکارهای حفاظت 

از طبیعت را چندین برابر می کند .
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ ســیدمحمد نور موســوی گفت: بااینکه 
سالها خشکسالی در استان تاخت وتاز کرده اما در شرق استان به علت 
کارهای ســنواتی در حوزه آبخیزداری و جلوگیری از سیالب مشکل 
خاصی نداشــتیم.وی افزود: در حوزه تثبیت شن کارهای زیاده انجام 
شده و در حوزه شرق استان ، خصوصا جاسک طرح های جلوگیری 
از حرکت شنهای روان و عوارض تخریبی ریزگردها انجام شده است 
که تاثیرش در استان و حتی مرکز استان اثراتش ماندگار تر است، که 
تاثیرش ده کیلومتر در مسیرجاسک - چابهار به خوبی محسوس است.

 موسوی با اشــاره به استفاده از دانش بومی در استان گفت: مدیریت 
هرزآب با اســتفاده از دانش بومی د ربسیاری از نقاط استان خصوصا 
بشاگرد تحت عنوان بندوبندسار اجرا می شود که تاثیرش در زندگی 
 و معیشــت اهالی بی بدیل اســت. در بعضی از شهرستانها که منابع 
آب شــیرین و دائمی ندارند احداث بندوبندسارها راهی برای کشت  
نخیالت و علوفه  و... و اســتفاده از منابع طبیعی و اقتصادی کردن آن 
است.مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری تاکید کرد: در حوزه آبخیزداری؛ 
طرحهای بزرگ مردمی بصورت خیری ومشارکتی احداث شده است 
که تاثیر بســزایی در زندگی مــردم دارد. وی در پایان تصریح کرد: 
از آنجایی که هرمزگان اســتان خشک وســیل خیزی است احداث 
بندوبندسارها و کارهای آبخیزداری راهی برای جلوگیری از تخریب 
خاک و فرسایش اســت که می تواند در اقتصادی کردن منابع طبیعی 

نقش مهمی داشته باشد  .

اداره  // سرپرســت  گروه خبــر    
کل شــیالت هرمــزگان از آغــاز 
از قفس های مزرعه   برداشت ماهی 
 هندورابــی زاده با حضــور رئیس 
هرمزگان،  کشاورزی  جهاد  سازمان 
 معاون آبزی پــروری و رئیس گروه 

پرورش ماهی در قفس خبر  داد .
   به گزارش خبرنــگار دریا ، دکتر 
ساسان صادقی با اشاره به شناسایی 
۱۱3 هزار تن ظرفیت پرورش ماهی 
در قفس در اســتان هرمزگان گفت: 
تاکنــون ۸۴ قفس در مزارع پرورش 
ماهی در قفس اســتان مستقر شده 
اســت و پیش بینی می شود تا پایان 
سال حدود ۶5 قفس دیگر در آبهای 

استان هرمزگان به آب اندازی شود.
  وی تصریح کرد: با توجه به فشــار 
بر ذخایر آبزیــان در نتیجه افزایش 

صید و صیادی و همچنین در مســیر 
تحقق برنامه های تحولی وزات جهاد 
کشاورزی،در حال تشویق و حمایت 
از ســرمایه گذاران به ویــژه ورود 
صیادان به حــوزه های آبزی پروری 
هســتیم. صادقی با بیــان اینکه این 
مزرعه با ذخیره سازی بیش از ۱00 
هزار قطعه بچــه ماهی دوره پرورش 
خود را آغاز کــرد تصریح کرد: این 
میزان ذخیره سازی در سه قفس و از 
حدود شش ماه پیش صورت گرفته 
است.وی با بیان اینکه وزن متوسط هر 
قطعه ماهی برداشت شده حدود یک 
کیلو گرم است تصریح کرد: پیش بینی 
می شــود حدود ۸0 تن ماهی از این 

مزرعه برداشت شود.
  صادقی افزود: مزرعه پرورش ماهی 
در قفــس به ظرفیت کل 500 تن در 

سال توسط صیاد هندروابی در غرب 
بندرلنگه در فاز اول با ظرفیت 250 
تن با ذخیره ســازی  بچه ماهی وارد  

تولید می شود.
  وی بــا اشــاره به اینکــه صیانت 
بیشــتر از ذخایر ،نگرش اکوسیستم 
محور،کاهش فشار بر ذخایر و بهبود 
معیشــت و اقتصاد صیادان با توجه 
به کاهــش ذخایــر را از اهم دالیل 
 دعوت جامعه صیادی برای ورود به 
آبزی پــروری اســت،ادامه داد: این 
مزرعه برای حدود ۱5 نفر اشــتغال 
ایجــاد می کنــد و تاکنــون بالغ بر 
۱50میلیارد ریال سرمایه گذاری در 
بخش پشتیبانی و تولید این مجموعه 
شیالت  اســت.مدیرکل  شده  صرف 
هرمزگان افــزود: بــه زودی تعداد 
زیادی از مزارع قفس در شهرستانهای 

سیریک و قشم توسط جامعه صیادی 
 ایجاد خواهد شــد و ایــن موضوع 
نشان دهنده اهمیت حفظ ذخائر طبیعی 
دریا و آینده نگری صیادان برای حفظ 

معیشت و اشتغال پایدار است.
  در ادامه جواد باسره مدیر تولید این 
مزرعه بــا بیان اینکه مزرعه پرورش 
ماهی هندورابی برای اولین بار بدون 
اســتفاده از آنتی بیوتیــک موفق به 
افزایش ضریب  بازماندگی شده است 
گفت: این مزرعه مــی تواند الگویی 
موفق برای جامعه صیادی عالقه مند 

به آبزی پروری باشد.
  وی افزود: مزرعه پرورش ماهی در 
قفس هندورابی یک نمونه کاماًل بومی 
است که با استفاده از دانش و تخصص 
ایرانیان به موفقیت رسیده است.باسره 
انتخاب محل مناسب،تامین ،طراحي، 

تعمیر و نگهــداري قفس به صورت 
فنی،مدیریت دقیق و مناسب تولید زیر 
نظر متخصصان،بومی سازی دانش با 

توجه به محیط و کارشناسان داخلی 
در این مزرعه را از اهم دالیل موفقیت 

آن خواند .

سرپرست اداره کل شیالت هرمزگان  خبرداد

موفقیت جامعه صیادی در پرورش ماهیان دریایی در قفس

 گروه خبر //  به مناسبت سی امین دوره هفته کتاب 
و کتابخوانــی با امینه دریانور مدیر کل کتابخانه های 
عمومی هرمــزگان به گفتگو پرداختیم تا در خصوص 
برنامه  های هفته کتاب و کتابخوانی در هرمزگان مطلع 

بشویم .
   مدیر کل کتابخانه های عمومی هرمزگان با اشــاره به 
شعار ملی هفته کتاب که  با نام » ما همانیم که می خوانیم« 
عنوان شده است افزود: کتاب نگاه ما را به جهان هستی 
تغییر می دهد ، همچنین باعث صلح درونی ما با خودمان 

و پیرامون ما می شــود. تالش ما این است که همه افراد  
انتخاب درستی برای مطالعه  داشته باشند و به شناخت 
درستی برســند و کتاب هایی که با ذائقه آن ها مرتبط 
اســت انتخاب کنند تا با اشتیاق بیشتری به کتاب روی 
بیاورند.وی عنوان کرد: به باور من در اســتان هرمزگان 
همــکاری خوبی بین ارگان ها وجود دارد . خصوصًا با 
مراکز فرهنگی که مرتبط و همســو با ما هستند و همین 
هم افزایی باعث می شود که ما رسالت خود را به درستی 
انجام بدهیم و زودتر به اهداف خود برســیم. وقتی همه 
دستگاه ها کنار هم باشند ویک هدف را دنبال کنیم نتیجه 
بهتری خواهد داشت.دریانورد در خصوص سرانه مطالعه 
هرمزگان افزود: سرانه مطالعه طبق آخرین آمار در سال 
۱399  در هرمزگان 5 ســاعت و ۴۱ دقیقه است که 2 
ســاعت و 37 دقیقه با سرانه مطالعه کشور فاصله دارد. 
باید تمام تالش خود را به کار ببندیم تااین آمار به سرانه 
کشوری برسد.همچنین برای افزایش سرانه مطالعه کتاب 

در هرمزگان برگزاری نشســتهای کتاب خوان ) معرفی 
کتابهای خوانده شده به عموم(، برگزاری مسابقات کتاب 
خوانی با موضوعات مهم و مــورد نیاز جامعه، معرفی 
کتاب توسط افراد مهم جامعه مانند مسئولین در جلسات 
اداری ، همراهی مدارس جهت آشنایی دانش آموزان با 
کتابخانه ها در برنامه های این اداره می باشــد.همچنین 
تعداد کتابخانه های عمومی ۸7 باب است که دارای 792 
هزار کتاب اســت و ۱۴۱ نفر کتابدار در استان در حال 

فعالیت هستند.
   مدیــر کل کتابخانه هــای عمومی هرمــزگان بیان 
کرد: در زمینه ســاخت کتابخانه مرکــزی بندرعباس ، 
عملیــات احداث پروژه بعد از چندین ســال وقفه و با 
تامین اعتبار ملی و اســتانی با پیشــرفت فیزیکی بیش 
از ۶5 درصد در حال اجرا می باشــد عملیات اجرایی 
در مرحلــه تاسیســات و نازک کاری اســت. تاکنون 
بیــش از 3۱0 میلیــارد ریال برای ایــن  پروژه هزینه 

شده اســت. امینه دریانورد با اشاره به شعار ملی هفته 
کتاب با نام »ما همانیم کــه می خوانیم« در طول هفته 
 کتاب بیــش از 500 برنامه فرهنگــی کتاب محور در 
کتابخانه ها از قبیل رونمایی کتاب، نقد کتاب، نشســت 
کتاب خوانی، فعالیت هــای بخش کودک، کارگاه های 
آموزشــی و مشــاوره و محافل ادبی برگــزار خواهد 
شــد.امینه دریانــورد در پایان گفت: ســی امین دوره 
هفته کتاب جمهوری اســالمی ایــران از تاریخ 2۱ تا 
27 آبان ماه می باشــد  و برنامه هایی همچون: مسابقه 
نقاشــی »بهترین کتابی که خواندم« نقاشــی از بهترین 
کتاب خوانده شــده ویژه رده ســنی کودک و نوجوان 
 ،آییــن رونمایی کتــاب با محوریــت 20 کتاب حوزه 
دفاع مقــدس ،آیین رونمایی کتاب بــا حضور مولفین 
آثار،مسابقه بزرگ کتابخوانی با محوریت کتاب » کتاب 
باید هلو باشد« از سری برنامه های این هفته است که در  

کتابخانه های استان هرمزگان برگزار می شود .

مدیر کل کتابخانه های عمومی هرمزگان خبر داد

برگزاری500 برنامه فرهنگی در هفته کتاب و کتابخوانی 

گروه خبر // رئیس کمیته امداد منطقه دو بندرعباس گفت: از ابتدای امسال 
تاکنون ۲۷ میلیارد و ۴۳۷ میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه اشتغالزایی 

به نیازمندان کمیته امداد منطقه دو بندرعباس پرداخت شده است .
   مســیح اهلل مرادی افزود: از ابتدای ســالجاری تاکنون ۴05 مورد طرح 

اشتغال برای جامعه هدف ایجاد شده است که ۴77 فرصت شغلی برای اقشار 
نیازمند و مددجویان راه اندازی شده است.به گزارش مرکز خلیج فارس،وی 
گفت: یکی از اهداف کمیته امداد اعطای تسهیالت قرض الحسنه اشتغال به 
خانواده های مددجو و نیازمندان است که به دلیل نداشتن سرمایه نمی توانند 

ایجاد شغل نمایند .

پرداخت ۲۷ میلیارد تسهیالت اشتغالزایی به نیازمندان بندرعباسی 

گروه خبر // سی امین هفته کتاب و کتابخوانی ۲۱ تا ۲۷ آبان ماه همراه 
با سراسر کشور در استان هرمزگان برگزار می شود .

   بــه گزارش خبرنگار دریا ، اســمعیل جهانگیری هفته کتاب و 
کتابخوانی را بــه مردم هرمزگان تبریک گفت و برنامه های اجرا 

شده در این هفته را تشــریح نمود.وی به برنامه های هفته کتاب 
و کتابخوانی اشــاره کرد و بیان داشــت: در این هفته برنامه های 
 متنوع فرهنگــی و هنری در طول هفته برای تمامی قشــرها و 
گروه های مردمی بویژه دانش آموزان برگزار می شــود.مدیر کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان عنوان کرد: حضور در مدارس 
ســطح استان، بازدید از کتابخانه های عمومی و کتابفروشی های 
سطح شهر بندرعباس و اهدای کتاب به کتابخانه ها در مدارس از 
مهمترین برنامه های این دوره از هفته کتاب و کتابخوانی می باشد.

گفتنی است : ســی امین دوره هفته کتاب و کتابخوانی جمهوری 
اســالمی ایران در هرمزگان همراه با دیگر اســتان ها به صورت 

همزمان از 2۱ تا 27 آبان ماه در سراسر استان برگزار می شود .

بصیرت و اصالت ، هویت ملی وتربیت اسالمی

  قسمت پنجم
 شــاه عباس صفوی در۱0۱0قمری پس 
ازایجادآرامــش داخلی وبیــرون راندن 
همســایگان شرق واشــغالگران پرتغالی 
ازبنادرجنــوب متوجه غرب شــد. وی 
باتشکیل سپاه دائمی ازقزلباشان وغالمان 
وتاجیک هاتوانســت قدرت نظامی ایران 
را افزایش دهد. بنابه گفته بعضی ازتاریخ 
نویســان ازجمله کارت رایت، ســربازان 
شاه عباس افرادی دلیرواصیل وازهرحیث 
به مراتب برترازلشــکریان عثمانی بودند. 
طبق نامه های شــاه عبــاس واروپائیان، 
به عثمانی  بودندکه درحمله  آنهاتعهدکرده 
شــاه عباس رایاری نمایند. امااین اتفاق 
هیجــگاه رخ نــداد که بدعهــدی های 
اروپائیان دردوره فعلی هم ریشه تاریخی 
دارد. ازجملــه اقدامــات مهــم عمرانی 
دراحداث بناهای تاریخی  دوره شاه عباس 
دراصفهان که تــا امروزوحتی آینده قابل 
توجه و درخشیدن است، عمارات مختلفی 
مانندنقش جهان ومیــدان امام )امروزی( 
را ســاخت. خیابان زیبــای چهارباغ که 
ازچهارباغ کهن وزیبا می گذشت رابناکرد. 

درایــن دوره اهلل وردی خان .. غالمی که 
 به حکومت فارس رسیده بود، پل زیبایی 
)سی وسه پل مشهور( برروی زاینده رود 
ساخت. به هرحال شاه عباس  باتکیه برتالش 
وهمت بی وقفه خودواســتفاده ازامکانات 
وســیعی که دراختیارداشــت توانســت 
 آرامش وشــکوه را به ایــران  بازگرداند، 
بگونــه ایی حتی در دوران آخرین شــاه 
صفویه هچیک ازقدرت هــای آن زمان 
جرات حمله به کشــور ایران رانداشتند. 
والدت ووفات شــاه عباس : دررمضان 
ســال97۸ق در هرات افغانســتان چشم 
 به جهان گشــود و در شــب پنشــنبه۴

۱03۸قمــری  االولــی  جمــادی 
د  حکومــت  ازحدود۴2ســال  پــس 
رمازنــدران در۶0 ســالگی ازدنیارفت.

نوه وجانشــینش )شــاه صفی(جسد وی 
 راحــدوداً یکماه بعد بــه امامزاده حبیب 
بن موسی شهرکاشــان انتقال و به خاک 
سپرده شــد. خواجه عطاء نائب السلطنه 
هرمزبودکه درمقطع ایی از دوره اشغال هرمز 
الی  پرتغالیها)ازســال۱507قمری  توسط 
۱۶22(قریب به۱۱7سال اشغال باپرتغالیها 
درگیرشــدوتامدت ها در برابراشغالگران 
مقاومــت کرد. به پاس زنده نگه داشــتن 
یادوخاطره مبارزات ضداســتعماری وی 
محله ایــی دربندرعبــاس )ازحدفاصل 
فرمانداری تانرسیده به نایبندجنوبی شمال 
وجنوب بلوارچمران به نام خواجه عطاء 
نامگذاری شــده اســت وتندیس بزرگ 
ایشان هم که باپیگیری شهرداری ساخته 
شده و درنقطه ای ازساحل محدوده خواجه 
عطا نصب گردیده که هرروزدههانفرازاین 

تندیس بازدیدمی نمایند . 
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یادداشت

        نگارنده : ذبیح اهلل ماندگاری 
کارشناس ارشد حقوق عمومی

سی امین هفته کتاب و کتابخوانی در هرمزگان 


