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به بهانه ورود به بیست و دومین
 سالروز انتشار روزنامه دریا ؛

21 سال برای هرمزگانی ها

آغاز بیست و دومین سال انتشار دریا

دریا با مردم و برای مردم

نماینده ولی فقیه در هرمزگان تاکید کرد
ضرورت ساماندهی هوشمند دستفروشان 

در بندرعباس

موافقت سازمان بنادر و دریانوردی 
با ساخت و بهره برداری ۴ سازه دریایی 

8
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خبر اختصاصی // رئیس اکرام، ایتام و محسنین اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( 
استان هرمزگان، گفت: فوالد کاوه و نفت ستاره در راستای مسئولیت اجتماعی اعتنایی 

به فرزندان ایتام و محسنین ندارند و هیچگونه حمایتی در این زمینه نداشته اند .
  مهدی دهقانی در گفت وگو با خبرنگار روزنامه دریا در بندرعباس، اظهار کرد:مجموعه کمیته امداد 

امام خمینی)ره( به عنوان پل ارتباطی تخصصی میان نیکوکاران و نیازمندان است تا بتواند دستان پر 
مهر و محبت نیکوکاران را به دســت نیازمندان واقعی متصل کند.وی در ادامه افزود: خدمت خالصانه 
و بی منت به نیازمندان موجب دلگرمی، افزایش امید به زندگی  و کمک به رفع فقر و محرومیت در 

جامعه هدف می شود .

شرکت فوالد هرمزگان و پاالیش نفت بندرعباس به ترتیب  با حمایت از ۱۰ هزار و پنج هزار
 فرزند ایتام و محسنین به عنوان  بزرگ ترین حامیان در استان هستند و از این صنایع قدردانی می شود

گروه خبر // اســتاندار هرمزگان با تاکید بر لزوم 
تمرکز بر نیازهای استان در تحقیقات دانشگاهی، 
گفت: تعریف نقش برای دانشجویان و پژوهشگران 

ارتقای صنعتی را به همراه خواهد داشت . 
   به گزارش خبرنگار دریا ، مهدی دوســتی استاندار 
هرمزگان، با حضور در دانشــگاه آزاد اسالمی واحد 
بندرعباس، از نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشی 
این دانشــگاه بازدید و به طور مستقیم با دانشجویان 
و پژوهشــگران گفتگو کرد.حضــور در آیین تجلیل 
از پژوهشــگران برتر دانشــگاه آزاد اسالمی استان 
هرمزگان، از دیگر برنامه های دوستی در این دانشگاه 
بود. اســتاندار هرمزگان در ایــن آیین با تبیین نقش 

دانشــجویان در تحول آفرینی جامعه، عنوان کرد: در 
نمایشــگاه آثار پژوهشی، شاهد دستاوردهای خوبی 
بودیم که برخی از  آثار به نمایش  گذاشــته شــده با 
نیازهای استان تناســب داشتند بر همین اساس الزم 
است روی این موضوع تمرکز بیشتری معطوف شود. 

وی افزود: اســتان هرمزگان از لحــاظ اقلیم، منابع، 
معــادن و زمینه های تحقیــق و پژوهش دارای تنوع 
بسیار باالیی اســت و این امر دست پژوهشگران را 
برای انجــام کارهای تحقیقاتی باز تر می کند. نماینده 
عالی دولت در اســتان هرمــزگان، عنوان کرد: برای 
ایفای نقش پررنگ صنایع در اقتصاد باید به ســمت 
صنایع نسل چهارم حرکت کنیم و فرآیندهای صنعتی 

را ارتقا دهیم که این مهم با تعریف نقش برای اساتید، 
پژوهشگران، اعضای هیات علمی و دانشجویان محقق 
می شــود. مهندس دوستی با اشــاره به ظرفیت های 
کشاورزی استان گفت: اصل مهم در توسعه کشاورزی 
توجه به افزایش بهره وری است و خوشبختانه شاهد 
بودیم که پژوهشــگران دانشگاه در پرورش بذرهای 
هیبریدی به موفقیت خوبی دســت پیدا کرده بودند.

وی خاطرنشان کرد: دستاوردهای دانشگاه آزاد استان 
در حوزه هــای هنر و علوم پزشــکی نیز قابل تقدیر 
است. گفتنی اســت در این مراسم  چهار پژوهشگر 
برتر دانشــگاه آزاد اسالمی استان هرمزگان معرفی و  

تجلیل شدند . 

گروه خبر // مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی 
از تمدید مجوز ســاخت و بهره برداری ۴ سازه دریایی و بندری در شمال و 

جنوب کشور خبر داد .
  حمید خلیلی گفت: کمیته صدور مجوز سازه های دریایی این سازمان پس از بررسی 
کارشناسی مدارک متقاضیان با تمدید مجوز ساخت اسکله سوخت ۵۰۰۰ تنی در استان 
هرمزگان جزیره قشم؛ صدور مجوز ساخت موج شکن دهیاری روستای تنبان در استان 

هرمزگان جزیره قشم؛ تمدید مجوز ساخت سکوی تفریحی در استان مازندران و صدور 
مجوز ساخت اسکله سوخت رسانی در استان خوزستان موافقت کرد. 

   به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ بر اساس بند ۲۲ ماده ۳ آیین نامه سازمان بنادر و 
دریانوردی مصوب سال ۱۳۴۸ مجلسین و الحاقیه تبصره مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس 
شورای اسالمی، این سازمان موظف است از ساخت و ساز و یا بهره برداری از تأسیسات 

و تجهیزات دریایی فاقد مجوز از طریق مراجع ذیصالح قانونی جلوگیری کند .

در راستای مسئولیت  های اجتماعی ؛

  فوالد کاوه و نفت ستاره اعتنایی
 به فرزندان ایتام و محسنین ندارند  

گــروه خبر //  در این نمایشــگاه کــه با رویکرد 
چالش هــا و فرصت ها در پژوهشــگاه صنعت 
نفت در تهران برگزار شــد ، شرکت پاالیش نفت 
بندرعباس به همراه دیگر شــرکتهای پاالیشــی 
 تحت مجموعه انجمن صنفی کارفرمایی صنعت 

پاالیش نفت حضور داشت .
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ ارائه اقدامات و پروژه های 

توسعه محور در راستای تولید مستمر و بهبود کیفیت 
محصوالت مبتنی بر طرح های دانش بنیان، دستاوردهای 
 پروژه های پژوهشــی و دانش محور، مشــارکت با 
شرکت های دانش بنیان و ارائه توانمندی و پتانسیل های 
موجود در اجرای طرح های فناورانه متکی بر دانش 
روز از برنامه های شرکت پاالیش نفت بندرعباس در 
این رویداد بود . گفتنی اســت هدف از برگزاری این 

رویداد هدایت شرکت های دانش بنیان به سمت نیازهای 
واقعی صنعت نفت، آشنایی با آخرین دانش و فناوری 
روز، بررسی فرصت ها و چالش های توسعه زیست بوم 
فناوری و نوآوری با همکاری شرکت های دانش بنیان، 
افزایش بهره وری، تقویت، رقابت پذیری و رونق کسب و 
کارهای دانش بنیان در صنعت نفت و عملیاتی ســازی 

کارآفرینی فناورانه عنوان شده است .

ارائه دستاوردهای شرکت پاالیش نفت بندرعباس
 در نخستین نمایشگاه مدیریت فناوری صنعت نفت ایران

پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد هرمزگان معرفی و تجلیل شدند 

موافقت سازمان بنادر و دریانوردی با ساخت و بهره برداری ۴ سازه دریایی 

ادامه از تیتر یک //
  رئیس اکرام، ایتام و محسنین اداره کل کمیته امداد امام 
خمینی)ره( استان هرمزگان به آمار حامیان نیکوکار 
و فرزندان ایتام و محســنین در استان اشاره کرد و 
گفت:  هشت هزار و ۲۰۰ فرزند محسنین و هشت  
هزار فرزند یتیم در اســتان داریم که ۳۳ هزار حامی 
نیکوکار از آن ها حمایت می کنند.دهقانی با بیان اینکه 
مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان سرانه پرداختی 

در کشور به فرزندان یتیم و محسنین است، بیان کرد: 
این رقم برای فرزندان محســنین ۴۵۰ و برای ایتام  
۷۰۰ هزار تومان در هرمزگان است که جهت بورسیه 
تحصیلی، اقالم معیشــتی، درمان و... غیره پرداخت 
می شــود و هر چه این سرانه پرداختی افزایش پیدا 
کند باعث کاهش مشــکالت این قشر می شود.وی 
در بخش دیگری از ســخنان خود به مسئولیت های 
اجتماعی صنایع و بنگاه های اقتصادی مستقر در غرب 
بندرعباس جهت حمایت از فرزندان ایتام و محسنین 
پرداخت و ابراز داشــت: در این شهر صنایع زیادی 
در بخش های مختلفی مشغول به فعالیت هستند که 
شــرکت های از جمله فوالد هرمزگان، پاالیش نفت 
بندرعباس، فوالد مادکوش، صبا فوالد خلیج فارس، 
نفت آفتاب، معمار تجارت آفتاب و... مشارکت دارند.  
 رئیس اکرام، ایتام و محســنین اداره کل کمیته امداد 
امام خمینی)ره( اســتان هرمزگان، گفت: شــرکت 
فــوالد هرمــزگان و پاالیش نفــت بندرعباس به 
ترتیــب  با حمایت از ۱۰ هــزار و پنج هزار فرزند 
ایتام و محســنین به عنوان  بزرگ ترین حامیان در 

اســتان هســتند و از این صنایع قدردانی می شود.
دهقانی با گالیه از شــرکت فوالد کاوه و پاالیشگاه 
نفت ســتاره خلیج فارس، اظهار کرد: با پیگیری و 
مکاتبات مکرر متاسفانه تاکنون این شرکت ها در این 
بخش هیچگونه مشارکت و اعتنایی ندارند و از این 
دو صنعت به لحاظ حجم باالی فعالیت اقتصادی که 
دارند انتظار بیشتری در این زمینه می رود. وی ابراز 
امیدواری کرد: با مشارکت بیشتر صنایع و نیکوکاران 
بتوانیم کمک های هدفمندی داشته باشیم و از موازی 
کاری پرهیز کنیم تا گامی در جهت کاهش آالم این 
عزیزان برداریم و حس انســان دوستی، همدلی و 
احیای سنت حسنه بیشتر تقویت کنیم.رئیس اکرام و 
ایتام و محسنین اداره کل کمیته امداد امام خمینی)ره( 
استان هرمزگان در پایان، خاطرنشان کرد: شهروندان 
نیکوکار و خدا دوست می توانند جهت مشارکت در 
طرح اکرام ایتام با ارسال عدد یک به سامانه پیامکی 
۳۰۰۰۳۳۳۳۷۶، ویا مراجعــه حضوری به ادارات 
کمیته امداد جهت مشارکت آمادگی خود را در این 

زمینه اعالم کنند .

در راستای مسئولیت  های اجتماعی ؛

  فوالد کاوه و نفت ستاره اعتنایی به فرزندان ایتام و محسنین ندارند  

22 سال
 دریا با مردم و برای مردم

آگهی فراخوان شناسائی مناقصه گران

موضوع فراخوان : خرید ، تامین مصالح و تجهیزات ، حمل ، ساخت ، تعمیر ، اصالح و ساخت پیاده رو کانال جمع 
 PC آوری آب های سطحی و جاده های دسترسی سطح سایت شرکت فوالد هرمزگان به روش

شماره فراخوان : 144449
مدت اجرای پروژه : 12 ماه از تاریخ ابالغ قرارداد

مناقصه گزار: شرکت فوالد هرمزگان جنوب 
نحوه دریافت اســناد : کلیه متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداري مورخ 1401/09/28 به صورت غیر حضوری و با مراجعه به وب 
سایت شــرکت فوالد هرمزگان جنوب به آدرس www.hosco.ir )قسمت درج آگهی مناقصه /مزایده/ فراخوان( نسبت به دریافت 

اسناد شناسایی فراخوان مناقصه گران  و ضمائم مربوطه به شرح ذیل اقدام نمایند .
- اسناد شناسایي استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران

khosravi.o@hosco.ir نامه اعالم آمادگی شرکت در ارزیابی کیفی با ذکر شماره تماس و ایمیل رسمی به آدرس -
آخرین مهلت تحویل پاکت به مناقصه گزار: پایان وقت اداری مورخ 1401/10/12  

تذکر1 : پس از پایان مرحله ارزیابي شناســایی مناقصه گران ، دعوتنامه شرکت در مناقصه براي مناقصه گراني که صالحیت ارزیابي 
شناسایی )حداقل امتیاز65( را احراز نموده اند ، ارسال و فرآیند انجام مناقصه وفق شرایط اعالم شده در اسناد مناقصه مورد اقدام واقع 

خواهد شد .
تذکر2 :  ارایه گواهینامه معتبر صالحیت پیمانکاری- حداقل رتبه 4 در رشته ابنیه و یا 4 در رشته راه از سازمان برنامه و بودجه الزامی 

است . مدارک ارسالی پیمانکاران فاقد گواهینامه معتبر مورد رسیدگی قرار نمی گیرد .
تذکر3 : شرکت کنندگان ملزم به ارائه گواهي صالحیت ایمني ازسازمان تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مي باشند .

تذکر4 : ارائه مدارک و ســوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه 
خواهد بود .

متقاضیان برای آگاهی بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های 33530003 با کد 076 داخلی 3349 )اطالعات بازرگانی- 
آقای خسروی( و داخلی 8944 )اطالعات فنی- آقای بهرامی( تماس حاصل نمایند . 
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معاون امور دریایی بنادر و دریانوردی هرمزگان :
مقابله با آلودگی نفتی 

در خور مجاور بندر شهید رجایی انجام شد
  گروه خبر // معاون امور دریایی بنادر و دریانوردی 
هرمزگان، اعزام تیم کارشناسی و ارزیاب به موقعیت، 
انجــام عملیات شــبانه مقابله با آلودگــی از طریق 
 بوم اندازی و نصب فنس بوم در محل مصب خور و در 
مجاورت محل برداشــت آب برای آب شــیرین کن را 
 بخشــی از اقدامات موثــر ایــن اداره پیرامون وقوع 
آلودگی نفتی در خور خونسرخ )قبل از ورودی شرقی 
بندر شهید رجایی(اعالم کرد. به گزارش خبرنگار دریا ، 
 »اسماعیل مکی زاده« اظهارداشت: به دنبال گزارش وقوع 
 آلودگی نفتی درخور خونسرخ )قبل از ورودی شرقی 
 بندر شــهید رجایی( به دلیل شکســتگی لوله انتقال 
فرآورده های نفتــی )گازوییل(  و به جهت ممانعت از 
ورود آلودگی به دریا از همان ساعات نخست اقدامات 
کنترلی  انجام شــده اســت. وی در تشریح فعالیتهای 
صــورت گرفته در این رابطه  بیان داشــت: به محض 
دریافــت گزارش آلودگی، تیم کارشناســی و ارزیاب 
ایــن اداره کل به موقعیت اعزام و بر اســاس گزارش 
واصله ،مقادیر قابل توجهی از مواد نفتی )گازوییل( از 
طریق جریان پساب موجود در خور به سمت دریا در 
حال حرکت بوده که احتمال ریــزش آنها به دریا نیز 
وجود داشــت.معاون امور دریایی بنادر و دریانوردی 
هرمزگان گفت: پس از بررسی مسیر حرکت پساب در 
خور  عملیات شبانه روزی مقابله با آلودگی از طریق 
بوم اندازی )دیواره نگهدارنده لکه نفتی در سطح آب( در 
چندین نقطه خور به وسیله بوم های فنسی و جاذب از 
جمله در محل پل جاده دسترســی بندر شهید رجایی، 
در مجاورت آب شــیرین کن، مصب خور و چند نقطه 
دیگر  انجام شــد. وی پایش چند روزه منطقه، بررسی 
شــرایط بوم ها تعویض و اصالح موقعیت و جهت آنها 
به دلیــل جابجایی های احتمالی با جریانات پســاب 
موجود در خور و جمع آوری مواد نفتی در پشت بوم ها 
بوسیله پمپ های مکشــی و تانکر های مکنده و نصب 
فنس بوم در محل اتصال خور یاد شــده به دریا  را از 
دیگر این اقدامات برشمرد. معاون امور دریایی بنادر و 
دریانوردی هرمزگان خاطرنشان کرد: در همین راستا 
ســه الیه بوم جاذب در فاصلــه ۱۰۰ متری از مصب 
خور و جذب الیه های نازک گازوئیل از ســطح آب 
نفتی  لکه های  بوسیله ورق های مخصوص جمع آوری 
نیز نصب شده اســت. مکی زاده با بیان اینکه در چند 
نقطه از خور، عوامل پاالیشگاه بندرعباس و نفت ستاره 
نســبت به آب اندازی بوم و جمع آوری لکه های نفتی 
اقدام نموده ند، تصریح کرد: اقدامات کنترلی و مقابله با 
آلودگی همچنان درحال انجام بوده و تا زمان حصول 

اطمینان از پاکسازی کامل آن ادامه خواهد داشت .

گروه اقتصــادی //  نماینده ولــی فقیه در 
هرمزگان و امام جمعه بندرعباس گفت: ایجاد 
درگیــری داخلی و ضربــه زدن به اقتصاد 
کشــور دو هدف اصلی اغتشاشات و خارج 
از کشــور طراحی شده بود اما خوشبختانه 
با هوشیاری مردم، اصناف و حافظان امنیت، 

این دو هدف خنثی شد . 
   حجت االسالم والمسلمین محمد عبادی زاده در 
دیدار با بازاریان و اصناف بندرعباس، اظهارداشت: 
در حوادث اخیر تکیه گاه اصلی دشمن بر مناطق 
مرزی کشــور بود تا به اقتصــاد لطمه وارد کنند 
به همین جهت در اســتان هرمزگان نیز بر روی 
بنیان های اقتصادی تمرکز کرده بودند.وی ادامه داد: 
اینکه اغتشاش گران به زور و تهدید سعی داشتند 
به بازاریان و کامیون داران لطمه وارد کنند، انزجار 

عمومی را در پی داشت و چهره واقعی این افراد را 
نشان داد.امام جمعه بندرعباس در بخش دیگری 
از سخنان خود اضافه کرد: برخی از چالش های 
بازاریان در داخل اســتان قابل حل اســت ولی 
برخی از آن ها نیازمند تصمیم گیری در سطوح ملی 
اســت که باید توسط نمایندگان مجلس پیگیری 
شــود.وی، با بیان این نکته که چالش های بازار 
را از طریق مسووالن استانی و کشوری پیگیری 
خواهم کرد، گفت: از مدیریت و همکاری اصناف 
و بازاریان در دوران کرونا که باعث شد هرمزگان 
نوسان قیمت کمی را تجربه کند قدردانی می کنم 
و این امر نشــان دهنده تعهد اصناف استان است .
نماینده ولی فقیه در هرمزگان، با اشــاره به لزوم 
تسهیل در جابجایی کاال، تصریح کرد: کاالهایی 
از خارج از کشور به تهران می رود ولی وقتی از 

تهران وارد اســتان هرمزگان می شود با چالش 
جــدی برای حمل و نقل روبه رو اســت که این 
روند باید اصالح شود.حجت االسالم والمسلمین 
عبادی زاده خاطرنشان کرد: یکی از رسالت های 
اصلی دین، حفاظت از جان و مال انسان ها است 
و قوانین نیز متناســب به این واقعیت باید تنظیم 
و تصویب شــوند.امام جمعه بندرعباس افزود: 
دولت باید حمایت هــا و همکاری های بازاریان 
در دوران کرونــا را جبران کند و مطالبه بازاریان 
در خصوص مالیات جبرانی کامال به حق است.

حجت االسالم والمسلمین عبادی زاده، با اشاره به 
لزوم ساماندهی هوشمند دستفروشان، خاطرنشان 
کرد: شهرداری اگر ساماندهی دستفروشان را به 
صورت دستی و خارج از هرگونه سامانه هوشمند 
و هدفمند انجام دهد، نارضایتی و آسیب در بازار 

بیشتر خواهد بود و شهردار باید به سرعت برای 
این موضوع راه حلی ارائه کند.به گزارش ایرنا، 
وی، با بیان اینکه که همواره دغدغه زیباســازی 
فضا و بهبود مبلمان شــهری را دارم، عنوان کرد: 
متمرکزســازی اصناف در نقاط مختلف یکی از 
عوامل مهم زیباســازی فضای شهری است و با 
توجه به استقبال سرمایه گذاران و بازاریان، نیازی 
به ســرمایه گذاری دولت در این زمینه نیست و 
دولت تنها باید از طریق واگذاری زمین تسهیل گر 

باشد .

نماینده ولی فقیه در هرمزگان تاکید کرد

ضرورت ساماندهی هوشمند دستفروشان در بندرعباس

   
سرمقاله

  روزنامه دریا در حالی از امروز وارد بیســت و دومین ســال 
 انتشارش می شــود که چهارســال هم از درگذشت بنیانگذار 
روزنامه مرحوم حاج ایوب دبیری نژاد می گذرد. نشــریه ای که 
بنیانگذاری اش برای حمایت از مــردم و انعکاس دغدغه های 
هرمزگانی های محروم بوده و همواره تالش شده است در همین 
مســیر گام برداریم؛ مسیری که بسیار پرفراز و نشیب بوده است. 
علی رغم. اقدامات صورت گرفته. اما حق مردم هرمزگان متاسفانه 
در بخش های مختلف تضییع شده است وبه همین دلیل استانی که 
عنوان قطب اقتصاد و تجارت کشور را یدک می کشد و جایگاه 
مهمی را در سطح منطقه و بین المللی دارد، اما از آن طرف همین 
استان در صدر استان های با رتبه نخست فقر وفالکت، بیکاری، 
گرانی و... قرار دارد؛ یعنی اســتانی که هم غنی است برای کشور 
 و فقیر ومحروم اســت برای مردمانش و این تناقض ها را بارها 
نوشــته ایم و با گزارش ها و... به تصویر کشیده ایم. این وضعیت 
حتی در مورد رسانه ها ونشریات ومطبوعاتش هم صدق می کند. 
این استان که از یک طرف شاگرد اول فقر وفالکت و بیکاری است 
را وزارت ارشــاد جزو استان های برخوردار قلمداد کرده است و 
محرومیت ها و محدودیت هایی را برای نشریاتش اجرا کرد که 
البته برخی توانســتند این محدودیت و محرومیت را دور بزنند و 
برخــی همچنان در این محدودیت و محرومیت قرار دارند. مرکز 
پژوهش های مجلس، هرمزگان را جزو صدرنشین ترین استان با 
فقر و فالکت قرار داده است وبارها آمارهای مختلف نیز این استان 
را دارای باالترین آمار بیکاری استان های کشور خوانده است، اما 
از آن طرف وزارت ارشاد مشخص نیست بر اساس کدام شاخص، 
هرمزگان را برخوردار خوانده است. اگر که بر اساس درآمدزایی 
 این استان و مالیات ستانی اش است، که هیچ نفعی برای استان و 
مردمانش نــدارد. اگر براســاس میزان تجــارت و بنگاه های 
 و اقتصادی اش هم باشــد که بیشــتر ایــن صنایع حتی تالش 
کرده اند مالیات و مالیات برارزش افزوده شــان و... را برخالف 
 قانون مالیات های مستقیم در استان پرداخت نکنند و بیشتر این 
بنگاه های اقتصادی حتی نقش موثری را در انجام مسئولیت های 
 اجتماعی شــان هم ندارند و به همین دلیل روســتاها و محالت 
حاشــیه ای همچنان در فقر مطلق بسر می برند. در این سال ها 
مــا نیز گزارش های متعــددی را از محرومیت های اســتان در 
حــوزه ها ومناطق مختلف به تصویر کشــیدیم، اما دولت ها در 
ادوار مختلــف این فقر و محرومیت ها را ندیدند و اقدامات موثر 
مورد نیاز را انجام نداده اند. اما روزنامه دریا بر اســاس رسالت 
 خود همــواره در کنار مــردم خواهد ماند و مطالبات شــان و 
خواسته های شان را منعکس خواهد نمود واز آن طرف اقدامات 

دولت و نهادهای مختلف را نیز به اطالع عموم خواهد رساند .
  علی زارعی

آغاز بیست و دومین سال انتشار دریا

گروه خبر //  نشســت همکاری برای 
احداث پارک پتروشــیمیایی متانول 
و صنایع پایین دســتی منطقه ویژه 
اقتصادی صنایع انرژی بر پارســیان 
پتروشــیمی  صنایــع  شــرکت   در 

خلیج فارس برگزار شد .
  بــه گــزارش خبرنگار دریــا ؛ مهدی 
دوستی استاندار هرمزگان در این جلسه 

با قدردانــی از اراده و تصمیم شــرکت 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس در اجرای 
ایــن پروژه کلیــدی گفت: بــا توجه به 
 اهمیت پروژه در تکمیــل زنجیره ارزش 
 صنایع پایین دســتی و توســعه صنایع 
 تکمیلی زنجیــره متانول، مــی توانیم با 
سرمایه گذاری های توسعه عمودی زنجیره 
ارزش، ضریــب پیچیدگــی محصوالت 

پتروشــیمیایی و ارزش افــزوده ایــن 
محصوالت را باال ببریم درهمین راســتا 
نیز برای ســاماندهی روند توسعه صنعت 
و انرژی در هرمزگان و کشــور، تمام قد 
حمایت  می کنیم تا شاهد به ثمر رساندن 
باشیم.استاندار  توسعه  پیشران  طرح های 
هرمزگان بــر آماده بودن فرصت و امکان 
مشارکت ســرمایه گذاران و شرکت های 
سرمایه گذاری در تکمیل و توسعه فازهای 
مختلف این طرح ملی تاکیدکرد و افزود: 
نشســت های هماهنگی با مسئوالن ملی 
و استانی برگزار می شود تا در سریعترین 

زمان ممکن عملیــات اجرایی این طرح 
مدیرعامل  علی عسکری  شود.دکتر  آغاز 
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیز 
با اشاره به شــرایط جهانی حاکم بر بازار 
متانول و ضرورت تولید محصوالت متنوع 
از آن گفت: به محض تحویل زمین مورد 
نیاز و آماده بودن زیرساخت ها، به سرعت 
عملیات اجرایی پارک پتروشیمیایی متانول 
و صنایــع پایین دســتی در منطقه ویژه 
اقتصادی صنایع انرژی بر پارســیان آغاز 
پتروشیمیایی  پارک  است  می شود.گفتنی 
متانول پارسیان با ظرفیت تولید دو میلیون 

تن محصــول، در قالب ۱۷ محصول و در 
۴ فاز اجرا می شــود و هــدف از اجرای 
آن،تبدیل متانول به محصوالت صادراتی و 
دارای مشتری از جمله نساجی و ... است.

این طرح در فاز اول با مشارکت قرارگاه 
خاتم االنبیاء و دالیان چین، MTO آغاز 
و بالفاصله بعد از آن، فازهای بعدی اجرا 
می شود.برای احداث این پارک دو میلیارد 
و ۴۰۰ میلیارد دالر هزینه خواهد  شــد و 
درمسیر توسعه پارک متانول در آینده نیز 
۲ هزار هکتار زمین در اسناد تدوین شده 

پیش بینی شده است .

استاندار هرمزگان :

 تمام قد از طرح های پیشران توسعه 
در استان حمایت می کنیم

 

پشت پرده سیاست 

  
بر این اساس و فارغ از نتیجه نهایی مذاکرات، آن چه از هم اکنون کامال روشن و واضح 
است این که؛ متاسفانه نهادی حقوقی-بین المللی که مطابق اساسنامه اش باید تسهیل گر 
فرایندهای دیپلماتیک این چنینی برای حل موضوعات و مسائل میان کشورها باشد، به 
 دلیل رفتارهای سیاسی و کامال جانبدارانه مدیرکل آن نه تنها به وظیفه قانونی خود عمل 
نمی کند بلکه بستری برای تضییع حقوق قانونی اعضا با هدف اغنای جاه طلبی های پیدا 
 و پنهان شــده است.بنابراین سفر مسئوالن ارشد آژانس طی روزهای آینده به تهران 
می تواند آخرین آزمون آژانس و البته امیدهای باقی مانده برای دوری از سیاسی کاری 

وحل گره های پادمانی باشد .
آقای میرسلیم به تبعات بین المللی اظهارات  تان فکر کرده اید؟

 مصطفی میرسلیم، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی، در پاسخ به اظهارات 
برخی مبنی بر فاصله کوتاه دستگیری تا اعدام عامالن ناآرامی ها تصریح کرد: خیر به 
این صورت نیست. به نظر بنده فاصله بین دستگیری عوامل ناآرامی ها تا اعدام آن ها 
بسیار زیاد است و باید در فاصله ۵ یا ۱۰ روز بعد از دستگیری اعدام شوند، منتها قوه 
قضاییه روال خودش را دارد. اظهاراتی که با واکنش بسیاری در فضای مجازی روبه 
رو شد.چند ثانیه نوشت:اظهارات ناپخته این چنینی، دستاویزی است برای جریان های 
ایران  ستیز در خارج از ایران که در قالب نهادهای مردم نهاد حقوق بشری، زمینه سازی 
افزایش تحریم، محاصره اقتصادی و هزینه حیثیتی برای کشور را فراهم می کنند و به 
عبارتی تخصص شان در پرونده سازی است. الزم است تبعات بین المللی اظهارات 
این چنینی برای امثال میرسلیم تبیین و تشریح شود، بلکه هر کالمی را بی موقع و از 
روی هیجان بیان نکنند. از ایشان باید سوال کرد که دستگاه قضا مگر قانون، قاضی و 
رئیس ندارد که شما تصمیم بگیرید چه کسی باید اعدام شود و چه کسی در چه زمانی 
اعدام نشود! فرارو نیز مدعی شد:مردی که همین چند وقت قبل )تیر ماه( با چهره ای 
پریشان ماجرای بازداشت و زندانی شدن فرزندش را به جرم مسائل امنیتی )همکاری 
با گروهک منافقین( برای رسانه ها نقل می کرد و بسیار عاجزانه از مشکل جسمی و 
روحی و البته گول خورده بودن فرزندش سخن می گفت، امروز از فاصله بسیار زیاد 
بین دستگیری عوامل ناآرامی ها تا اعدام آن ها سخن می گوید. گویا وزیر ارشاد دولت 
دوم هاشمی رفسنجانی و نامزد رسمی حزب مؤتلفه در انتخابات ریاست جمهوری 

۹۶، فراموش کرده یک سوزن به خود بزند و یک جوالدوز به دیگران !
 قوه قضاییه : طبق قانون، شرط تحقق محاربه قتل یا جرح نیست

روابط عمومی قوه قضاییه در خصوص شــرایط جرم محاربه بیانیه ای صادر کرد.
دربخشــی از این بیانیه آمده است:» شرایط، عناصر، مجازات و شقوق مختلف جرم 
محاربه در ماده ۲۷۹ به بعد قانون مجازات اسالمی پیش  بینی شده است«. این ماده 
می گوید »محاربه عبارت از کشیدن سالح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب 
آن هاست به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی 
به سوی یک یا چند شخص خاص سالح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد 
و نیز کســی که به روی مردم سالح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت 
نشود، محارب محسوب نمی شود«. » رکن مادی جرم محاربه، کشیدن سالح یعنی 
آشکار کردن اسلحه است؛ مشروط به آن که اوالً کشیدن سالح به قصد جان یا مال یا 
ناموس مردم  یا ارعاب و ترساندن مردم باشد. ثانیاً موجب ناامنی در محیط گردد و 
به موجب ماده ۲۷۹، فعلیت یافتن جرح یا قتل، شرط تحقق محاربه نمی باشد.بنابراین 
طبــق ماده مذکور، اگر فردی بی آن که قصد جان، مال یا ناموس مردم  یا بدون قصد 
ارعاب آن ها اسلحه بکشد ،مشمول محاربه نخواهد بود و همچنین اگر با مقاصد مذکور 
اسلحه بکشد، اما موجب ناامنی محیط نشود، محاربه صدق نمی کند، قسمت دوم ماده 
۲۷۹ به روشنی این معنا را بیان می کند.  از منظر رکن روانی جرم، برای تحقق محاربه 
سوء نیت عام یعنی همان عمد در کشیدن اسلحه و قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه 

ضروری است . / میزان

آزمون آژانس 
 درحالی که بهانه گیری های آژانس با چراغ ســبز واشنگتن هر روز بیشتر 
می شــود رئیس سازمان انرژی از حضور مســئوالن آژانس در تهران طی 
روزهای آینده خبرداد وگفت: امیدواریم در جهت رفع موانعی که وجود دارد 
گامی به جلو برداریم.در مذاکرات احیای برجام، ایران و آمریکا همچنان در سه 
موضوع »مسائل باقی مانده آژانس«، »تضمین اقتصادی« و »تسری تحریم ها 
به طرف های ثالث« اختالف نظر دارند و همین موضوع باعث شــد با وجود 
نزدیک شدن دو کشور به نقطه توافق در شهریورماه، گفت وگوها برای مدت 
نامعلومی به حالت تعلیق درآید. برخالف یک سال گذشته که دولت سیزدهم 
می خواست از تمام ظرفیت چانه زنی اش سر میز مذاکرات استفاده کند و از 
همه ابزارهای در اختیارش بهره بگیرد تا متن توافق را قوی تر کند، امروز به 
نظر می رسد، برای تکمیل سریع مذاکرات احیای کامل آمادگی دارد اما غرب 
به طور مشخص آمریکا دیگر انگیزه ای برای ادامه گفت وگوهای برجامی از 
خود نشان نمی دهد . با این حال ،محمد اسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی 
کشورمان  با اعالم این که مسئوالن آژانس در روزهای آینده به ایران می آیند، 
گفت: تعامالت  ما با آژانس بین المللی انرژی اتمی برقرار اســت و امیدواریم 
در جهت رفع این موانعی که وجود دارد، گامی به جلو برداشته شود.تهران از 
ابتدا بر این اصل تاکید داشته که بسته شدن پرونده ادعاهای پادمانی که همگی 
ریشه سیاسی دارد یکی از الزاماتی است که ایران در کنار دیگر الزامات مورد 
نیاز برای ورود به توافق مدنظر دارد.بر این اساس، حل و فصل این موضوع 
همواره در ردیف خطوط قرمز غیر قابل تغییر ایران بوده و در هیچ مرحله ای 
از مذاکرات در برابر آن عقب نشینی صورت نگرفته است.هدف روشن ایران 
بــرای ورود به توافق احتمالی، رفع تحریم های غیر قانونی و انتفاع اقتصادی 
است و اساسا بدون حل موضوعات پادمانی باقی  مانده که همواره می تواند با 
رویکرد سیاسی، بهانه ای برای وارد کردن فشار به ایران باشد، توافق معنایی 
نخواهد داشــت.پیش  بینی این مهم که جمهوری اسالمی ایران سازوکارهای 
مدنظر خود را برای تعیین تکلیف مسائل پادمانی باقی مانده در مذاکرات رفع 
تحریم ها مطرح و بر آن تاکید کرده  کار سختی نیست و باید آن را مفروض 
دانســت. حال اگر این پیش  فرض منطقی را بپذیریم  با تناقضی آشکار در 
اظهارات سیاسی و اخیر مدیرکل آژانس روبه رو خواهیم شد که در حکم شنا 
بر خالف مســیر جریان رودخانه است. طرح موضوعات تعجب آوری چون 
لزوم ارائه دسترسی از سوی ایران به اماکن و افراد مدنظر آژانس که با توافقات 
قبلی دو طرف نیز همخوانی ندارد، عمال خط و نشــان کشــیدن برای اعالم 
مخالفت آژانس با توافقی است که باید با اجرای آن موضوعات پادمانی بسته 
شــود. نکته دیگر این که؛ ایران از ابتدا اعالم کرده  که برای اطمینان از تحقق 
مطالباتش فرایند راستی آزمایی را به  طور جدی مدنظر دارد. به صورت طبیعی 
این فرایند درباره  همه تعهدات طرف های مقابل از جمله بسته شدن پرونده های 
پادمانی مورد ادعای آژانس نیز باید در توافق احتمالی پیش  بینی شده باشد.
در چنین شرایطی حتی اگر دوطرف برای دستیابی به توافق به جمع بندی نیز 
برسند، رفتار مدیرکل نهادی مانند آژانس که کارویژه اش فنی-حقوقی است 
ولی وظایفش را به سیاسی ترین شکل ممکن طرح و پیگیری می کند، فرایند 
راستی آزمایی را با اختالل جدی روبه رو خواهد کرد و دستیابی به توافق به 
معنی اجرای تعهدات متقابل از سوی طرف های مختلف را غیر ممکن خواهد 
ساخت. رفتارهای کامال سیاسی و غیر حقوقی رافائل گروسی در قبال ایران که 
مسبوق به سابقه نیز هست ضمن آن که در شرایط فعلی می تواند مانعی جدی 
برای جمع بندی توافق تلقی شود، چشم انداز فراهم شدن زمینه اجرای تعهدات 

اولیه طرفین برای ورود به اجرای توافق احتمالی را نیز تیره خواهد ساخت .

تازه های مطبوعات
جام جم – در حالی که قرار است با عبور از اعتراضات فعلی به سمت 
اصالح حکمرانی برویم و شکاف های »ملت- ملت« و »ملت- دولت« 
را ترمیم کنیم، یک جریان سیاسی ظاهرا با نادیده گرفتن چنین رویه ای 
به دنبال صورت  بندی انتخاباتی از وقایع اخیر اســت؛ به این معنا که 
جریان غربگرا با برجسته کردن کلیدواژه های »زن، زندگی و آزادی« 
در حال مصادره شــعار اعتراضات اســت و تــالش دارد »زندگی و 

بازپس گیری زندگی« را به شعاری انتخاباتی تبدیل کند! 
 جوان- این  روزنامــه با تیتر » آقای دولت! گرانی ها را می بینی؟« 
نوشــت: خانه و خودرو و دالر و ســکه چنان ترمز بریده اند که حتی 
در دولت کســی داوطلب صحبت  کردن با مردم در این  باره نمی شود! 
البته باید سخنی پیدا کرد و گفت و این سخن، دشوار پیدا می شود. اگر 
ریشه ناآرامی ها را تا علت العلل بجوییم و عقب برویم، به تورم و گرانی 
می رسیم. وقتی گرانی و تورم نباشــد، اصوالً مردمی که طرفدار یک 
زندگی معمولی اند- که بیشتر مردم این  گونه اند- چنان آرامشی به دور 
از اســترس و اضطراب و فکر و هّم و غم پیدا می کنند که آن را با هیچ 

چیز عوض نمی کنند. 
 ایران - این روزنامه با اعتقاد بر این که بازار ارز و طال تحت تأثیر عامل 
روانی است، نوشت: کارشناسان معتقدند با توجه به افزایش درآمدهای 
نفتــی و روند مطلوب صادرات غیرنفتی، مشــکلی در ناترازی ارزی 
کشور وجود ندارد و آشفتگی بازار ارز و طال در برهه کنونی،  متأثر از 

نااطمینانی در فضای عمومی جامعه است .
 کیهان -  جمهوری اســالمی ایران حــق دارد و می تواند در صورتی 
که منافــع ملی خود را در مخاطره ببیند، تنگه  هرمز را به روی تمامی 
کشتی های نفتکش و حتی کشتی های حامل کاالی تجاری و تسلیحاتی 
ببندد و دلیلی ندارد که کشــورهای متخاصم از تنگه  ای که در آب های 
سرزمینی کشورمان قرار دارد اجازه عبور داشته باشند.حتی می توانیم 
بخشی از محموله های تجاری آن ها را در مقابل آسیب های مالی که به 

کشورمان زده اند به عنوان غرامت مصادره کنیم . 
انعکاس

الف خبر داد : در جلســه علنی مجلس درخواست استعفای ابراهیم 
عزیــزی نماینده مــردم کرمانشــاه  اعالم وصول شــد.در متن نامه 
اســتعفای عزیزی آمده اســت، با توجه به نظــر رئیس جمهور مبنی 
 بــر خدمت در دولت، بــه همین دلیل اســتعفا از نمایندگانی مجلس 
شورای اسالمی را تقدیم می کنم. شنیده ها حکایت از این دارد که ابراهیم 
عزیزی جایگزین محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور خواهد 

شد .
 خبرآنالین خبرداد : خبرگزاری بلومبرگ مدعی شد چین یک مقام 
را که به تازگی  از رده های باالی قدرت برکنار شده بود برای دیدار با 
رئیس جمهور ایران به تهران فرستاد.بلومبرگ در ادامه ادعاهای خود 

مطرح کرد که چین در حال فاصله گرفتن از ایران است .
 انتخاب خبر داد: ســردار  هوشی السادات، فرمانده قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء گفت: به دو کشور سوریه و ونزوئال صادرات خدمات فنی 
و مهندسی داریم به طوری که در کشور ونزوئال وارد پروژه ساخت مترو 
در کاراکاس شدیم و حضور موفق داشتیم. در پروژه های نفتی ونزوئال 

نیز حضور داریم .

انصــاف نیوز خبرداد : نورا... قدرتی ،معاون حقوقی قوه قضاییه در توضیح 
اظهارات انتسابی به وی در خصوص حوادث اخیر گفت: آمارهایی که به نقل 
از بنده منتشر شده، درست نیست.وی تاکید کرد: طبق اعالم شورای امنیت 
کشور کشته های حوادث اخیر  حدود ۲۰۰ نفر بوده است. بنده در جلسه ای 
اعالم کردم اگر قرار باشــد یک نفر ، ۲۰۰  یا ۴ هزار نفر هم به مانند دوران 
جنگ و دفاع مقدس، جان خود را فدای انقالب و نظام و کشــور کنیم، این 

آمادگی را داریم که از این صحبت اشتباه برداشت شده است .
اعتماد آنالین خبــر داد : طبق ادعای خبرنگار صــدای آمریکا، روادید 
آمریکای علی کریمی و خانواده اش با کمک باشگاهی در شرق این کشور 

صادر شده و او به همراه خانواده آلمان را به مقصد آمریکا ترک می کند .
 شــفقنا خبر داد : ســاردویی، عضو مجمع نمایندگان استان کرمان گفت: 
 سرعت اینترنت به شدت پایین است به طوری که حتی کار کردن با ایمیل  یا 
پلتفرم های داخلی هم با مشکل مواجه است. شما حتی اگر به بقالی ها هم 
مراجعه کنید، در کنار تبلیغات ماست شیرین، تبلیغات فروش فیلترشکن را 
هم می توانید ببینید. راه حل مشکالت کشور، فیلتر کردن نیست، برای فعالیت 
صفحه اینستاگرام مجلس، از فیلترشکن استفاده می شود یا وقتی خبرهای 
کمیسیون را بارگذاری می کنیم، یعنی برای اطالع رسانی، همه مجبور هستیم 

از فیلترشکن استفاده کنیم .
تهیه دستورالعمل برگزاری » تجمعات قانونی«

اصل ۲۷ قانون اساسی اعالم می دارد: »تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، 
بدون حمل ســالح، به شرط آن که مخل به مبانی اسالم نباشد آزاد است.« 
به رغم این که قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران صراحتا حق برگزاری 
تجمع و راهپیمایی را به رسمیت شناخته است، اما تاکنون عزمی برای اجرای 
این اصل  قانون دیده نشده اســت. البته بسیاری از اهل فن و حقوق دانان 
معتقدند همین که این اصل در قانون آمده اســت بر اســاس آن تشکل ها 
می توانند تنها با اعالم خبر به وزارت کشور و نیروی انتظامی مبنی بر این که 
بنا بر اصل ۲۷ قانون اساسی در مکان و تاریخ مشخص تجمع می کنند؛ اقدام 
به برگزاری آن کنند. حال این که برخی دیگر چنین نظری ندارند و برگزاری 
تجمعات و راهپیمایی را منطبق بر قانون اساسی به شرطی صحیح می دانند که 
قانون عادی در این زمینه مصوب شود. در این بین، احمد وحیدی وزیر کشور 
همچنین با بیان این که تجمعات قانونی را به رسمیت می شماریم، گفت: سال 
قبل هم تجمعات مختلفی داشته ایم. دستورالعملی هم برای تجمعات در حال 
تهیه است اگر الیحه هم نیاز بود، تهیه می شود. هفته پیش نیز عبدا... مرادی، 
مدیرکل سیاسی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور درخصوص قانون 
برگزاری تجمعات به ایلنا گفته بود: یکی از اقدامات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب 
در شش ماه گذشته، تدوین پیش  نویس برگزاری تجمعات بود که این پیش  
نویس در نهایت نوشته شد. در گذشته این موضوع تعیین تکلیف نشده بود، 
اما امیدواریم با تنظیم پیش نویس قانون برگزاری تجمعات جمع بندی نهایی 
صورت گیرد و در نهایت همان اشــکال نهادینه کردن اعتراضات در سطح 
شهرها و اماکن به درستی حفاظت شود .به گفته وی، وزارت کشور همواره 
بر نشاط سیاســی و اعتراض تاکید داشته است. حق اعتراض در اصل ۲۷ 
قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است و زمینه اجرایی و نهادینه سازی 
آن وجود دارد، اما در بخش نهادینه سازی آن با اشکاالتی مواجه شده ایم. ما 
در بخش اعتراض مشکل نداریم ، با مرز اغتشاش و اعتراض مشکل داریم 
و همان طور که رئیس جمهور در صحبت های اخیرشان گفتند، گفت وگو و 

احترام راهبرد اصلی ما برای برگزاری اعتراض است .

 گروه خبر //  معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی هرمزگان گفت: 
در اجرای طرح ملی پیشگیری از تنبلی چشم کودکان سه تا شش 

سال در هرمزگان، تاکنون ۴۶ هزار کودک سنجش شده اند . 
   مژگان صابری در تشــریح این خبر، افزود: در این طرح که تا پایان 
دی ادامه دارد، متولدان نیمه دوم سال ۹۵، تا نیمه دوم ۹۸ در پایگاه های 

سنجش بینایی، غربالگری می شوند.وی با بیان اینکه این طرح از خرداد 
امسال آغاز شده است، تصریح کرد: والدین می توانند برای شرکت در 
این طرح به ۱۲۰ پایگاه ســنجش بینایی و برخی خانه های بهداشت 
سراسر استان مراجعه کنند.معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی هرمزگان 
با اشــاره به اینکه بر اساس آمارها شمار کودکان سه تا شش سال در 

هرمزگان ۱۳۳ هزار نفر اســت، اظهار کــرد: کودک پس از معاینه در 
صورت تنبلی چشــم به بینایی سنج معرفی می شوند و در نوبت سوم 
چشم پزشــک پس از معاینه های الزم در صورت نیاز عینک تجویز 
می کند.وی با بیان اینکه برای شرکت در این طرح ملی در دست داشتن 
شناسنامه کودک الزامیست، خاطرنشان کرد: سن طالیی پیشگیری از 
تنبلی چشم در کودکان، زیر شش سال است.به گزارش ایسنا ؛ معاون 
پیشگیری اداره کل بهزیستی هرمزگان در پایان عنوان کرد: کودکان در 

این سن هر سال باید برای معاینه چشم مراجعه کنند .

سنجش ۴۶ هزار کودک هرمزگان در طرح ملی پیشگیری از تنبلی چشم
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ســید ابوالحسن جعفری ســرویس استان ها //
 اســتاندار بوشــهر با بیان اینکــه مقابله عملی
  بــا زمین خواری نبایــد مقطعی باشــد، گفت: 
ســنددار شــدن اراضی ملی و دولتــی، مقابله 
با زمین خــواری، برخــورد قاطع بــا عوامل و 

دســت اندرکاران تصرف اراضی ملی یک ضرورت 
است  . 

    بــه گزارش خبرنگار دریا ، احمد محمدی زاده در 
جلسه  منطقه ای حدنگاری کاداستر با حضور رئیس 
سازمان ثبت اســناد و امالک کشور و اعضا شورای 
قضایی استان بوشهر با تأکید بر سنددار شدن اراضی 
و منابع طبیعی و دولتــی، اظهار کرد: مقابله عملی با 
زمین خواری نباید مقطعی باشد، بلکه برخورد قاطع با 
کوه خواری، زمین خواری و ساحل خواری باید تداوم 

داشته باشد و تعامل همه دســتگاه ها در این عرصه 
ضروری است.وی شناسایی شبکه های تصرف اراضی 
ملی و دولتی را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: باید 
در این عرصه ضمن اقدام بازدارنده، باید ســازوکار 
فراهم شــود تا هر گونه اقدام از سوء استفاده کنندگان 
در تصرف اراضی ملی و دولتی گرفته شود.اســتاندار 
بوشــهر برخورد با افراد خاطــی در عرصه تصرف 
اراضــی ملی و دولتی در بخش های مختلف را مورد 
تأکید قــرار داد و گفت: برخورد قاطع با متخلفان در 

عرصه زمین خواری، زمینه افزایش اعتماد عمومی به 
این گونه برنامه ها فراهم می شود.محمدی زاده ادامه داد: 
نباید اعتماد عمومی به بهای سودجویی افرادی محدود 
در تصرف منابع ملی خدشــه دار شود.وی واگذاری 
اراضی در شــهرک های صنعتی و خــارج از آنها را 
مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: عده ای محدود 
پس از دریافت زمین برای ســرمایه گذاری صنعتی و 
تولیدی، که قصدشــان اجرای طرح نیست، با ایجاد 
شرایط مناسب و افزایش قیمت زمین، اقدام به فروش 

آن می کننــد که باید اقدامات بازدارنده در این عرصه 
فراهم تا از سودجویی غیرقانونی این افراد جلوگیری 
شود.اســتاندار بوشهر اضافه کرد: ســاز و کارهای 
دستگاه ها به گونه ای نیست که از سوء استفاده تصرف 
غیرقانونی زمین در شهرک های صنعتی و خارج از آن 
برای این قبیل افراد بازدارنده باشد و این درحالی است 
که روند قضایی این گونه پرونده ها طوالنی اســت و 
این مدلی دیگر از زمین خواری و سودجویی در حوزه 
اراضی ملی اســت که باید ساز و کارهای دستگاه ها 
در ایــن عرصه قوی و بازدارنده باشــد تا از اراضی 
 ملی حفاظت و صیانت شــود.محمدی زاده ادامه داد: 
ســند دار شــدن اراضی ملی و دولتــی، مقابله با 
زمین خواری، برخورد قاطع با عوامل و دست اندرکاران 

تصرف اراضی ملی یک ضرورت است .

استاندار بوشهر:

مقابله عملی با زمین خواری نباید مقطعی باشد 

فرمانده انتظامی یزد خبر داد 
افزایش شمار جانباختگان تصادفات جاده ای 

استان یزد در سال جاری 
  علیرضا حائری زاده ســرویس اســتان هــا // فرمانده 
انتظامی اســتان یزد با اشاره به تردد روزانه ۱۴ هزار خودرو 
در محورهــای مواصالتی این اســتان، از افزایش شــمار 
جانباختگان حوادث رانندگی اســتان در سال جاری نسبت 
به ســال گذشــته عمدتًا به دلیل واژگونی خودرو خبر داد. 
سردار "عباســعلی بهدانی فرد" فرمانده انتظامی استان یزد 
در مراســم آغاز طرح ترافیکی زمستانه استان که همزمان با 
سراسر کشور در ستاد فرماندهی انتظامی استان برگزار شد، 
گفت: این طرح با هدف تسهیل در عبور و مرور، کنترل ایمنی 
 جاده ها و جلوگیری از انســداد جاده های مناطق برفگیر و

 امداد رسانی در مواقع بحران از همزمان در سراسر کشور با 
حضور کلیه دستگاه های امدادی استان آغاز و تا ۲۰ اسفند 
ماه ادامه خواهد داشت و بعد از آن نیز طرح نوروزی ۱۴۰۲ 
آغار خواهد شــد.وی در ادامه با بیان اینکه روزانه تردد ۱۴ 
هزار خودرو در محور های اســتان انجام می شــود، افزود: 
متاسفانه آمار جانباختگان حوادث رانندگی در سال جاری 
نسبت به سال گذشته افزایش داشته است که اکثر این آمار ها 
مربوط به واژگونی خودرو است.مقام ارشد پلیس استان در 
ادامه افزود: از امروز در قالب این طرح، ۳۰ تیم پلیس راه به 
همراه تیم های راهداری، هالل احمر و اورژانس با استقرار در 
جاده های استان بخصوص در مناطق برفگیر و کوهستانی به 
امداد رسانی الزم مشغول می شوند.»رحیم حاجی ده آبادی« 
رئیس پلیس راه اســتان نیز در این مراسم گفت: گشت های 
پلیس راه در گردنه های ســعید آباد، کرمانشاهان، علی آباد، 
سخوید، بیداخوید، خرانق و رباط پشت بادام که گردنه های 
برف گیر استان به شمار می آیند مستقر می شوند.وی  با اشاره 
به این که از اول امسال تاکنون سه هزار راننده پرخطر در سطح 
جاده های استان رصد و شناسایی شدند که در همین راستا 
آزمایشات روحی و جســمی رانندگان انجام و خودروهای 
آنها توقیف شد، افزود: همچنین در سال بیش از ۹۳ میلیون 
دســتگاه خودرو در سطح جاده های استان یزد تردد داشتند 
که ۲۶ میلیون خودرو بیشتر از مدت مشابه پارسال بود و طی 
همین مدت ۱۷۱ نفر در این مسیر ها جان باختند که ۳۸ نفر 
معادل ۲۸ درصد از سال گذشته بیشتر بود.رئیس پلیس راه 
استان در پایان با بیان اینکه ۴۳ درصد فوتی ها را بومی و بقیه 
غیربومی بودند، گفت: طی سالجاری ۱۵۷۹ نفر در جاده های 
استان مصدوم، زخمی یا معلول شدند که ۴۳۰ نفر معادل ۳۸ 

درصد از پارسال بیشتر است .

خبر

   علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // رئیس اداره 
بیابان زدایی اداره کل منابع طبیعی استان یزد با اشاره 
به نقش عوامل طبیعی و انسانی در بیابانی شدن یزد، 
ســهم عوامل طبیعی در بیابانی شدن استان طی ۱۵ 

سال گذشته را بیش از عوامل انسانی خواند . 
    به گزارش خبرنــگار دریا ؛ "محمود فتاحی" اظهار 
کرد :به طور کلی ۷.۳ میلیــون هکتار یعنی ۳۶ درصد 
اراضی استان یزد را بیابان ها تشکیل می دهند که در آنها 
حداکثر ۳ تا ۴ درصد پوشش گیاهی یا به طور کلی فاقد 
پوشش گیاهی هســتیم.وی با بیان این که حدود ۹۷۶ 
هزار هکتار از این اراضــی به عنوان کانون های بحران 
فرسایش بادی محســوب می شوند، این کانون ها به دو 
نوع درجه یک و درجه دو تقسیم کرد و گفت: کانونهای 
درجه یک در اســتان ۲۵۰ هزار هکتار وسعت دارند و 
تمام فعالیت بیابان زدایی اعم از بذرپاشی، نهال کاری و 
ســایر اقدامات مربوطه در این محدوده انجام می گیرد.
فتاحــی تعداد کانونهای گرد و غبار در یزد را قریب ۱۳ 
مورد ذکر کرد و گفت: البته برای مهار این کانون های گرد 
و غبار هم اقدامــات مدیریتی و هم موضوع هماهنگی 
با نهادهای مختلف را دنبــال می کنیم و تالش داریم با 
یکســری برنامه های بازدارنــده و حفاظتی و همچنین 
یکسری برنامه های اصالحیه ای و احیائی مثل نهال کاری 
و مدیریت باغات کشاورزی در جهت مهار این کانون ها 

پیش برویم.
   به گفته وی، هرچند سهم عوامل طبیعی در بیابانی شدن 
استان طی ۱۵ سال گذشته بیش از عوامل انسانی بوده 
ولی یکی از عوامل انسانی مهم در این بخش، فعالیت های 
اکتشافی و استخراجی معادن است و در مناطقی از استان 
 که قســمتهای معدنی بیشــتری وجود دارد نیز شاهد 
بیابانی شدن بیشــتر اراضی طبیعی هستیم.رئیس اداره 
بیابان زدایی اســتان در همین رابطه به آیین نامه اجرایی 

مقابله با گرد و غبار مصوب دولت طی سالهای اخیر نیز 
اشاره و عنوان کرد: در این آیین نامه، مسئولیت هر کدام از 
سازمان ها و نقش آنها در جهت بیابان زدایی مشخص شده 
است.این مسئول از عمده اقدامات صورت گرفته در سال 
جاری جهت بیابان زدایی را نهالکاری در ۱۵۰ هکتار از 
اراضی منطقه بافق، اجرای طرح جنگلهای دست کاشت 
بیابانی در روســتای چاه افضل اردکان و ابتدای منطقه 
چوپانان به سمت اردکان و همچنین مدیریت روان آبها در 
بالغ بر یک هزار هکتار اراضی شهرستان اشکذر ذکر کرد.
فتاحی در پایان نیز به اجرای طرحهای مشارکتی در این 
حوزه نیز اشاره و تصریح کرد: اجرای طرح های مشارکتی 
در مناطق بیابانی در قالب سه محور صورت می گیرد که 
در محور اول، منابع طبیعی با کمک نهادهای اجتماعی 
اقــدام به نهال کاری و آبیاری آنها می کند؛ در محور دوم 
نیز مدیریت عرصه های بیابانی با مشارکت بهره برداران به 
صورت عرفی و قانونی دنبال می شود و در محور سوم 
نیز طرح ها با مشارکت متقاضیان سرمایه گذاری در بیابان 
مانند متقاضیان دامپروری، پرورش زنبور عسل و تولید 

برق از طریق پنل های خورشیدی صورت می گیرد .

۳۶ درصد استان یزد بیابانی است
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان :

در متروپل از ظرفیت سازمان نظام مهندسی استفاده نشده بود
حسن ســیالوی سرویس اســتان ها // 
رئیس ســازمان نظام مهندسی ساختمان 
 کشور گفت: در متروپل از ظرفیت سازمان 

نظام مهندسی استفاده نشده بود . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ حمزه شــکیب 
در حاشــیه سمینار آموزشــی واکاوی فنی 
ساختمان متروپل در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: یک مالک وقتی تصمیم می گیرد که یک 
ساختمان را بســازد، باید به مرجع صدور 
پروانه ساخت که شهرداری ها هستند مراجعه 
 کند و آنجا براساس ضوابط طرح تفصیلی به 
مالک پروانه ساخت اعطا می شود.به گزارش 
ایســنا، وی افزود: پس از اعطــای پروانه، 
طراح و مجری مشخص و پس از آن مالک 
می تواند نسبت به ساخت ساختمان موردنظر 
خود اقدام کند. این روند در شهرها و استان ها 
مختلف است به شکلی که پروانه ساخت در 
برخی از استان ها به سرعت صادر می شود اما 
در برخی از استان ها صدور پروانه ساخت در 
بروکراسی های اداری متوقف می شود.رییس 
سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: 
یکی از دالیل این بروکراسی ها و زمانبر شدن 
صدور پروانه ساخت این است که هنوز این 
اراده وجود ندارد که مالک و سازنده باید به 
طرح تفضیلی پایبند باشد و بداند چیزی غیر 

از آن نباید انجام شود.
* زمانبر شدن صدور پروانه های ساختمان به 

شهرداری ها برمی گردد
   شکیب عنوان کرد: بعضا برای پروانه ساخت 
چانه زنی هایی از ســوی مالک یا ســازنده 
 انجام می شــود که ایــن چانه زنی ها باعث 

زمانبر شدن صدور پروانه ساخت می شود.وی 
ادامه داد: اخیرا اقدامات و تالش های فراوانی 
انجام شــده تا زمان صدور پروانه ساخت به 
حداقل ممکن برسد. آنچه مربوط به سازمان 
نظام مهندســی اســت را تالش می کنیم در 
کمترین زمان انجام دهیم و مهندسان، طراح 
و ناظران را به ســرعت معرفی کنیم. رئیس 
سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: 
مشکلی که اکنون در بحث مدت زمان زیاد 
صدور پروانه های ســاختمان وجود دارد به 
مجموعه  این  بروکراسی های  و  شهرداری ها 

برمی گردد.
* ساختمان هایی مثل متروپل در کشور زیاد 

است
   شــکیب بیان کرد: سازمان نظام مهندسی 
آمادگی دارد در کنار دستگاه های درگیر در 
بحث صدور پروانه ساخت و ساز کمک کند تا 
در حداقل زمان صدور پروانه های ساختمانی 
انجام شود.وی اظهار کرد: ساختمان هایی مثل 

متروپل در کشــور زیاد وجود دارد و علت 
اصلی این مســاله نیز این است که نظام های 
اداری و قانون متاســفانه رعایت نمی شوند. 
همچنین از ظرفیت های مهندســان کشور به 

درستی استفاده نمی شود.
*  در متروپل قانون دور زده شد

  رئیس ســازمان نظام مهندسی ساختمان 
کشــور تصریح کرد: اگر نظام اداری انجام و 
از توان و دانش مهندسان استفاده شود هرگز 
در زمان ســاخت و یا بهره برداری شــاهد 
فجایعی مثل متروپل و پالسکو نخواهیم بود. 
دانش و علم مهندسان و آیین نامه ها در تراز 
جهانی هستند اما عدم توجه به این مسایل و 
دور زدن قانون اســت که باعث بروز چنین 
مشکالتی شده است.شــکیب ادامه داد: در 
متروپل از ظرفیت ســازمان نظام مهندسی 
استفاده نشده بود. نظامات اداری در مراحل 
ساخت و پیش از ساخت در این ساختمان 

رعایت نشد و قانون دور زده شد .

  

  آرزو توکلی سرویس استان ها // مدیرعامل شرکت 
ملی صنایع مس ایران با اشاره به افزایش مصرف فلز 
مس در دنیا، گفت: در مدت پنج ســال یک برنامه 
تولید یک میلیون تنی کاتد مس در دستور کار قرار 
گرفته و امیدواریم که طرح های توسعه ای پیشرفت 

داشته باشند تا این هدف محقق شود . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ دکترعلی رستمی در آیین 
اختتامیه "اولین رویداد شناسایی و رفع چالش های 
فناورانه صنعت مس" در سرچشــمه اظهار کرد: در 
تکنولــوژی منفعالنه اجازه می دهیم فنــاوری وارد 
زندگی ها، ذهن و قلب مان شود لذا بدون تفکر از این 
تکنولوژی استفاده می کنیم. گروه دیگری هم تکنولوژی 
را بــه صورت فعاالنه انتخــاب و به صورت بهره ور 
استفاده می کنند. به نظرم در شرکت مس آگاهانه عمل 
می کنیم و فعال هســتیم و اگر رفتار خردمندانه ای در 
تکنولوژی داشته باشیم، در مصرف آن هم هوشمندانه 
عمل خواهیم کرد.وی افزود: امــروز باید در حوزه 
صنعت مس بر اساس خردجمعی و رفتار فعاالنه در 
انتخاب تکنولوژی ذوب، فلوتاسیون و ... عمل کنیم 
که در رشــد و توسعه موثر است و نباید گرفتار تلی 
از تکنولوژی های منفعالنه شویم. رستمی با اشاره به 
اینکــه ایران در حوزه صنعتی، منابع از جمله مس را 
به صورت خام صادر می کند در حالی که نســبت به 
کشورهای دیگر بیشترین منابع معدنی مس را دارد، 
تصریح کرد: در کشورهای خارجی کاتد را به صنایع 
پایین دستی تبدیل و به بازار عرضه می کنند.وی با بیان 
اینکه ما محکوم به خام فروشی مس هستیم، یادآور 
شــد: باید به پایین دست هم فکر کنیم تا تبدیل کاتد 
مس به محصوالت با ارزش افزوده باال صورت گیرد؛ 
یک تن کاتد را ۹ هزا دالر می فروشــیم که در خارج 
با تبدیل آن به محصول پایین دســتی ۳۰ هزار دالر 
به فروش می رسد.مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس 
ایران با بیان اینکه تاکنون در سال جاری تقریبا ۲۵۰ 
هزار تن کاتد مس تولید شده است، اظهار کرد: سال 
گذشته ۲۸۰ هزارتن کاتد مس تولید شد که رتبه ۱۷ 
مس را در دنیا کسب کردیم و یک مقدار عقب افتادگی 
رخ داده است. زمانی مجمع شرکت مس تصمیم گرفت 
که تولید ســالیانه مس را به ۷۰۰ هزارتن برسانند که 
یک دهه گذشته است و به این عدد نرسیدند.رستمی 

با بیان اینکه در اکتشــافات مس بایستی یک درصد 
خوبی را به ثمر برســانیم، افزود: بایستی در شرکت 
مس سرمایه گذاری ها انجام گیرد، ۶۰ دستگاه حفاری 
اضافه خواهد شد و با سازمان انرژی اتمی وارد مذاکره 
شدیم که به صورت هوابرد اکتشافات معادن را انجام 
دهیم و در این سال ها تنها هفت درصد اکتشافات مس 
انجام گرفته که در پنج شش سال آینده همین مقدار را 
رشد خواهیم داد که این تصمیم مهم، جهادی، انقالبی 
و وطن پرستانه ای اســت.وی افزود: در دنیا مصرف 
مس در حال افزایش است و باید از آن استفاده کرد و 
یک برنامه تولید یک میلیون تنی در دستور کار قرار 
گرفته و امیدواریم طرح های توسعه ای را پیش ببریم.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران بیان کرد: به 
صورت سنتی تولید مس انجام می گیرد و در سال های 
اخیر کارهای خوبی انجام شده که بایستی ساعت ها 
محققان و پژوهشگران در خصوص آن بحث کنند تا 
به یک راهکار عالمانه در تولید مس برسیم و همچنین 
آالیندگــی و ضایعات مس را هــم کاهش دهیم؛ با 
زحمت های فــراوان معادن را برداشــت می کنیم و 
خام فروشی داریم اما شرکت های دنیا چند برابر آن را 
به ارزش افزوده تبدیل می کنند.وی در ادامه با اشاره به 
اینکه شرکت ملی صنایع مس ایران ۵۰ ساله شده و به 
بلوغ کامل رسیده است، عنوان کرد: باید این سؤال را 
پرسید آیا کارهایی که انجام می دهیم نیازها و انتظارات 
جامعه را تأمین کرده است یا نه؟ اما با وجود بیش از 
۷۰۰۰ شرکت دانش بنیان هنوز واردکننده تکنولوژی 
و مصرف کننده هســتیم و در حال حاضر واردکننده 
تکنولوژی از شــرق و غرب هستیم.رستمی تصریح 
کرد: بهار امسال اعالم کردیم که امسال، هوشمندسازی 
صنعت را دنبال می کنیم و باید با هوشمندســازی به 
انقالب چهارم صنعتی دنیا برسیم، این محقق نمی شود 
مگر با ایجاد تعامل و ارتباط با نخبگان و محققان و 
کسب راه های دانش بنیان در راستای رفع چالش ها و 
رسیدن به نیازهای صنعت مس؛ که به یقین نیازهای 
شــرکت ملی مس باید تعریف شــود.وی ادامه داد: 
تعریف خواسته ها و شکل برآورده شدن آن ها دست 
نوآوران و ایده پردازان، محققین و مهندسان است که به 
صورت ۱۰۰ درصد از آنها حمایت خواهیم کرد البته 

ایده پردازی ها باید منجر به سودآوری برسد. ایده ها 
در راستای نیازسنجی در صنعت مس شامل مدیریت 
انرژی، آب، برق، پسماند، بهره وری و ... است. رستمی 
در این زمینه یادآور شــد: بعضــی مواقع نمی توانیم 
نیازهایمان را شناسایی کنیم و دیگران بهتر می توانند 
ایــن نیازها را برآورده کنند و از ایده های دیگران هم 
باید اســتفاده کنیم و حوزه تمرکز بر خواسته هایمان 
باشد تا نیازها رفع شوند. ایده پردازی و تکنولوژی باید 
به ســمتی برود که سودآوری و آورده داشته باشد تا 
درآمد کسب کرد.مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس 
ایران اضافه کرد: با رســیدن به یک میلیون تن تولید 
مس، صادرات آن به ۱۰ میلیارد دالر افزایش خواهد 
یافت از سوی دیگر با راه اندازی صنایع پایین دستی 
نیــز، ارزآوری و صادرات محصــوالت مس به ۲۰ 
میلیارد دالر خواهد رسید لذا این تصمیم جهادی  و 
وطن پرستانه را باید دنبال کنیم.به گزارش ایسنا، معاون 
نوآوری پارک علم و فناوری اســتان کرمان هم در 
این آئین با اشاره به وجود هفت هزار و ۸۰۰ شرکت 
دانش بنیان در کشور، گفت: از این تعداد ۷۰۵ شرکت 
محصوالت دانش بنیان قابل ارائه دارند که ۳۰ درصد 
از این تعداد یعنی ۲۰۰ شرکت، محصول دانش بنیان 
در حوزه معدنی ارائه می دهند.دکتر مسعود رضایی زاده 
بیان کرد: شرکت های دانش بنیان در کشور در پنج نوع 
اعم از تولیدی نوع یک، تولیدی نوع دو، نوپای نوع 
یک، نوپای نوع دو و نوپای مستعد فعالیت دارند که 
در حوزه تولید نوع یک، ما در کشــور ۷۰۵ شرکت 
دانش بنیان داریم امــا در عین حال این امتیاز منفی 
است.وی افزود: ۲۰۰ شرکت دانش بنیان حوزه معادن 
باید حمایت شوند و راه حل این حمایت هم شناسایی 
و تعریف دقیق نیازهای مجتمع های معدنی است که 
با رفع چالش ها رشد و توسعه محقق می شود.معاون 
پارک علم و فناوری اســتان کرمان خاطرنشان کرد: 
محوریت این رویداد نیازهایی که می تواند مشکالت 
حوزه صنعت مس را رفع کند که لزوما بر پایه فناوری 
نیستند؛ ایران در بحث اقتصاد مبتنی بر منابع در جایگاه 
چهارم قرار دارد و در حوزه اقتصاد مبتنی بر دانش هم 
به سمت جایگاه چهارم در حرکت است لذا نظام باید 
به ســمت نوآور حرکت کند .به گفته وی، اکوسیستم 
فناوری، نقشه راه و اجرای برنامه مدون از محورهای 
این رویداد اســت تا نظام موثر را در حوزه صنعت 
مس به سمت تعالی ببریم بنابراین فاز نخست و دوم 
آینده پژوهی که اجرا شــده فاز سوم آن تا پایان سال 

اجرایی می شود .

مدیرعامل صنایع مس ایران اعالم کرد

افزایش تولید مس به یک میلیون تن طی ۵ سال آینده
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فرهنگ و هنر

افزایش ۳ برابری تسهیالت
 قرض الحسنه صندوق اعتباری هنر

  گــروه فرهنگی //  مدیرعامــل صندوق اعتباری 
 هنــر از افزایــش ۳ برابــری اعطــای تســهیالت 
قرض الحسنه به اعضای صندوق در ماهه سال جاری 
خبــر داد. در ادامه نشســت های مدیرعامل صندوق 
 اعتباری هنربا روسای صنوف فرهنگی و هنری، نشست 
هم اندیشی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر و جمعی 
از اعضاء هیات مدیره خانه ســینما در محل صندوق 
اعتباری هنر برگزار شــد.مدیرعامل صندوق اعتباری 
هنر ضمــن تشــریح فعالیت های این نهــاد حمایتی 
گفت: یکی از سیاســت های صندوق توسعه تعامالت 
بــا صنوف فرهنگی و هنری اســت. ایمــان داریم با 
بهره گیری از تجربیات فعــاالن حوزه فرهنگ و هنر 
می توانیم گام های موثری برای کاهش دغدغه اعضای 
تحت پوشش برداریم.پوراحمدی در ادامه اظهار کرد: 
صندوق اعتباری هنر در حــال حاضر در پنج بخش 
بیمــه تامین اجتماعی، بیمه تکمیلــی، طرح تکریم و 
کمک مســتمری و تسهیالت خدمات خود را به اهالی 
فرهنگ و هنر ارائه می دهد. تالش می کنیم در مســیر 
ارائــه خدمات هدفمند حرکت کنیــم و عملکرد خود 
را بطور شــفاف بیان نماییم.وی با ارائه گزارشــی از 
مجموعه فعالیت ها و اقدامات صندوق گفت: در حال 
حاضر بیش از ۹۹ هزار نفر از اصحاب فرهنگ، هنر، 
رســانه و فعاالن قرآنی عضو صنــدوق اعتباری هنر 
هستند که بیش از ۱۱ هزار نفر از آن ها از اهالی سینما 
هستند. همچنین بیش از ۶ هزار نفر از فعاالن سینمایی 
کشــور از خدمات بیمــه تأمیــن اجتماعی صندوق 
اعتباری هنر برخوردارهســتند.پوراحمدی مدیرعامل 
صنــدوق اعتباری هنر از افزایــش ۳ برابری اعطای 
تسهیالت قرض الحسنه به اعضای صندوق در نه ماهه 
سال جاری خبر داد و گفت: با تدابیر و تمهیدات انجام 
شده، طی تعامل با بانک ها و نهادهای مالی شاهد رشد 
چشمگیر اعطای تســهیالت به اعضای تحت پوشش 
در نه ماهه ســال جاری هستیم.نمایندگان خانه سینما 
در دیدار با مدیرعامــل صندوق اعتباری هنر به ارائه 
مشــکالت موجود در این عرصه پرداختند و مطالبات 
خود را بیان کردند. همچنیــن راه کارهای الزم برای 
اتخــاذ تمهیدات بمنظور ارائــه هرچه بهتر خدمات با 

همکاری خانه مورد بررسی قرار گرفت .

خبر

  

       *

گــروه فرهنگی // مجموعه هــای »تمام 
 رخ«، »شــهباز«، »طالق«، »نقش خاک«، 
»ابر می بــارد« و »حبیب« احتماال تا پایان 

سال به پخش می رسند .
    شــبکه ســه همزمان با پایان مسابقات جام 
جهانی و پس از یک ماه، ســریال »تمام رخ« به 
کارگردانی محمود معظمــی را روانه آنتن خواهد 
 کرد. مجموعــه »جزر و مد« در شــبکه دو نیز 
کم کم به پایان خود نزدیک می شــود. شبکه پنج 
هم اکنون مجموعه کره ای »کارآگاه خوب« را روی 
آنتن دارد و احتماال تا پایان امسال سریال جدیدی 
را که تولید کرده است،پخش خواهد کرد. سریال 
»آزادی مشروط« در شــبکه یک تقریبا تا یک 
ماه دیگر روی آنتن اســت و پس از آن مجموعه 
جدیدی پخش خواهد شد. در ادامه به سریال های 
تلویزیونی که آماده پخش هستند و قرار است به 

زودی پخش شوند ، اشاره می کنیم.
* تمام رخ

   سریال جدید محمود معظمی با نام »تمام رخ«، 
به موضوع ســایت های شرط بندی و قربانیان آن 
می پردازد. این ســریال مانند دیگر ســاخته های 
ابوالفضل صفری در مقام تهیه کننده، فضای امنیتی و 
مضامین ضد جاسوسی دارد. مدتی پیش در همین 
صفحه نوشــتیم که موضوع کلی سریال، یادآور 
مجموعه »سرجوخه« است که در فضایی مشابه، 
آبان سال گذشته روی آنتن رفت. بخشی از قصه 
این سریال نیز درباره جوانی است که یک سایت 
شرط بندی و قمار را اداره می کرد. اگر »تمام رخ« 
به درستی راهش را از »سرجوخه« جدا کرده باشد 
و قصه ای متفاوت و ملتهب را روایت کند، می توان 

به اســتقبال از آن امید داشت. »تمام رخ« سریال 
پربازیگری اســت و چهره هایی مانند ویدا جوان، 
رحیم نــوروزی، علیرام نورایی، احســان امانی، 
نگین صدق گویا، مهوش صبرکن، مهدی سلوکی و 
بهزاد خداویسی در آن ایفای نقش کرده اند. آرش 
آصفی که با سریال های »خانه امن« و »سرجوخه« 
شناخته می شود نیز از بازیگران این مجموعه است.

* شهباز
   آخریــن مجموعه جدید ایرانی که شــبکه پنج 
روی آنتن برد، ســریال مناسبتی »شب آخر« بود 
که همزمان با روزهای پایانی ماه صفر پخش شد. 
این مجموعه ۱۰ قسمتی با استقبال مخاطبان مواجه 
نشــد. پیش از این، سریال »داستان یک شهر« به 
کارگردانی محمدرضــا آهنج نیز موفق به جذب 
بینندگان فراوانی نشــده بود. مجموعه »شهباز« 
ساخته حمیدرضا لوافی از تولیدات جدید شبکه 
پنج اســت که تصویربرداری آن اوایل آذر پایان 
یافت و احتماال تا پایان ســال به پخش خواهد 
رسید. این مجموعه در ژانر پلیسی و معمایی تولید 
شده، منتهی با تمرکز بر فعالیت های پلیس سایبری 
که در جست وجوی یک هکر هستند، به موضوع 
تخلفات در فضای مجازی می پردازد. »شــهباز« 
دست روی سوژه جالبی گذاشته است و ظرفیت 
جلب توجــه مخاطــب را دارد. آرش مجیدی، 
علیرضا آرا، رضا داوودنژاد و میالد میرزایی نقش 
ماموران پلیس را در »شهباز« ایفا کرده اند. غزال 
نظر، فاطیما بهارمست، پاوان افسر، سیروس همتی 
و نیما نادری که با سریال »شرم« شناخته می شوند 
نیز دیگر بازیگرانی هســتند که در این مجموعه 

پلیسی حضور دارند.

* طالق
  سریال جدید ابوالقاســم طالبی با نام »طالق« 
روی کاغذ شانس زیادی برای دیده شدن دارد. این 
مجموعه برخالف نام موقتش که تغییر خواهد کرد 
و مسائل اجتماعی را تداعی می کند، به موضوعات 
سیاسی و همچنین فساد اقتصادی پرداخته است. 
»طالق« از لحاظ کیفی جزو مجموعه های »الف 
فاخر« دسته بندی می شود و همچنین با توجه به 
ســوژه خاصی که دارد، توقعات از آن کم نیست. 
مجید واشــقانی، جعفر دهقان، حمید گودرزی، 
شهرام عبدلی، علیرام نورایی و محمدرضا رهبری 
بازیگران مشــهور »طالق« هستند. نکته جالب 
درباره گروه بازیگران این ســریال، حضور حمید 
صفت اســت که به عنوان خواننده موسیقی رپ 
شناخته می شود. این اولین تجربه بازیگری صفت 
اســت. این خواننده که در سال های اخیر به اتهام 
قتل ناپدری اش با حاشیه هایی مواجه شده بود، مهر 
سال گذشــته از اتهام قتل عمد و قصاص تبرئه و 

سپس آزاد شد.
*  نقش خاک

  یکی از سریال هایی که در معاونت امور استان های 
صداوسیما تولید شــده و قرار است از شبکه های 
سراسری پخش شود، مجموعه »نقش خاک« به 
کارگردانی آرش معیریان است. تولید این مجموعه 
که از بهمن ۱۳۹۹ آغاز شد و تصویربرداری آن تا 
سال ۱۴۰۰ ادامه داشت  اکنون قرار است به پخش 
برسد.آرش معیریان که فیلم های کمدی مختلفی 
در کارنامه خود دارد، »نقش خاک« را در فضایی 
متفاوت و در ژانر ملــودرام و خانوادگی جلوی 
دوربین برده است.آزیتا ترکاشوند، مریم معصومی، 

شیرین بینا، اصغر سمسارزاده، شهنام شهابی، مهرداد 
ضیایی و مهران ضیغمی بازیگران »نقش خاک« 
هستند. این ســریال داستان دو خانواده را روایت 
می کند که شــغل آن ها ســفالگری است و یک 
ماجرای عاشقانه هم در قصه روایت می شود. در 
مقایســه با »تمام رخ« و »طالق«، این مجموعه 

شانس کمتری برای دیده شدن دارد.
*  ابر می بارد

  پس از شــیوع کرونا، چند سریال تلویزیونی با 
هــدف نمایش فداکاری و زحمــات کادر درمان 
تولید شــد و تعدادی از آن ها مانند »همه گیری«، 
»فرشــتگان بی بال« و »آزادی مشــروط« روی 
آنتن رفتنــد. مجموعه »ابر می بــارد« نیز دیگر 
سریالی اســت که به مقابله کادر درمان با بیماری 
کرونا پرداخته اســت. قصه این مجموعه در اوایل 
دوران شــیوع کرونا می گذرد و با محور یکی از 
پرستاران بیمارســتانی در رشت روایت می شود. 
»ابر می بارد« جزو سریال های استانی  است و در 
گیالن جلوی دوربین رفته است. فاطمه گودرزی، 
سیما خضرآبادی، مجید پتکی، سیدجواد هاشمی، 
سلمان فرخنده، سامرند معروفی و فرهاد بشارتی 
چهره هایی هستند که در این سریال بازی کرده اند. 
با توجه به پخش چند سریال کرونایی با موضوع 
مشابه، بعید است »ابر می بارد« با استقبال فراوان 

مخاطبان مواجه شود.
*  حبیب

ســریال   

»حبیــب« یکــی دیگــر از تولیــدات جدید 
صداوسیماست که یک کارگردان سوری، در سوریه 
آن را جلوی دوربین برده و اخبار رسمی درباره آن 
منتشر نشده است. به گزارش تسنیم، این مجموعه 
قصــه یک مامور امنیتــی را روایت می کند که به 
عنوان مستشار در سوریه حضور دارد. »حبیب« 
قصد دارد تالش های فرماندهان ایرانی را به نمایش 
بگذارد. امین زندگانی و سوگل طهماسبی که نقش 
همسر این بازیگر را برعهده داشته، تنها چهره های 
شناخته شده »حبیب« هستند و دیگر بازیگران آن 
ســوری اند. طبق آخرین خبری که تسنیم درباره 
زمان پخش این مجموعه منتشر کرده، احتمال دارد 
»حبیب« به مناسبت سالگرد شهادت سردار قاسم 

سلیمانی روی آنتن برود .

سریال های پلیسی و سیاسی ، گرما بخش زمستانی سیما

گروه فرهنگی // شــبکه افق ســیما آماده دریافت 
ویدئوهای مردمی با موضوع شب یلدا است . 

    یلدا یکی از رســوم دیرینه ما ایرانیان است. همه این روز را 
بهانه قرار می دهیم تا بتوانیم جمع صمیمی و گرم خانواده هایمان 
را دور هم جمع کنیم و اندکی بیشتر در کنار هم باشیم.همین جمع 
خانواده و توجه به این نهاد مقدس است که جامعه ما را از گزند 
مشکالتی که بسیاری از جوامع غربی درگیر آن هستند در امان 
نگه می دارد. یکی از سیاســت های کالن شبکه افق سیما توجه 
به نهاد خانواده در جهت تقویت این نهاد بنیادی جامعه اســت و 

در این مســیر از هیچ تالشی تا امروز فروگذار نکرده و با تولید 
برنامه های تلویزیونی و... در این مسیر حرکت کرده است. در ایام 
فرارسیدن شب یلدا شبکه افق سیما در نظر دارد تا حال و هوای 
مردم و جمع های خانوادگی ملت شــریف ایران را در قاب خود 
به تصویر بکشد.  به همین منظور از مخاطبین عزیز خواهشمندیم 
ویدئوهای خــود از جمع های گرم و صمیمی خانوادگی و حال 
و هوایشــان در این ایام را برای ما در پیامرســان بله به شماره 
۰۹۹۳۷۹۴۲۲۶۴  ارسال کنند تا برابر دیدگان دیگر مخاطبین در 

شبکه افق قرار گیرد .

 گروه فرهنگی // ســریال الف ویژه 
»سلمان فارسی« به کارگردانی داوود 
میرباقری این روزها در ارمنستان در 

حال تصویربرداری است. 
   »ســلمان فارسی« پروژه الف  ویژه داوود 
میرباقری که در چند ماه اخیر در شــاهرود 
در حال تصویربرداری بود و پیمان جبلی، 
رئیس صداوســیما هم به پشت صحنه آن 
رفته بود این روزها در ارمنســتان در حال 
تصویربرداری اســت و میرباقری به همراه 

ســریال صحنه هایی  این  اصلــی  عوامل 
 از آن را در ایــن کشــور ضبــط می کند.

بیزانس سریال  آخرین سکانس های فصل 
»سلمان فارسی« به نویسندگی و کارگردانی 
داوود میرباقری و تهیه کنندگی حسین طاهری 
هم اکنون در ارمنستان در حال فیلمبرداری 
است. با پایان این بخش از فیلمبرداری که 
از دو مــاه پیش آغاز شــده و تا چند روز 
آینده ادامه خواهد داشت، فیلمبرداری ادامه 
سریال در ایران از سر گرفته خواهد شد.به 

گزارش ایسنا، سریال »سلمان فارسی« در 
ژانر درام تاریخی در حال ســاخت است 
کــه تصویربرداری آن از ۱۱ دی ماه ۱۳۹۸ 
آغاز شده  است. این مجموعه قرار است در 
۶۰ قسمت ساخته شود. این سریال داستان 
سلمان فارسی، صحابه ایرانی پیامبر اسالم 
را به تصویر می کشد. علیرضا شجاع نوری، 
داریوش فرهنگ، محمدرضا هدایتی، فرهاد 
اصالنی، مجید مظفری، احترام برومند، تورج 
نصر، محمد فیلی، جعفر دهقان، شــکرخدا 
گودرزی و ... از بازیگران این سریال فاخر 

هستند .

اعالم فراخوان یلدایی شبکه افق سیما  »سلمان فارسی« به ارمنستان رسید

  

گروه فرهنگی // یک بازی ساز 
موبایلی  های  بازی  کرد:  عنوان 
ایران در سطح بین المللی است . 
   در ســال های آینــده با توجه به 
 بحث اینترنت، تحریــم ها و تمایل 
بازی ســازان بــه درآمــد دالری 
 بازی ســازی در ایران کم کم از بین 
مــی رود .در حــال حاضــر بازار 
بازی هــای موبایلــی نزدیک به ۹۱ 
میلیــارد دالر در دنیا مــی ارزد و با 
این اوصاف بــه زودی، درآمد بازار 
جهانی بازی هــای موبایلی بیش از 
نیمی از بازار گیم جهان را به خودش 
اختصاص خواهــد داد. در ایران هم 
هر ســال شاهد منتشر شدن شماری 
از بهترین بازی های موبایلی هستیم 
که از منظرهای مختلف با نمونه های 
خارجی برابــری می کنند. طبق آمار 
در سال های اخیر استقبال گیمیرها 
از بازی های موبایلی ایرانی بســیار 
بیشــتر از بازی های کنسولی ایرانی 

بوده است. 
   دردسترس بودن موبایل، هزینه کمتر 
و بازی های رایگان و باکیفیت ایرانی 
 از عوامل اســتقبال گیمیرها شمرده 
می شود. در ســال ۹۹ سایت کافه 
بازار در گزارشــی آماری اعالم کرد 
۵۰ درصــد خریداران بازی موبایلی 
در دو اســتان تهــران و خراســان 
رضوی قرار دارند و به نظر می رسد 
تبلیغات در این اســتان ها به فروش 
بهتری برای بازیسازان منجر خواهد 
شد.علی نظری،مدیر فنی استدیو بازی 

 سازی شــاه غول در گفت و گو با 
قــدس آنالین گفــت: باتوجه 

به اســتقبال گیمیرها از بازی 
موبایلــی در ایــران باز هم 
بازی  ایرانــی  مخاطبیــن 
موبایلی کم است، بازی ساز 
نیــاز دارد بــازی اش را در 

خارج ایران هم منتشــر کند. 
در حال حاضر این امکان برای 

شرکت بازی ساز فراهم نیست. در 
صورتی که اگر شــما در افغانستان و 
 عراق توســعه دهنده بازی باشــید، 
می توانید به راحتی روی گوگل پلی 
حساب باز کنید و بازی تان را از آن 

طریق بفروشید و درآمد کسب کنید. 
اما برای توســعه دهنده ایرانی چنین 
امری امکان پذیر نیست.نظری کندی 
 ســرعت اینترنــت را چالش جدی

 بازی سازان ایرانی دانست و عنوان 
 کــرد: در زمــان خروجــی گرفتن

 بازی های اندوریــد نیاز به برخی 
از ســرویس های گوگل داریم. از ۳ 
سال پیش گوگل لوکیشن دقیق برخی 
فیلترشکن ها را تشخیص می دهد و 
اگر متوجه شود ایرانی هستید به مشکل 
عدم دسترسی برمی خورید و دوباره 
فیلترشکن دیگری وارد  با   مجبورید 
شوید. در حال حاضر هم با توجه به 
بسته شدن فیلترشکن ها این امکان 
ســخت تر شده اســت. حدودا یک 
ماه پیش به مرحله ای رســیدیم که 
هیچکدام از بازی ها و نرم افزارها را 
نمی توانستیم به روز کنیم و دائم دنبال 

فیلترشکن بودیم. 
  وی افزود: البتــه برخی از افراد در 
خارج ایران رابط دارند و از آن طریق 
بازی را منتشــر می کنند، اما همین 
هم مشکل ساز اســت، بسیاری از 
ناشرهای خارجی زمانی که می فهمند 
شما ایرانی هستید ارتباطشان را قطع 
می کنند. چون قرارداد رسمی وجود 
ندارد دیگر امکان پیگیری حقوقی هم 

ندارید.وی با تاکید بر نابودی 
بازی  صنعت 

ی  ز سا

ن  یرا ا
کرد:  تصریح 

طراحان ســه بعدی اکثــرا با خارج 
کشــور کار می کنند و درآمد دالری 
دارند؛ این امکان فعال از طریق ایرانی 
کارت یا دوستان و آشنایانشان فراهم 
است. با کاهش ارزش ریال افرادی 
که در استدیوها کار می کردند ترجیح 
می دهند به صورت مستقیم با خارج 
ایران کار کننــد، حتی بدون قرارداد! 
توافقی این کار را می کنند. بســیار 
از اســتدیو های بازی سازی تعطیل 
کردنــد، صنعت بازی ســازی ایران 
دچار تالطم شــده و در حال مرگ 
بازی سازی  است.مدیر فنی استدیو 
شــاه غول از چند بــازی با کیفیت 
ایرانی نام برد و بیان کرد: بازی های 
ایرانی مثل پدرخوانــده و گل مراد 
بســیار با کیفیت و خوب هســتند، 
استدیو مدریک هم بازی های بسیار 
 با کیفیتی در ســطح بین الملل ارائه 
می کند. شــما همین االن هم نام این 
بازی ها را جست و جو کنید می بینید 
چقدر تقاضا برای بازی های با کیفیت 
باالست. تعداد بازی های با کیفیت ما 
کم است. بازی ای به نام موتوری ۸ 
سال پیش عرضه شــد اما هنوز هم 

مردم پیگیر نسخه جدید آن هستند.
   این بازی ساز دانلود بازی غیرقانونی 
بازی های خارجی را آسیب زا برای 
بازار بازی موبایلی ایرانی 
نســت  ا ند

افــزود:  و 

بازی هــای خارجی، بــازی های 
موبایلی ایــران را خیلی تحت تاثیر 
قرار ندادند، کیفیت بازی های ایرانی 
 پایین نیســت. بحث لوکالیزیشــن/

بومی سازی در بازی های ایرانی باعث 
می شود کاربر از بازی ایرانی استقبال 
کند، لوکالیزیشــن می گوید شما اگر 
بازی را منتشر می کنی باید با فرهنگ 
 مردم آن سرزمین بازی را بسازی، به 
بــازی  یــک  در  مثــال   طــور 
ماشین سواری خارجی، گیمیر ایرانی 
فقط ماشــین های خارجی می بیند، 
ماشین هایی که کاربر عادی هیچوقت 
آن ها را ندیده، امــا در بازی ایرانی 
دنده دو ماشــین سمند و پراید وجود 
دارد. این ماشینی هســت که کاربر 
روزانــه آن را در خیابان به چشــم 
می بیند. در صورتی که کیفیت قابل 
قبولی هم داشته باشد مسلما انتخاب 
کاربر بازی ایرانی است. پس در بحث 
لوکالیزیشن به بحث فرهنگ، پوشش، 
 معماری و ... آن منطقه خاص در بازی 
می پردازیم.نظری درباره نقاط ضعف و 
قوت بازی های موبایلی ایرانی گفت: 
بومی ســازی نقطه قوت بازی های 
 ایرانی است که باعث رقابت بیشتر با 
نمونه های خارجی می شود. در چین 
این بحث بســیار جدی گرفته شده، 
حتی به موارد ریز مثل آیکون ها هم 
از این منظر دقت می کنند. بازی های 
موبایلــی ایرانی در بحث گیم دیزاین 
و سناریو ضعف جدی دارند. کسانی 
که در ایران بازی می سازند به منابع 
آموزشی کمتری دسترسی دارند و به 
انگلیسی مسلط نیستند. صرفا از روی 
یک بازی دیگر کپی می کنند و باز 
چون با بحث گیم دیزاین آشــنا 
نیستند خیلی موارد را کپی نمی 
کنند، در نتیجه کیفیت بازی 
پایین مــی آید.علی نظری 
در  کرد:  اظهــار  پایان   در 
با  آینــده  هــای  ســال 
اینترنت،  بحــث  به  توجه 
تمایــل  و  هــا   تحریــم 
به درآمد دالری  بازی سازان 
 بازی سازی در ایران کم کم از بین 
می رود. اگــر به همین فرمون جلو 
برویم تا چند سال آینده کمتر از ۱۰ 

استدیو باقی می ماند .

فیلترشکن تیشه به ریشه بازی سازان زد
گروه فرهنگی // محمدمهدی اسماعیلی وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی در حاشیه بازدید 
در  از شانزدهمین جشنواره سینما حقیقت 
جمع خبرنگاران از حمایت این وزارتخانه از 
هنرمندان و شرایط فعالیت های هنری صحبت 

کرد . 
  سومین روز جشنواره فیلم سینما حقیقت یک میهمان 
ویژه داشت، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی برای بازدید از جشنواره در محل سینما 
حقیقت حاضر شــد.محمد خزاعی رئیس سازمان 
سینمایی و محمد حمیدی مقدم دبیر جشنواره سینما 
حقیقت نیز او را در ایــن بازدید همراهی می کردند.

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی در حاشیه بازدید 
از محل برگزاری شــانزدهمین جشنواره بین المللی 
»سینماحقیقت« در پردیس سینمایی ملت، در جمع 
خبرنگاران درباره این رویداد گفت: براساس گزارش 
دوستان، اتفاقات خوبی تاکنون رخ داده است و فکر 
می کنم شــاهد یک تحول بزرگ در سینمای مستند 
هستیم. از برنامه های جدی ما در سازمان سینمایی 

هم حمایت از سینمای مستند و مستندسازان است.
* حمایت از مستندسازان در دستور کار است

اســماعیلی چگونگی این حمایت ها را تشریح کرد 
و افزود: در برنامه ســال جــاری این حمایت ها به 
صورت های مختلف تعریف شده است؛ از حمایت از 
ساخت آثار مستند گرفته تا پشتیبانی از مستندسازان. 
به آقایان حمیدی مقدم و خزاعی هم تاکید کرده ایم که 
ما در دولت این آمادگی را داریم که یک بسته حمایتی 

جامع مختص این موضوع داشته باشیم. به ویژه اینکه 
بتوانیم از آثار مستندسازان در همه جای ایران حمایت 
کنیم.وی در رابطه با جشنواره سینما حقیقت گفت: 
جشنواره »سینماحقیقت« نشان داد که ما چه ظرفیت 
باالیی را در مناطق مختلف کشور داریم. ان شاهلل این 
رویداد کمک خواهد کرد حوزه مستند ما بیش از پیش 
رونق بگیرد. در همه حوزه ها آماده حمایت هستیم و 
اعتبار بسیار خوبی هم برای این موضوع در نظر گرفته 
شده است.چندی پیش بود که آئین نامه مستند نگاری 
از فعالیت های دولت ابالغ شد، اسماعیلی درباره این 
مصوبه بیان کرد: در هفته دولت ســازمان سینمایی 
کار بسیار خوبی را آغاز کرد که در قالب آن تاکنون 
بیش از ۱۰ مستند به تولید رســیده است. شورای 
اطالع رسانی دولت هم این موضوع را در دستور کار 
دارد. این آثار به خروجی رسیده و ان شاهلل در اختیار 

افکار عمومی هم قرار می گیرد.
* دعوت وزیر از هنرمندان برای شروع فعالیت

عدم برگزاری کنســرت های موســیقی و کم کاری 
هنرمندان این حوزه از موضوعات قابل بحث هنر در 
این روزها اســت؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
این رابطه توضیح داد: از نظر ما هیچ محدودیتی برای 
آغاز فعالیت های هنری وجود ندارد. ما خودمان در 
هفته گذشته اجرای ارکستر ملی را در تاالر وحدت 
داشتیم. من از عموم هنرمندان به ویژه از اهالی موسیقی 
خواهش می کنم فعالیت های خود را آغاز کنند. ما در 
معاونــت هنری همه پیش بینی هــای الزم را انجام 
داده ایم. از نظر دولت و وزارت ارشاد هیچ محدودیتی 

برای برگزاری کنســرت وجود ندارد. کمااینکه االن 
سینماها و تئاترهای ما هم فعال هستند. دوستان من 
در معاونت هنری و دفتر موســیقی آمادگی الزم را 
دارند و امیدواریم به زودی شاهد رونق فعالیت ها در 

این حوزه باشیم.
* وزارت ارشاد خانه هنرمندان است/ تالش برای 

رفع مشکالت پیش آمده
  اسماعیلی درباره احتمال ممنوع الکاری هنرمندان 
فعــال در حوادث اخیر هم بیان کــرد: این موضوع 
ضوابط خاص خود را دارد. مــا در وهله اول تمام 
تالش خود را می کنیم تا مشکالت هنرمندان ما کم 
شــود. من از روز اول این اتفاقات هشــدار دادم که 
اجــازه ندهید جامعه را دوقطبی کنند و اجازه ندهید 
در جامعه شــکاف ایجاد کنند. وزارت ارشاد خود 
را خانه هنرمندان می دانــد ولو اینکه این هنرمندان 
دچار مشکلی هم شده باشند. ما در حال پیگیری در 
بخش های مختلف هستیم و تعدادی از این دوستان 
تا به امروز رفع مشکل شــده اند. به دیگران هم در 
چارچوب قانون و تا جایی که دستمان برسد کمک 
خواهیم کرد. امیدواریم این فضای کرختی حاکم بر 

فضای فرهنگ به زودی رخت بربندد.
* نگران جشنواره فیلم فجر نیستم

  وزیر ارشــاد در پایان در پاسخ به این سوال که آیا 
نگران برگزاری جشنواره فجر نیست؟ تاکید کرد: خیر. 
همین طور که جشنواره »سینماحقیقت« و فیلم کوتاه به 
این خوبی برگزار شد، ان شاهلل جشنواره فیلم فجر هم 

با قوت برگزار خواهد شد .

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :

 هیچ محدودیتی برای برگزاری کنسرت وجود ندارد 

مقام سوم مدیحه سرایی و همخوانی قرآن کریم کشور به گروه تبیان هرمزگان رسید
گروه فرهنگی // گروه تبیان در بین ۱۹ گروه برتر سراسر کشور توانست مقام سوم 

را در چهل و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کسب کند . 
  به گزارش خبرنگار دریا ، گروه تبیان در بین ۱۹ گروه برتر سراســر کشــور توانست مقام 
سوم را در چهل و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کسب کند. در رشته مدیحه سرایی و 
همخوانی قرآن کریم گروه »االنوار« از اســتان خوزستان رتبه نخست و گروه »نورالزهرا« از 
استان خوزستان رتبه دوم، »تبیان« از هرمزگان رتبه سوم، »فاطر« از مازندران رتبه چهارم و 

»انوارالهدی« از استان قم به رتبه پنجم دست یافتند .



  روابط عمومي اداره کلمصرف آزبيان باعث كاهش ردصد سكته اهی قلبي مي شود
شیالت رهمزگان

حوادث جهان
درگیری مسلحانه در استرالیا کشته داد

 مقامات پلیس اســترالیا اعالم کردند که درگیری مسلحانه 
در ایالت کوئینزلند این کشــور منجر به کشــته شــدن شش 
نفر از جمله دو افســر پلیس شــده اســت.  این حادثه در 
 یک ملــک دورافتــاده در ایالت کوئینزلند رخ داده اســت.

گزارش ها حاکیست ماموران پلیس پس از آنکه به محل وقوع 
حادثه نزدیک شدند، توسط دو مهاجم مسلح مورد اصابت گلوله 
قرار گرفتند.پس از آن، تعداد بیشتری نیروهای پلیس به محل 
وقوع حادثه اعزام شدند که در نهایت هر سه مهاجمی که در این 
درگیری دست داشتند، مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته 
شدند.در این حادثه یک شهروند عادی نیز کشته و همچنین دو 
افسر پلیس بر اثر شلیک گلوله، مصدوم و به بیمارستان منتقل 
شده اند.مقامات پلیس ایالتی اعالم کردند: به رغم تالش ها، این 
حادثه به صورت مســالمت آمیز حل نشد و در مجموع شش 
تن از جمله سه ضارب خالفکار، کشته شدند.تاکنون علت این 
تیراندازی مشخص نشده است.به گزارش خبرگزاری رویترز، 
وقوع حوادث مرتبط با سالح گرم در استرالیا که دارای برخی 
از سختگیرانه ترین قوانین اســتفاده از اسلحه در جهان است، 

نسبتًا نادر است.
سیل ویرانگر در پایتخت کنگو 

جان ۱۲۰ نفر را گرفت
 در پــی وقوع ســیل گســترده و رانش زمین ناشــی از 
بارندگی های سیل آســا در »کینشاســا«، پایتخت جمهوری 
دموکراتیک کنگو تاکنون دســت کم ۱۲۰ تن کشته و ده ها تن 
دیگر مصدوم شدند. تصاویر منتشر شده در رسانه های داخلی 
نشــان می دهد که محله های زیادی از این شهر زیر آب رفته 
و ارتباط جاده ها به دلیل رانش زمین قطع شــده است.در یکی 
از تصاویر منتشــر شده وقوع گودالی عظیم در یک بزرگراه در 
منطقه  »مان گافوال« باعث واژگونی چندین وســیله نقلیه شده 
است. بنابر اعالم شبکه الجزیره، وزیر بهداشت این کشور گفته 
است که این وزارتخانه ۱۴۱ فوتی را شمارش کرده با این حال 
آمار فوق هنوز تایید نشده و باید با سایر ادارات محلی بررسی 
شده و مورد تایید نهایی قرار گیرد.همچنین بنابر گزارش رویترز، 
 خیابان های اصلی مرکز کینشاسا با جمعیتی ۱۵ میلیون نفری،

چندین ســاعت زیر آب بوده است.گزارش ها حاکیست افراد 
زیادی نیز ناپدیده شــده اند که تعداد دقیق آنها هنوز مشخص 

نیست.
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حوادث

  گروه حــوادث// رئیس کل دادگســتری 
هرمزگان از توقیف یک فروند شــناور حامل 
۳۳۰ هزار لیتر ســوخت قاچاق توسط نیروی 
دریایی سپاه در آب های خلیج فارس خبر داد.
  به گزارش خبرنگار دریا، رئیس کل دادگســتری 
اســتان هرمزگان اعالم کرد: با هماهنگی دادســتان 
عمومی و انقالب شهرستان قشم، رزمندگان ناوتیپ 
ذوالفقار نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
پس از شناســایی یک فروند شناور حامل سوخت 
قاچاق در آب های خلیج فارس، نســبت به توقیف 

آن اقدام کردند.مجتبی قهرمانی با اشاره به دستگیری 
۱۲ نفر در این رابطه، خاطرنشان کرد: در بازرسی از 
این شــناور ۳۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و 
ضبط شده است. وی همچنین با بیان اینکه مرتکبان 
قاچاق ســازمان یافته سوخت عالوه بر جریمه نقدی 
و مجازات حبس به ضبط اموال ناشــی از جرم نیز 
محکوم می شوند، گفت: در راستای اجرای ماده ۲۰ 
قانــون مبارزه با قاچاق کاال، شــناور دخیل در امر 

قاچاق نیز به نفع دولت ضبط خواهد شد.
قهرمانی یادآور شد: سوخت های کشف شده از شناور 

مذکور هم طبق روال قانونی با دستور قضایی تحویل 
شــرکت پخش و توزیع فرآورده های نفتی شده و به 

چرخه توزیع قانونی بر می گردد.
 رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان با اشاره به 
اینکه پرونده شناور متخلف در سیر مراحل رسیدگی 
قضایی قرار دارد، تأکید کرد: دادگســتری اســتان با 
همکاری ضابطین، راهبرد مقابله با قاچاق ســازمان 
یافته سوخت را با قاطعیت ادامه می دهد و در راستای 
صیانت از منافع و ســرمایه های ملت ایران لحظه ای 

درنگ نخواهد کرد.

توقیف شناور حامل سوخت قاچاق در آب های خلیج فارس در امتداد تاریکی  

  باورم نمی شد، به راحتی نمی توانستم این حرف ها 
را بپذیرم؛ چرا که روزی من حتی برای اثبات عشق 
و عالقه به همسرم، همه مهریه ام را بخشیدم و بعد 
از آن بود که دریافتم همه این رفتارهای عاشقانه 

حیله ای برای جدایی از من بود ...
  زن ۳۳ ســاله که مدعی بود همسرش او را از خانه 
بیرون انداخته و چون کسی را در مشهد ندارد عازم 
شــمال کشور اســت تا نزد پدر و مادرش بازگردد، 
درباره سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی 
کالنتری گفت: وقتی در رشته رایانه )نرم افزار( وارد 
دانشگاه شدم در پوست خودم نمی گنجیدم. باالخره 
در رشــته ای که سال ها آرزویش را داشتم پذیرفته 
شــده بودم و بین فامیل زبانزد شــدم. آن روز بار و 
بندیلم را بستم و به مشــهد آمدم. از همان ترم اول 
که تحصیل در دانشگاه را آغاز کردم جذب نگاه های 
بهروز شــدم. او به هر بهانه ای سر صحبت را با من 
 بــاز می کرد و جــزوه های درســی را در اختیارم 
می گذاشت؛ چرا که بهروز در هنرستان تحصیل کرده 
بود و آشــنایی کاملی با رایانه داشت به همین دلیل 
هم شاگرد اول کالس شــد. هنوز سال تحصیلی به 
پایان نرسیده بود که او به عنوان مهندس یک شرکت 
خصوصی راه اندازی کرد و به درآمدزایی رســید.در 
این میان من هم آرام آرام به او عالقه مند می شدم که 
روزی »بهروز« عشقش را به من ابراز کرد و این گونه 
ماجرای عشق و عاشــقی من و او در کالس درس 
سرزبان همکالسی هایمان افتاد. باالخره این ارتباط 
عاشقانه به خواستگاری و در نهایت ازدواج انجامید، 
اما خانواده بهروز که از نظر اقتصادی در سطح باالیی 
بودند، از همان روزهای اول خواستگاری به شدت با 
این ازدواج مخالفت می کردند؛ چرا که من و خانواده ام 
را در شأن خودشان نمی دانستند و از سوی دیگر هم 
مخالف این نوع عشــق و عاشقی ها بودند! با وجود 
همه این مخالفت ها من و بهروز یکدیگر را دوست 
داشتیم و به همین دلیل هم زندگی مشترک خودمان 
را در حالی آغاز کردیم که آن ها مدعی بودند »شما 
بــه درد هم نمی خورید!« اما من فکر می کردم فقط 
عشق و عالقه برای ادامه یک زندگی مشترک کافی 
است و هیچ گاه به ذهنم خطور نمی کرد که بسیاری 
از این عاشــقی ها بر پایه احساس و هوس بنا می 
شــود و بعد از مدتی همه این ابراز عالقه ها و مردن 
برای یکدیگر به قصه ای تلخ بدل خواهد شد.خالصه 
زندگی من و بهروز به گونه ای ادامه یافت که او ادعا 
کرد باید به خانواده ام ثابت کنم که تو را چقدر دوست 
دارم و تو هم به خاطر ثروت با من ازدواج نکرده ای! 
او چنــد روز بعد نزد من آمد و گفت: »بیا مهریه ات 

را ببخش! تا خانواده ام بدانند که تو به دنبال مادیات 
زندگی نیستی و عشق و عالقه برایت اهمیت دارد! من 
هم بدون تامل قبول کردم و همه ۱۰۰ ســکه طال را 
به او بخشیدم! تا عشقم را اثبات کنم! ولی هنوز یک 
سال بیشــتر از این ماجرا سپری نشده بود که روزی 
بهروز با چهره ای غمگیــن و گرفته به خانه آمد و 
از من ســوال کرد، مرا دوست داری؟ گفتم، این چه 
حرفیه! تو همه زندگی من هستی! خیلی راحت گفت: 
اگر به من عالقه مند هستی باید از زندگی من بیرون 
بروی! چرا که خانواده ام شــرط کرده اند اگر تو را 
طالق بدهم، خانه و خودرو را به من بازمی گردانند. 
باالخره زن پیدا می شود اما در این شرایط اقتصادی 
نمی شــود خانه و خودرو خرید! با این حرف ها از 
تعجب و حیرت چشــمانم گرد شده بود، باورم نمی 
شد کسی که برای اثبات عشــقم به او، حتی مهریه 
ام را بخشــیدم اکنون مرا به یک خانه و خودرو می 
فروشد! آیا این همان بهروز بود که روزی در دانشگاه 
چشم از من برنمی داشت! تازه فهمیدم دیگران راست 
گفته اند! این عشق و عاشقی ها فرجام تلخی دارد. 
به همین دلیل به مرکز مشــاوره رفتم، ولی آن ها هم 
مرا ترغیب به جدایی کردند. این گونه بود که از بهروز 
به صورت توافقی طالق گرفتم و برای آن که آرامش 
خودم را بازیابم یک واحــد آپارتمانی اجاره کردم. 
چند ماه بعد نگهبان مجتمع مسکونی به من پیشنهاد 
ازدواج داد. به درخواســت من، خانواده اش به طور 
سنتی به خواستگاری ام آمدند و به این ترتیب من با 
»فریــد« در حالی ازدواج کردم که او مدعی بود بعد 
از جدایی از همسرش، تنها فرزند او نزد پدربزرگش 
زندگی می کنــد و دخالتی در زندگی مشــترک ما 
نخواهد داشــت اگرچه می دانستم »فرید« سیگاری 
است و آهی در بساط ندارد، اما به دلیل شکست در 
زندگی با »بهروز« به چیزی جز ازدواج اهمیت ندادم، 
اما خیلی زود ورق برگشت و آن روی سکه نمایان 
شد. »فرید« نه تنها مردی مشروب خوار و خشن بود 
بلکه پســر ۱۸ ساله اش نیز چند روز بعد از ازدواج 
به خانه ما آمد و سر ناسازگاری با مرا گذاشت. حاال 
باید از ســوی دو نفر تحقیر و ســرزنش می شدم و 
کتک می خوردم. در این شرایط بود که فهمیدم همسرم 
دچار مشکالت اخالقی است و همسر سابق او هم به 
همین دلیل جدا شــده بود! خالصه رفتارهای خشن 
»فرید« به جایی رسید که بعد از چهار ماه مرا از خانه 
بیرون انداخت! اکنون به کالنتری آمده ام تا به صورت 
قانونی ماجرای ترک منزل را به پلیس اطالع بدهم و 
خودم نیز به شــمال کشور می روم تا نزد خانواده ام 

زندگی کنم، اما ای کاش...

زن پیدا می شود اما ...! 

طرح: بیتا هوشنگی

   گروه حوادث// فرمانده انتظامی بندرعباس گفت: با تالش ماموران 
انتظامی، در یکی از مناطق ساحلی این شهرستان ۱۵ بارانداز و محل 
دپوی سوخت شناســایی و بیش از ۱۰۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق 

کشف شد. 
  ســرهنگ تیمور دولتیاری در تشــریح این خبر افــزود: ماموران انتظامی 
بندرعباس در ادامه طرح مبارزه با قاچاق ســوخت و فرآورده های نفتی؛ با 
کار اطالعاتی و فنی و همکاری پلیس دریابانی استان ۱۵ بارانداز و محل دپو 

سوخت را شناسایی و موضوع را در دستورکار قرار دادند.
  وی بیان داشــت: ماموران با تشکیل اکیپی منسجم ضمن هماهنگی با مقام 
قضایی به محل اعزام و در بازرسی از محل های دپو سوخت که به طرز بسیار 
ماهرانه توســط قاچاقچیان تهیه و تاسیس شده بود؛ ۱۰۲ هزار لیتر گازوییل 
قاچاق به همراه هشت دستگاه موتور پمپ مخصوص تخلیه سوخت، ۲ فروند 

قایق، یک فروند جت اسکی کشــف و ۱۷ عدد انواع مخازن فلزی، بتونی و 
پالستیکی با حجم باال در محل معدوم کردند.

  فرمانده انتظامی بندرعباس اظهار داشت: دراین رابطه پرونده تشکیل و جهت 
ســیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارســال شد و ضمن شناسایی عامالن 

قاچاق تالش ماموران برای دستگیری متهمان ادامه دارد.
  به گزارش ایرنا، سرهنگ دولتیاری با بیان اینکه سوخت های قاچاق کشف 
شده به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی شهرستان منتقل شد، خاطرنشان 
کــرد: از آنجایی که یکی از مهم ترین وظایف نیروی انتظامی مبارزه با کاالی 
قاچاق و ارز است، پلیس بدون هیچ گونه چشم داشتی به صورت شبانه روز 
و با اقتدار در این مسیر گام برمی دارد و شهروندان نیز در صورت مشاهده و 
برخورد با هرگونه قاچاق کاال، ســوخت و موادمخدر در سطح خرد و کالن، 

موارد را از طریق سامانه تلفنی فوریت های ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

۱۵بارانداز سوخت قاچاق در بندرعباس کشف شد

  گروه حوادث// فرمانده انتظامی شهرستان 
قشم از کشــف ۳۵۰ میلیون ریال چک پول 

جعلی خبر داد. 
  سرهنگ مهراب کاظمی در تشریح این خبر، افزود:  
ماموران انتظامی کالنتری ۱۲ درگهان در پی اطالع از 
اینکه فردی با چک پول های جعلی در بازار درگهان 
اقدام به خرید کاال کرده است، بالفاصله جهت بررسی 

موضوع و جلوگیری از ضرر و زیان شهروندان به محل 
اعزام شــدند. وی بیان کرد: ماموران پس از بررسی 
صحت موضوع با انجام کار اطالعاتی و بهره گیری از 
شیوه های پلیسی هویت و مخفیگاه متهم مورد نظر را 
شناسایی و با هماهنگی قضایی در بازرسی از محل 
اقامت وی مبلغ ۳۵۰ میلیــون ریال چک پول ۵۰۰ 

هزار ریالی جعلی کشف و ضبط کردند.

  به گزارش ایرنا، فرمانده انتظامی شهرســتان قشم  
تصریح کرد: تالش برای دستگیری کالهبردار جاعل 

ادامه دارد.

کشف چک پول های جعلی در قشم

درخواست مرد بستنی فروش از بالگر معروف برای عکس یادگاری رنگ خون گرفت
 گروه حوادث// درخواست مرد بستنی فروش برای عکس گرفتن 
با بالگر معروف، به قیمت جانش تمام شد و مرد بالگر پس از قتل 

متواری شد. 
  نیمه شــب، قتل مردی به بازپرس کشیک قتل تهران گزارش شد و با دستور 
او، گروهی از ماموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران به مغازه بستنی فروشی 
در حوالی محله قلهک اعزام شــدند. در تحقیقات محلی مشخص شد یکی 
از ســه سرنشین خودروی پژو۲۰۶ که به مغازه مرد جوان آمده بودند با وی 
درگیر شده و بعد از مجروح کردن و قتل این مرد از محل گریخته اند. در پی 
تحقیقات، یکی از دوستان مقتول اطالعات جدیدی در اختیار ماموران اداره 
دهم پلیس آگاهی تهران قرار داد و گفت: دوستم صالح، مغازه بستنی فروشی 
داشــت و گاهی برای تبلیغ مغازه اش سراغ بالگر ها می رفت. آن شب هم با 
یکی از این بالگر ها تماس گرفت که او با دوستانش به محل کار صالح آمدند 

تا تبلیغات مغازه بستنی فروشی اش را انجام دهند. دوستم بعد از تبلیغ، دستمزد 
آن ها را داد، اما به نظر می رسید که بالگر و دوستانش حالت طبیعی نداشتند 
و مست بودند. دوستم از بالگر خواست عکس یادگاری بگیرند تا در صفحه 
شخصی اش بگذارد، اما آن مرد عصبانی شد و گفت با کسی عکس یادگاری 
نمی گیرم. بعد هم با صاحب مغازه درگیر شــد و دو ضربه چاقو به او زد که 
باعث مرگ صالح شــد. مرد بالگر و دوستانش وقتی دیدند دوستم غرق در 

خون کف مغازه افتاده است، فرار کردند.
   بــا توجه به گفته های او، ماموران به بازبینی فیلم دوربین های مداربســته  
اطراف محل درگیری خونین پرداختند و دریافتند گفته های این مرد صحت 
دارد. متهم و همدستان فراری اش با دستور بازپرس زارعی تحت تعقیب پلیس 
جنایی قرار گرفتند. پرونده این قتل در شــعبه اول بازپرسی دادسرای جنایی 

تهران در دست بررسی است.

 گروه حوادث/ کالهبــردار اینترنتی که در 
کانال هــای تلگرامی همســریابی، با وعده 
ازدواج دختران جوان را اغفال و از آنها اخاذی 

می کرد، دستگیر شد.
 سرهنگ »علی عباسی کسانی« رئیس پلیس 
فتا اســتان کرمانشاه در این باره گفت که خانم 
جوانی به پلیس فتا مراجعه کرد و اظهار داشت 
مدتی پیش در یک کانال همسریابی با مردی 
آشنا شده که ادعا کرده طالفروش است و قصد 

ازدواج دارد. وی پس از جلب اعتماد این خانم 
قرار حضوری گذاشته اما پس از تهیه تصاویر 
نامناسب از وی، طال، گوشــی تلفن همراه و 
کارت بانکی وی را به سرقت برده و تهدید کرده 
اگر از او شکایت کند تصاویر را منتشر خواهد 

کرد.
  وی تصریــح کــرد: باتوجه به حساســیت 
موضوع و امــکان پخش تصاویر خانم جوان، 
کارشناسان پلیس فتا به منظور شناسایی متهم 

اقدامات خود را آغاز کردند و پس از بررسی 
همه جوانب پرونده و بهره گیری از روش های 
علمی و تخصصی سایبری موفق شدند مجرم 
را شناســایی و با هماهنگــی مقام قضایی در 

مخفیگاهش دستگیر کنند.
  این مقام مســئول با بیان اینکه تاکنون هشت 
خانم از متهم شــکایت کرده اند، گفت: متهم که 
در ابتدا منکر جرم ارتکابی بود پس از مشاهده 
دالیل و مستندات پلیس لب به اعتراف گشود 

و به جرم ارتکابی اعتــراف کرد و ضمن ابراز 
ندامت هدف خود را کســب منافع مالی عنوان 

کرد.
  سرهنگ عباسی کســانی هشدار داد: کاربران 
توجه داشته باشــند در دام تبلیغات دروغین 
همســریابی در فضای مجازی قــرار نگیرند 
زیرا هدف این صفحــات کالهبرداری بوده و 
در نهایت منجر به اخاذی و یا کالهبرداری از 

کاربران می شود.

اخاذی از دختران دم بخت به بهانه خواستگاری

قاچاق 2 میلیون یورویی ارز دولتی به بهانه واردات عدس
  گروه حوادث// دادستان تهران از صدور کیفرخواست 
برای اعضای یک شبکه قاچاق ارز خبر داد که به بهانه 
واردات عدس حــدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار یورو ارز 

دولتی  قاچاق کرده بودند.
  علی صالحی با اشاره به صدور کیفرخواست پرونده در 
دادسرای جرایم اقتصادی تهران اظهار کرد: دالالن ارزی 
با اغوای یک راننده تاکسی در شهرستان بهار همدان، از 
او می خواهند به عنوان مدیرعامل یک شرکت بازرگانی، 
کارت بازرگانی بگیرد و این کارت را در عوض دریافت 
مبلغ  ۴۵ میلیون تومان در اختیار آنها قرار دهد. اعضای 

شبکه قاچاق ارز به نام یک شرکت بازرگانی در سال ۹۷ 
با اســتفاده از کارت بازرگانی خریداری شده، پنج فقره 
حواله ارزی به ارزش ۲ میلیون و ۳۹۵ هزار و ۸۶۰ یورو 
برای واردات کاالهای اساســی با مهلت قانونی کمتر از 
یک ماه از یک بانک دریافت می کنند اما با گذشت بیش 

از چهارسال، هیچ کاالیی وارد کشور نکرده اند.
  دادســتان تهران ادامه داد: ارزهای دریافت شده تحت 
پوشــش معامله برای واردات عدس به حســاب یک 
شرکت خارجی در کشور امارات واریز شده که بر اساس 
تحقیقات به عمل آمده این شــرکت صوری و متعلق به   

یکــی از محکومان اقتصادی اســت. با عنایت به اینکه 
متهمان پرونده بدون اینکه قصد واردات کاالهای اساسی 
داشته باشــند، ارز دولتی را دریافت و با فروش آن در 
بازارهای قاچاق ارز سود نامشروع قابل توجهی تحصیل 
کرده اند، در کیفرخواســت صادره برای متهمان پرونده و 
اعضای شــبکه قاچاق ارز، درخواست اعمال مجازات 
جهت اخالل کالن در نظام ارزی و پولی شــده و  بعد از 
اتمام تحقیقات در دادسرا، پرونده پنج متهم اقتصادی به 

دادگاه ارسال شد.

  گروه حوادث/  پســر جــوان که پیش از 
برگزاری جلســه محاکمه شاهد پرونده اش 
 را بــه قتل رســانده بــود، بــه قصاص 

محکوم شد.
رسیدگی به این پرونده از اسفند سال ۱۴۰۰ با 
گزارش یک نزاع جمعی در ورامین آغاز شد، 
پس از آن مأموران بــه محل درگیری رفته و 
مشخص شــد که پسر جوانی به نام شاهرخ با 
ضربه چاقو فــردی را مجروح کرده و متواری 

شده است.
وقتی مجــروح این حادثــه به خاطر پارگی 
ســفیدران، روده و همینطور خونریزی شدید 
تســلیم مرگ شــد پلیس در تحقیقات ویژه 

شاهرخ را دستگیر کرد.
متهم در بازجویی ها به درگیری اعتراف کرد و 
گفت: چند ماه قبل من و چند نفر از دوستانم در 
یک رستوران نشسته بودیم که پسر جوانی به نام 

کاوه با دوستش وارد رستوران شد و بی مقدمه 
شــروع به فحاشــی کرد. من و دوستانم به او 
اعتراض کردیم و کار به درگیری رســید که با 
وساطت حاضران در رستوران درگیری خاتمه 
پیدا کرد. اما کاوه چند ساعت بعد در خانه اش 

بیهوش شد و به کما رفت.
 پدر او از من و دوستانم شکایت کرد و کار ما 
به دادگاه کشید. چند روز قبل از موعد برگزاری 
دادگاه متوجه شــدیم کاوه از دوستش بهروز 
خواسته در دادگاه علیه ما شهادت دهد من از 
این موضوع عصبانی شــدم. به همین خاطر از 
بهروز خواســتیم تا قبل از جلسه دادگاه با هم 
صحبت کنیم. وقتی سر قرار آمد خیلی دوستانه 
با او صحبت کــردم اما بهروز به گونه ای رفتار 
کرد که درگیر شــدیم و من با چاقویی که در 

جیبم بود ضربه ای به پای 
او زدم و بعد هم از آنجا 
رفتــم. هیچ وقت فکر 
نمی کردم ضربه ام باعث 

مرگ او شود.
متهم  اعترافات  از  پس 

رســیدگی  برای  پرونده 
به شــعبه دوم دادگاه کیفری 

یک استان تهران فرستاده شد.در 
ابتدای جلســه دادگاه مادر مقتول برای متهم 

درخواست قصاص کرد.
ســپس متهم به جایگاه رفت و اظهار داشت: 
قصدی برای کشــتن بهروز نداشتم ناخواسته 
مرتکب قتل شدم با این حال اتهامم را می پذیرم. 
قبل از درگیری مشروب خورده بودیم و حالت 

طبیعی نداشتم وقتی به پارک 
دوستانش  و  بهروز  رفتیم 
آمدند و بی مقدمه سیلی 
محکمــی به من زد و 
من هم به او ســیلی 
زدم و درگیری شروع 
شــد. چند لحظه بعد 
دوستان بهروز با چاقو 
به ما حمله کردند و من 
از ترس چاقویم را درآوردم 
که دوستانش او را هل دادند و هر 
دو زمین خوردیم و چاقو ناخواسته به پای او 

فرو رفت.
بعــد از آن وکالی متهمان بــه جایگاه رفتند 
و با پایان جلســه قضات بــرای صدور رأی 
 وارد شــور شدند و متهم را به قصاص محکوم 

کردند.

قصاص برای قاتل شاهد پرونده



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

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

هم استانی های عزیز ، کشاورزان و مرتعداران گرامی برای جلوگیری از آتش سوزی جنگل ها و مراتع یادمان باشد :
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22 جمادی االول 1444

سال بیست و دوم شماره 4055

شهرستان

رئیس شورای تامین قشم:
 ساماندهی اتباع غیر مجاز خارجی در دستور کار قرار دارد

 گروه شهرستان//  رئیس شورای تامین شهرستان مرزی قشم 
اعالم کرد: رایزنی ها و گفتگوهایی در ســطح استان هرمزگان 
و کشــور در خصوص طرد و ســاماندهی اتباع غیر مجاز و 
پیگیری ممنوعه شــدن این شهرســتان مرزی از حیث اتباع و 
مهاجرین خارجی در دســتور کار قــرار دارد و پیگیری های 
الزم در این خصوص در حال انجام است. محمد محمدحسینی 
اظهار داشــت: حضور نامتعارف و بسیار زیاد اتباع غیر مجاز 
خارجی در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاســی، اقتصادی، 
فرهنگی و نظایر آن در این شهرســتان مرزی یک خطر جدی 
است و گله مندی های بســیاری را از سوی شهروندان، اهالی 
و ساکنین این شهرستان به همراه داشــته است. وی ادامه داد: 
با توجه به خطرات و تهدیدهــای موجود در این خصوص از 
جمله انتقال بیماری های واگیردار، تغییر بافت جمعیتی، ایجاد 
نزاع و آســیب های اجتماعی، سنت شکنی و پایبند نبودن به 
آیین های مذهبی، ازدواج با دختران ایرانی و رهاســازی آنها 
بعــد از یک مدت، اختالط دانش آموزان اتباع با دانش آموزان 
ایرانی و نظایر آن شورای تامین شهرستان مرزی قشم با برگزاری 
جلسات فراوان آسیب شناسی موارد را به صورت کارشناسی با 
اطالعات و آمار دقیق به شورای تامین استان هرمزگان منعکس 
کرد که با ارســال موارد یادشده به استان رایزنی های خوبی در 
خصوص ســاماندهی اتباع غیر مجاز صورت گرفت. فرماندار 
شهرستان قشــم ضمن تاکید بر طرد اتباع غیر مجاز از سطح 
شهرستان مرزی قشــم که از سوی نیروهای انتظامی و نظامی 
به صورت مستمر در حال انجام است، اضافه کرد: با همکاری 
مناسبی که بین اعضای شورای تامین این شهرستان وجود دارد 
رایزنی ها و گفت و گوهایی خوبی در سطح استان و کشور در 
خصوص ممنوع کردن حضور اتباع خارجی شهرستان قشم در 
دستور کار قرار گرفته و پیگیری های الزم در این خصوص در 
حال انجام اســت که بتوانیم با یک طرح خوب وضعیت اتباع 
و مهاجرین خارجی غیر قانونی را در این شهرســتان ســامان 
ببخشیم. محمد حسینی توضیح داد: البته این مهم نیازمند یک 
طرح جامع ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی است که به نظر 
می رسد اگر سازمان اتباع و مهاجرین خارجی برای هماهنگی 
و تســریع در رسیدگی به وضعیت اتباع خارجی ایجاد و شکل 
بگیرد می تواند در خصوص ساماندهی وضعیت آنها در کشور 
و به ویژه شهرســتان مرزی قشم اتفاقات خوبی را رقم بزند. به 
گزارش ایرنا، رئیس شورای تامین شهرستان مرزی قشم گفت: 
پیگیری ها و هماهنگی ها الزم را از مسئولین ارشد درخصوص 
ســاماندهی، طرد و ممنوع کردن حضور اتبــاع غیر مجاز و 
مهاجرین غیر قانونی در این شهرستان مرزی را در دستور کار 

داریم و با جدیت آن را دنبال می کنیم.
سند مالکیت ۷۸ هکتار موقوفه در میناب صادر شد

 گروه شهرســتان// رئیس اداره اوقاف و امور خیریه میناب 
گفت: طی یک ماه گذشــته چهار فقره سند مالکیت رقبه های 
موقوفه »بخش مرکزی« این شهرســتان به مساحت ۷۸ هکتار 
صادر و تحویل این اداره شد. محسن اسفندیارپور ، اظهار داشت: 
این موقوفه ها در محدوده بخش مرکزی میناب قرار دارند که سند 
آن ها با همکاری و همیاری اداره ثبت و اسناد شهرستان میناب 
صادر شد. وی با اشــاره به اینکه شهرستان میناب سه هزار و 
۸۶۹ رقبه دارد، بیان داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه 
امســال نیز ۴۰ فقره سند مالکیت موقوفه در میناب صادر شده 
است. رئیس اداره اوقاف و امور خیریه میناب گفت: در شهرستان 
میناب یکهزار و ۳۵۳ موقوفه وجود دارد که شامل ۲۸۱ موقوفه 
منفعتی، ۱۴۹ حسینه و ۹۰۶ مسجد است. اسفندیارپور تصریح 
کرد: وظیفه اوقاف در احیا و تثبیت موقوفه ها ســنگین بوده و 
بنابراین اخذ سند مالکیت موقوفات خدمت ماندگار و ارزشمندی 
برای وقف است و تالش بیشتر اوقاف برای ترویج سنت وقف و 
تبلیغ برای ثبت وقف های جدید بر اساس نیازهای روز جامعه 
در دســتورکار قرار دارد. وی عنوان کرد: وقف، مسیری مناسب 
برای جبران نیازهای جامعه و دســتگیری همنوعان است لذا از 
خیران نیک اندیش شهرستان میناب خواستاریم که در عمل به این 
سنت حسنه شهرستان را یاری بیشتری دهند. به گزارش ایرنا، 
اسفندیارپور، محوریت و رویکرد وقف را فقرزدایی و خوداتکایی 
در جامعه دانســت و بر ضرورت گسترش چنین ظرفیت ها و 

فعالیت هایی در سطح جامعه تاکید کرد. 

خبری

نژاد- گروه شهرستان// استاندار  سعیده دبیری 
هرمزگان با تاکید بر تخصیص ۱۷ میلیارد تومان 
دائمی و  اعتبار ساماندهی وضعیت رودخانه های 
فصلی هرمزگان گفت: ۴۵ میلیارد تومان از محل 
برای پیشرفت  آبفا کشور  اولویت های تنش آبی 

پروژه سد الور میستان بستک تخصیص یافت. 
  به گزارش خبرنگار دریا، مهدی دوستی استاندار 
هرمزگان به منظور پیگیری تخصیص بودجه برای 
اجرا و تکمیل پروژه های اســتان در حوزه های آب 

و آبفا با محمد جوانبخت معاون وزیر نیرو دیدار و 
گفتگو کرد.  دوســتی در این جلسه که معاونان آبفا 
کشور و مدیران عامل آبفا و آب منطقه ای استان نیز 
حضور داشتند، آبرسانی به مناطق دارای تنش آبی 
در استان را یکی از دو اولویت مهم و اساسی برشمرد 
و گفت: در دولت ســیزدهم بنا داریم گام مهمی در 
حــوزه آب و آبفای اســتان برداریم و بخش قابل 

توجهی از مشکالت آبی هرمزگان مرتفع شود. 
  وی با ارائه گزارشــی از روند پیشرفت پروژه های 
حوزه آبرسانی اســتان افزود: در استان پروژه های 
خوبی در حوزه آبرسانی در حال اجرا می باشد که 
تکمیل این پروژه ها نیازمند تخصیص منابع و بودجه 

ملی است. 

استاندار هرمزگان همچنین با اشاره به چالش های 
استان در حوزه های مرتبط با شرکت آب منطقه ای، 
گزارش کاملــی از وضعیــت رودخانه های دائمی 
و فصلی اســتان و ضرورت تکمیــل مطالعات و 
ســاماندهی این رودخانه ها ارائه کــرد و گفت: با 
توجه بــه تجربه بارش های ســالیان اخیر به ویژه 
بارش های سیل آسای سال گذشته که موجب بروز 
خســارات زیادی در بخش های مختلف بخصوص 
در حوزه کشاورزی شد، نیاز است مسئله ساماندهی 
رودخانه های فصلی اســتان بــا جدیت پیگیری و 

بودجه مورد نظر تخصیص یابد. 
  وی بــا تاکید بر وارد مــدار کردن امکانات معطل 
دولتی در خدمت رســانی عمومی تصریح کرد: از 

سال گذشته با تعمیر ماشین آالت سنگین راهداری 
الیروبی رودخانه های فصلی و مســیل ها در نقاط 
پرخطر استان آغاز شــده اما تکمیل طرح نیازمند 
تخصیص منابع است تا بتوان به سرعت این پروژه 
مهم و چالش اساسی هرمزگان را به سرانجام رساند.

  دوستی همچنین تاکید ویژه ای بر تخصیص منابع 
برای تکمیل پروژه های ســد ســازی به خصوص 
سد الور میستان در بســتک داشت و گفت: برای 
تکمیل این ســد مهم که نقش بسزایی در آبرسانی 
به حوزه شهرستان بستک خواهد داشت اعتباری از 
محل اعتبارات نفت و اعتبارات در اختیار استاندار 
تخصیص یافتــه اما همچنــان نیازمند تخصیص 
اعتبارات ویژه  ی ملی است تا این طرح مهم نیز به 

سرعت تکمیل شود. 
  در پایان این نشست مقررشد براساس اولویت بندی 
شرکت آب و فاضالب هرمزگان، تخصیص مناسب 
برای تکمیل پروژه هــای صف اول اولویت اعالمی 
انجام شــود همچنین با توجه به تکمیل مطالعات 
ســاماندهی وضعیت رودخانه های دائمی و فصلی 
استان، ۱۷ میلیارد اعتبار در نظر گرفته شد که طی 
هفته آینده بخش اول اعتبار یاد شده برای شروع کار 

تخصیص و واریز خواهد شد.
  در ادامه نظر به اهمیت سد الور میستان در آبرسانی 
به شهرستان بســتک مقرر شد ۴۵ میلیارد از محل 
اولویت های تنش آبی آبفا کشــور برای پیشرفت 

پروژه تامین شود. 

استاندار هرمزگان خبر داد

تخصیص 45 میلیارد برای پیشرفت سد الور میستان بستک

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

رفع تصرف ۱۵ هزار متر مربع از اراضی ملی و دولتی در قشم

 گروه شهرستان// رئیس کل دادگستری 
استان هرمزگان از رفع تصرف ۳ قطعه از 
اراضی ملی و دولتی به مساحت بیش از 
۱۵ هزار متر مربع در جزیره قشم خبر 

داد.
  بــه گزارش خبرنــگار دریا، رئیس کل 
اظهارداشت:  هرمزگان  استان  دادگستری 
سه قطعه از اراضی ملی و دولتی در خارج 
از محدوده طرح هادی روستاهای ملکی 
و گوران جزیره قشم مجموعأ به مساحت 
۱۵ هزار و دویست و هشتاد و سه متر مربع 

آزادسازی شد.

وی ارزش تقریبی اراضی اعاده شده را ۷۴ 
میلیارد و سیصد و سی و شش میلیون ریال 
ذکر کــرد و افزود: این رفع تصرفات پس 
از طی مراحل قانونی و انجام استعالمات 
مــورد نیاز از مراجع ذی ربط به دســتور 
دادستان عمومی و انقالب شهرستان قشم 
و توســط یگان حفاظت از اراضی ملی و 
دولتی ســازمان منطقه آزاد با همکاری 
نیروی انتظامی به مرحله اجرا درآمده است. 
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در  
پایان خاطرنشان کرد: با توجه به تأکیدات 

ریاست قوه قضاییه مبنی بر مقابله قاطع و 
بــدون اغماض با متصرفان اراضی ملی و 
دولتی، این موضوع از جمله اولویت های 
دادگستری اســتان هرمزگان در راستای 
احیای حقوق عامه و اجرای بند دوم اصل 
۱۵۶ قانون اساسی است و بر این اساس 
متخلفان برابر قانون و مقررات مورد پیگرد 
قرار می گیرند و با قلع و قمع ســاخت و 
سازهای غیرمجاز، اراضی ملی که متعلق 
به عموم مردم است از دستبرد متجاوزان و 

فرصت طلبان محفوظ می  ماند. 

آگهی حصروراثت 
خواهان ابراهیم رســا فرزند عبداهلل با هویت کامل به این شــورا 
مراجعه نموده و اشعار داشتند شادروان یوسف دوست فرزند محمد 
به تاریخ 1401/8/11 به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان 

فوت عبارتند از : 
1-  حلیمه دوست فرزند یوسف دارای شناسنامه 4709714517 

متولد 1343/1/3 دختر متوفی 
2- محمد دوســت فرزند یوسف دارای شناسنامه 4709714525 

متولد 1344/4/2 پسر متوفی
3- نعیمه دوست فرزند یوسف دارای شناسنامه 4709912122 متولد 1348/5/1 دختر متوفی 
4- فاطمه دوست فرزند یوســف دارای شناسنامه 4709715297 متولد 1352/4/1 دختر 
متوفی 5- ابوبکر دوســت فرزند یوسف دارای شناسنامه 4709715300 متولد 1353/6/1 
پســر متوفی  6- صدیقه دوســت فرزند یوسف دارای شناســنامه 4709716226 متولد 
1359/6/1 دختر متوفی 7- عثمان دوســت فرزند یوسف دارای شناسنامه 4709965366 

متولد 1364/1/1 پسر متوفی
8- عواش ستولوئی فرزند محمد دارای شناسنامه 4709714495 متولد 1326/7/1 همسر 

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

شورای حل اختالف شعبه اول شهر دشتی 
 حسین اصرافی

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

آگهی حصروراثت 
خواهان مسعود وطن خواه فرزند عبداهلل با هویت کامل به این شورا 
مراجعه نموده و اشــعار داشتند شادروان عبداهلل وطن خواه فرزند 
محمد به تاریخ 1401/8/14 به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی 

در زمان فوت عبارتند از : 
1-  مسعود وطن خواه فرزند عبداهلل دارای شناسنامه 4700015047 

متولد 1369/6/31 پسر متوفی 
2- عایشه وطن خواه فرزند عبداهلل دارای شناسنامه 4709703043 متولد 1360/2/21 دختر 

متوفی
3- راضیه وطن خواه فرزند عبداهلل دارای شناسنامه 2299 متولد 1362/2/17 دختر متوفی

4- مرضیه وطن خواه فرزند عبداهلل دارای شناسنامه 5 متولد 1364/2/23 دختر متوفی
5- سعید وطن خواه فرزند عبداهلل دارای شناسنامه 4700034149 متولد 1371/8/30 پسر 

متوفی
6- محمد وطن خواه فرزند عبداهلل دارای شناسنامه 1826 متولد 1357/12/1 پسر متوفی

7- مریم رفیعی فرزند علی دارای شناسنامه یک متولد 1341/1/3 همسر متوفی
لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا اعالم فرمایید. 

شورای حل اختالف شعبه اول شهر دشتی 
 حسین اصرافی

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

  سند مالکیت خودرو سواری میتسوبیشی تیپ النسر  
پالک  شخصی قشم مالکیت وحید پارسا راد  

  JMYSRCS1A7U726369 شماره شاسی
شماره موتور 4G13HX5016    مدل 2۰۰7  

رنگ نقره ای  مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی نوبت اول

  آگهی دعوت از بستانکاران شرکت همیار سبز هرمز قشم
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت همیار سبز هرمز قشم ) مسئولیت محدود( به شماره ثبت 4684 و 
شناسه ملی 14004577730 در اجرای ماده 215 قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت همیار سبز 
هرمز قشم در حال تصفیه ) با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 4684 و شناسه ملی 14004577730 
که آگهی انحالل آن در صفحه 94 روزنامه رســمی کشور به شماره 22631 مورخ 1401/09/07 درج گردیده است، 
دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت حداکثر یک سال از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود 
به مدیر تصفیه آقای محمد رضا امیری به شماره همراه 09171610948 مستقر در آدرس بندرعباس - چهارراه نخل- 
طبقه فوقانی بانک ملت- سازمان همیاری شهرداریهای استان هرمزگان کدپستی 7916899159 مراجعه فرمایند. 
بدیهی است شــرکت و مدیر تصفیه در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مدت فوق به شرکت منعکس گردد 

مسئولیتی نخواهد داشت. 

مدیر تصفیه شرکت همیار سبز هرمز قشم ) مسئولیت محدود( 
در حال تصفیه - محمدرضا امیری

 گروه شهرستان//  مدیر گمرک سازمان 
منطقه آزاد قشم از آغاز فرآیند ارسال 
نخســتین محموله صــادرات مجدد 
خودروی سواری از مبدا امارات به مقصد 

عراق توسط این منطقه خبر داد. 
  مختار گرشاســبی اظهار داشــت: این 
محموله صادراتی شامل چندین دستگاه 
خودروی ســواری و کاال به ارزش بیش 

از یک میلیون دالر است. 
  وی ادامه داد: همچنین صادرات مجدد 
در جهت مخالف )بالعکس( از مبدا عراق 
به مقصد امــارات به ارزش بیش از ۵۰۰ 

هزار دالر انــواع کاال نیز در حال انجام 
است. 

  به گفته مدیر گمرک سازمان منطقه آزاد 
قشــم؛ با برنامه ریزی صورت گرفته از 
ابتدای ســال جاری شاهد افزایش حجم 
صــادرات و صادرات مجــدد انواع کاال 
از جزیره قشم هستیم که این موضوع به 
کسب درآمد ارزی و اشتغالزایی در منطقه 

کمک شایانی می کند.
  بــه گزارش ایرنا، جزیره زیبای قشــم 
مشرف به تنگه هرمز و مجرای ورودی به 

خلیج فارس و دریای عمان است.

  ایــن جزیــره که بزرگ تریــن جزیره 
خلیج فارس اســت، به دلیل مجاورت با 
اقیانوس هنــد، وجود منابع نفت و گاز و 
واحدهای پتروشــیمی و پاالیشگاهی و 
تجهیزات فراســاحلی و برخورداری از 
تسهیالت بندری برای کشتی های بزرگ 
)در رده پاناماکس( یکی از استراتژیک ترین 
جزایر ایران و خلیج فارس اســت که به 
دلیل خدمات سوخت رسانی به کشتی های 
عبوری از آبراهه بین المللی و پارک های 
انرژی و زیســت - فناوری آن شهرتی 

جهانی دارد.

ارسال نخستین محموله صادرات مجدد خودروی سواری از قشم

  گروه شهرســتان//  رئیس اداره دامپزشــکی قشم از 
پیش بینی برداشــت ۸۸۰ تُن میگوی پرورشی تا پایان 
آذرماه جاری از ۱۳ مزرعه پرورش این آبزی در سراسر این 

جزیره خبر داد. 
  محمد صدیق ارم افزود: قرار اســت این مقدار میگو از نوع 
میگوی پاســفید غربی )وانامی( از ۳۴۴ استخر پرورش این 
آبزی برداشت شود. وی ادامه داد: میگوهای پرورشی مزارع 
جزیره قشــم از نوع وانامی هستند که کاهش هزینه غذایی، 
ضریب رشــد و بازماندگی باال، مقاوم بودن به بیماری ها و 

داشتن دوره کوتاه تر نسبت به گونه های دیگر از مهم ترین 
ویژگی های این میگوها عنوان شده است.

  به گزارش ایرنا، رییس اداره دامپزشــکی قشم توضیح داد: 
میگوی برداشت شده از مزارع یادشده پس از فرآوری تحت 
نظارت های بهداشتی دامپزشــکی، با انجام آزمایش های 
الزم، بر اساس ضوابط و دستورالعمل های بهداشتی سازمان 
دامپزشکی کشور و دریافت مجوزهای بهداشتی قرنطینه ای 
به کشورهای حوزه خلیج فارس و سایر نقاط کشور صادر 

می شوند.

رئیس اداره دامپزشکی قشم خبر داد

پیش بینی برداشت ۸۸۰ ُتن میگوی پرورشی در قشم

پروانه کسب بنام محمد ریاضیات صدور ۱۳9۳/۱۱/29 
شماره پروانه کسب ۶۸۳9 / ص ب ک/9۳ صنف 
پوشاک چندمنظوره به آدرس قشم درگهان مجتمع 

تجاری نخل طبقه همکف 2۱۶/۱۴2 کدملی 
۱2۸۸۱25۸95  مفقود شده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی

دادانهم 
پرونده کالسه 140140920000999547 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 1401140390002143282.  

شاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني استان تهران - شهرستان تهران -  شهر تهران - خالد - اسالمبولي -کوچه - 17 ستاد - اجرایي فرمان امام )ره( 
با نمایندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد . 

اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي   
گردشکار: بتاریخ بیست و چهارم آبان  ماه یکهزارو چهارصد و یک پرونده کالسه 140140920000999547 تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده ذیل تشکیل 
است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 181/270603/ن- مورخه 1401/08/16 گردیده و با 

توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از 
درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتي مبادرت به صدور تصمیم مي نماید.

» قرارسرپرستی «
 در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان بندرعباس، خیابان سیدکامل، جنب باشگاه ورزشی سینگو قطعه 4 به مساحت 39/64 مترمربع که حسب پاسخ شماره 187/ک/211 مورخ 
1401/07/12   کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با عنایت جمیع 
اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ، الزم است یک مرجع قانونی با تصدی 
موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به 
تبصره های مواد 10 و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در 
ملک مذکور صادر و اعالم میدارد بر اساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده 
نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به این دادگاه ارائه نماید . مقرراست دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( نمایندگی هرمزگان ابالغ 

تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون صدر البیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .

مختارصادقي 
 رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

 نوبت اول



اقتصادی

طالع بینی

7
شنبه 26 آذر 1401

22 جمادی االول 1444

سال بیست و دوم شماره 4055

یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

فروردین :
اگرچه دوســت دارید در میان دوســتان تان باشید و 
لذت ببرید، اما شــرایط طوری رقم خورده که باید از 
جمع خارج شوید و پیشاپیش همه حرکت کنید. به نظر 
می رســد که سرشار از انرژی هستید و زبانتان هم کمی تند و تیز شده 
است، اما نباید به دیگران نیش و کنایه بزنید. حواس تان باشد که صریح 
برخــورد نکنید، حداقل قبل از این که حرفــی بزنید به آن فکر کنید. 
لحن تان را نرم تر کنید تا دیگران مجبور نشوند وقتی صحبت می کنید 

گوش های شان را بگیرند و سعی کنند حرف های تان را نشنوند.
  اردیبهشت :

 مطمئنًا اگر کســی به شــما زخم زبان بزند خوشحال 
نمی شــوید، اما معموالً سعی می کنید که در جواب از 
خودتان دفاع کنید. نکته این جاســت که امروز به راحتی نمی توانید 
از این ســپر دفاعی استفاده کنید. گاهی اوقات بهتر است خشم تان را 
پنهان کنید و رد شــوید. به خاطر داشته باشید که این حرکت شما به 
معنی بزدلی یا ضعیف بودن نیست، بلکه نشانه ی دانایی شماست. اگر 
خشم بگیرید، فقط همه چیز پیچیده تر خواهد شد و دیگر چیزی تحت 

فرمان تان نخواهد بود.
  خرداد :

امروز باید گوش به زنگ باشید، یعنی حواس تان باشد 
طوری رفتار نکنید که دیگران را مورد تهاجم قرار دهید. 
به نظر خودتان بســیار منطقی هستید، اما ممکن است 
کسی از راه برسد و به شما بگوید که هیچ کدام از ایده های تان شدنی 
و ممکن نیستند. مجبور نیستید همه ی جزییات را توضیح دهید، سعی 
کنید با لحن تان نرم تر سخن بگویید و کمتر حرف بزنید. لزومی ندارد 
برای این که منظورتان را برسانید از جمالت طوالنی استفاده کنید، اما 

کمی طول می کشد تا کاماًل درک تان کنند.
  تیر :

امروز دیگران را بسیار متعجب خواهید کرد، زیرا تصمیم 
گرفته اید که برای رســیدن به اهداف تان با تمام نیرو 
بجنگید. شاید حس کنید که دل تان می خواهد به نظرات دیگران هم 
گوش دهید، اما وقتی حرف های شان را شنیدید ممکن است واکنش 
بدی نشان دهید. پس سعی کنید از شدت رفتارتان کم کنید و حرف تان 
را با لحن نرم تری منتقل کنید. اختالف نظرها را یک باره نادیده نگیرید، 

کمی بیشتر دقت کنید و از صمیم قلب حرف بزنید.
  مرداد :

معموالً ســعی می کنید افکار خالقانه ای را که در سر 
دارید با دیگران در میان بگذاریــد، اما امروز این قدر 
انرژی مثبت در اطراف تان جریــان دارد که نمی دانید چه وقت باید 
دست از حرف زدن بکشــید. آن قدر اعتماد به نفس تان باال رفته که 
ممکن است نزدیک ترین دوستان را با گستاخی برنجانید. باید بدانید 
 که در حال حاضر هرچه می گویید مهم تر از آن چه در واقعیت هست 
به نظر می رسد. به جای این که به خودتان مغرور شوید بهتر است کمی 
فروتنی نشان دهید. همه ی این ماجراها را برای روز دیگری بگذارید!

 شهریور :
حاال که به نقطه ی حساس یک رابطه نزدیک شده اید، به 
نظر می رسد که احساسات حاکم بر این رابطه به تدریج 
رنگ می بازند. ممکن اســت افکار منفی ناگهان هجوم بیاورند و بعد 
فروکش کنند، اما سکوتی که حس می کنید به این معنی نیست که همه 
چیز خوب پیش می رود. جلوی خشم تان را بگیرید تا چیزی نگویید 
که بعد پشیمان شوید. تا زمانی که بر خودتان مسلط نشده اید باید این 
انرژی های پــر جوش و خروش را از اطراف تان دور کنید. راه حلی 
که به شما توصیه می شود بسیار ساده است، فقط این که رویکردتان را 

تغییر دهید و به صدای قب تان گوش کنید.
 مهر :

آدمی هستید که معموالً باعث شادی دیگران می شود، 
اما مشکل این جاســت که گاهی زیاده روی می کنید، 
یعنی حاضرید که خودتان را نادیده بگیرید تا هر طور شــده دیگران 
را خوشــحال کنید. امروز ممکن است ناگهان حرفی بزنید که اصاًل به 
عواقب آن توجه نکرده اید. قصدتان این نیســت که کسی را ناراحت 
کنید، اما باید برای خودتان هم وقت بگذارید. پس سعی کنید مرزهایی 
را برای روابط تان درنظر بگیرید که در آینده چنین مشکلی پیش نیاید.

 آبان :
امروز ترغیب شــده اید که پــروژه ی کاری جدیدی را 
شروع کنید. متأســفانه ممکن است تمام کردن کاری که 
به دست گرفته اید دشوار باشد، زیرا برای به سرانجام رساندن آن باید 
انرژی کافی داشته باشید، اما به نظر می رسد که بخشی از انرژی شما 
به خاطر کسانی که در کارتان اختالل ایجاد می کنند هدر می رود. بهتر 
 اســت از دوستان یا خانواده ی تان بخواهید که کمک تان کنند یا اگر 
نمی خواهند کمک کنند حداقل جلوی پای تان سنگ نیندازند. بدانید که 

اگر تمرکز کنید هر کاری ممکن خواهد شد.

   آذر :
شرایطی که اکنون در آن قرار دارید بسیار حساس به نظر 
می رسد، اما نباید از دیگران انتظار داشته باشید که همه 
کارهای شان را کنار بگذارند و با شما همدردی کنند. اگر سعی کنید بر 
چیزی که فقط برای شما اهمیت دارد پافشاری کنید، ممکن است صبر 
دوســتان تان لبریز شود. ایده های بسیاری در سرتان می چرخند، اما 
نمی توانید تصمیم بگیرید که کدام شان بهتر و دست یافتنی ترند. سعی 
کنید به هیچ ایده ای دل نبندید، مگر این که با گذشت زمان به درستی 

آن پی ببرید.
 دی :

از این که قــدرت تان را به کار بگیرید حس خوبی به 
شما دســت می دهد، اما امروز ممکن است از حدتان 
تجاوز کنید. شــاید اعمال قدرت آن قدر وسوسه ی تان کند که دیگر 
هدف اصلی خود را فراموش کنید. بدانید که موفقیت به این معنی نیست 
که بتوانید همه چیز را تحت سلطه ی خود درآورید، بلکه دستیابی به 
اهداف تان نیازمند مشارکت و نوآوری است. به خاطر داشته باشید که 

کلیت یک چیز از اجزای سازنده ی آن مهم تر است.
   بهمن :

افکار مثبت می توانند بیش از هر چیز دیگری ترغیب 
کننده باشند، اما امروز ممکن است در این مثبت نگری 
زیاد روی کنید. اگر خوش بینی کورکورانه نشان دهید، دیگران حس 
خواهند کرد که قدرت تشــخیص حقایــق را ندارید، در نتیجه دیگر 
باورتان نمی کنند. پس سعی کنید واقعیت ها را فراموش نکنید و حقایق 
را در ذکر جزییات لحاظ کنید. درست است که همه دوست دارند خبر 

خوش بشنوند، اما مهم تر این است که واقعیت را بدانند. 
  اسفند : 

تصمیم گرفته ایــد که راهکارهای جدیــدی را به کار 
 ببندید تا شــاید اوضــاع مالی تان تغییر کنــد. به نظر 
می رســد که ایده های اقتصادی جالبی دارید، اما نمی دانید که کدام 
یک شــدنی و ممکن هســتند. اعتماد به نفس تان را حفظ کنید و از 
دیگران بخواهید حمایت تان کنند. به توصیه های کسی که مورد اعتماد 
 شماســت توجه کنید تا بتوانید درســت ترین و منطقی ترین مسیر را 

تشخیص دهید.
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  گروه اقتصــادی // درحال حاضر بســیاری از 
ســازندگان از گرانی مصالح ناراحتی دارند و این 
موضوع را دلیل رشد قیمت مسکن می دانند در 
این میان مسئولین براین باورند که به زودی بازار 

مصالح به قیمت سابق باز می گردد. 
  درحال حاضر بسیاری از سازندگان از گرانی مصالح 
ناراحتی دارند و این موضوع را دلیل رشــد قیمت 
مسکن می دانند در این میان مسئولین براین باورند که 
به زودی بازار مصالح به قیمت سابق باز می گردد. با 
گذشت چند روز از این بحث مسؤولین و سازندگان 
قیمت مصالح باز افزایش پیدا کرد و این نوســانات 
قیمت به ظاهر قرار نیســت توقف داشــته باشد. از 
سوی دیگر دالالن بازار مسکن به دنبال بهانه ای برای 
افزایش قیمت مسکن بوده و این را بهانه ای کردند تا 

قیمت مسکن بار دیگر افزایش پیدا کند.
سازندگان ناراضی از افزایش روزانه و هفتگی مصالح 
و اینکه بازار مســکن هم تحت تأثیر این بازار قرار 
خواهــد گرفت با توجه به اینکــه در طول یک ماه 
گذشته قیمت ســیمان، فوالد و میلگرد چندین برابر 
شده است و این قیمت تمام شده مسکن را نیز تحت 
تأثیر قرار خواهد داد و امروزه در قراردادهای پیش 
فروش این موضوع ذکر می شــود که سازنده در این 

بازار پر نوسان ضرر نکند.
 نوســانات بازار مسکن را بحران زده کرده 

است
بازار مســکن به دلیل افزایش قیمت های مصالح با 
نوســان زیادی رو به رو است که مسؤوالن وزارت 
صمت و وزارت راه و شهرســازی باید اقدامی کنند 
چرا که بازار مسکن این روزها به دالیل اقتصادی با 
مشکالت زیادی رو به رو شده بود که گرانی مصالح 

ساختمانی هم به آن اضافه گردید.
وزارت راه و شهرســازی پیش از این به سازندگان 
وعده هایــی از قبیل کارت اعتبــاری خرید مصالح 
و خریــد از کارخانه ها داده بــود که هیچکدام تا به 
امروز اجرایی نشده است، درحال حاضر هم مصالح 

ساختمانی روز به روز با قیمت جدید روبه رو شد.
 گرانی مصالح از شایعه تا و اقعیت

در صورتی که رئیس اتحادیه مصالح فروشان اعالم 
کرده اســت که قیمت مصالح به ویژه سیمان تغییری 
نداشته است اما بازار برای سازندگان چیز دیگری را 

حکایت می کند.
  براســاس این گزارش در این نوسانات قیمتی بازار 
مصالح ساختمانی تنها مصرف کنندگان هستند که به 
دلیل رشــد قیمت مصالح و قیمت تمام شده ساخت 

مسکن با مشــکل خرید روبرو خواهند شد بنابراین 
در این شرایط باید دولت با ارائه راهکارهای مناسب 

بازار مسکن را به سمت ثبات هدایت کند.
 گرانی دوباره در بخش مسکن

  علی نوذرپور؛ کارشناس بازار مسکن در خصوص 
تأثیر نوســانات مصالح ساختمانی بر قیمت مسکن 
گفت: سازندگان نمی توانند تولیدی داشته باشند و این 
باعث گرانی دوباره در بخش بازار مسکن خواهد شد 
با توجه به اینکه بی ثباتی اقتصادی در کشــور دلیل 

اصلی گرانی های ممتد در بخش مصالح شده است.
  وی در ادامه اظهار داشت: با توجه به اینکه معامله در 
بخش مسکن در این مدت نیست یا اینکه خیلی کم 
شده است را نمی توان به بخش گرانی مصالح نسبت 
داد. این کارشناس مسکن راهکار را اینگونه بیان کرد: 
دولت باید تسهیالتی برای سازندگان در نظر بگیرد تا 
بخش خصوصی بتواند جان دوباره در بخش مسکن 
بگیرد به طور مثال تسهیالتی که قرار بود به سازندگان 
داده شود اما داده نشده یا اینکه به بعضی ها داده شده 
باید رسیدگی شود، دیگر اینکه اقتصاد کشور از این 
حالت تشنج خارج شــود تا تولید مسکن از تقاضا 
پیشی بگیرد بلکه قیمت مسکن به یک ثبات نسبی 

برسد.

گرانی مصالح 
قیمت مسکن را روزانه تغییر می دهد

قیمت رسمی آجیل شب یلدا 
اعالم شد

  گروه اقتصادی // امسال نیز طبق سنوات 
گذشــته برای شــب یلدا و جلوگیری از 
سردرگمی مردم در خرید محصول آجیل و 
خشکبار حداکثر قیمت تعیین و اعالم شد تا 
گران فروشی در این محصول صورت نگیرد. 
   مشاور اتحادیه آجیل و خشکبار تهران گفت: 
قیمت هر کیلوگرم آجیل مخلوط درجه یک 
شــب یلدا )آجیل شیرین( حداکثر ۳۵۰ هزار 

تومان تعیین شده و مردم گران تر نخرند. 
  »مصطفی احمدی« افزود: امســال نیز طبق 
سنوات گذشته برای شــب یلدا و جلوگیری 
از سردرگمی مردم در خرید محصول آجیل و 
خشــکبار حداکثر قیمت تعیین و اعالم شد تا 
گران فروشی در این محصول صورت نگیرد.
نماینده اتحادیه آجیل و خشکبار تهران اظهار 
داشــت: انتظار می رود فروشندگان خشکبار، 
اقالم مختلف آجیل مخصوص شب یلدا را به 
مقادیر تعیین شده بفروشند و کم وزنی فروش 

در برخی از اقالم اتفاق نیفتد.
  به گفته وی، قیمت آجیل شــب یلدا امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته بین ۲۵ تا 
۳۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.

احمدی، علل افزایش قیمت آجیل و خشکبار 
را نوســان نرخ ارز، استمرار خشکسالی ها و 
کم آبی در کشور دانست و تصریح کرد: امسال 
تولید برخی اقالم مربوط به خشکبار در کشور 

بین ۳۰ تا ۳۵ درصد افت داشــته است که با 
توجه به کاهش عرضه، قیمت افزایش می یابد، 
البته در برخی اقالم همچون فندق، مغز فندق و 

تخمه ژاپنی با کاهش قیمت ها روبرو شده ایم.
به گفتــه وی، صــادرات و واردات آجیل و 
خشــکبار کشور با نوســان نرخ ارز ارتباط 

مستقیم دارد.
به گزارش قدس آنالین؛ این مقام صنفی با بیان 
اینکه ما در کشور نرخ مصوبی برای خشکبار 
نداریم و قیمت را عرضه و تقاضا تعیین می کند، 
خاطرنشان کرد: این موضوع ارتباطی به شب 
یلدا نــدارد، اما از آنجایی که تقاضا در برخی 
ایام همچون شب یلدا و نوروز افزایش می یابد 
تصور برای مردم ایجاد می شــود که قیمت ها 
برای این ایام افزایش پیدا کرده است.احمدی 
توصیه کرد مردم آجیل مورد نیاز شب یلدای 
خود را از فروشگاه های معتبر و دارای پروانه 
کســب خریداری کنند تا در صورت هرگونه 
تخلف این موضوع قابل پیگیری باشــد، در 
عین حــال به جای خرید مغز و خشــکبار 
تفکیکی آجیل مخلوط و درهم شــب یلدا را 

با قیمت های مناسب تر تهیه کنند.
سال گذشته قیمت تعیین شده آجیل و خشکبار 
شب یلدا بین ۱۸۰ تا ۲۷۵ هزار تومان تعیین 

شده بود.

  گــروه اقتصادی // در حال حاضر بیش 
از دو میلیارد مســلمان در سطح جهان 
زندگی می کنند و این جمعیت همچنان 
روبه گسترش اســت و همین امر باعث 
می شــود نیاز به گسترش صنعت حالل 
باوجود  متاسفانه  اما  بیشتر حس شود؛ 
این بــازار میلیاردی، ایران نتوانســته 
ســهمی را از آِن خود کند و مسئوالن 
از سهم تقریبا صفر ایران در ایران بازار 

می گویند. 
  به گزارش قدس آنالین، شاید بتوان گفت 
یکــی از فرصت های تجــارت دنیا برای 
کشورهای اســالمی و خاصه ایران، بازار 
جهانی صنعت حالل اســت. بازاری که تا 
سال گذشته میالدی حدودی ۱۱۹ میلیارد 
دالر گردش مالی داشت و برآورد می شود 
تا سال ۲۰۲۷ این میزان به بیش از دو هزار 

میلیارد دالر برسد.
  در حــال حاضــر بیــش از دو میلیارد 
مسلمان در سطح جهان زندگی می کنند و 
این جمعیت همچنان روبه افزایش است و 
همین امر باعث می شــود نیاز به گسترش 
صنعت حالل بیشتر حس شود؛ اما متاسفانه 
باوجود این بازار میلیاردی، ایران نتوانسته 
سهمی را از آِن خود کند و مسئوالن از سهم 
تقریبا صفر ایران در این بازار خبر می دهند.
برخی از کارشناســان معتقدند که شــاید 
باتوجه بــه اینکه مســئله امنیت غذایی، 
یکی از اولویت های ایران اســت، بنابراین 
ما نتوانیم در این حوزه حرفی برای گفتن 
داشته باشیم، بنابراین می بایست در دیگر 
حوزه ها که پتانسیل و دانش آن را داریم، 
وارد شویم که حوزه دارو و واکسن یکی از 

این موارد است.
مدتی است که جمعی از کارشناسان اقدام 
به تاسیس شرکتی دانش بنیان تحت عنوان 
موسســه کیفیت رضوی کــرده و در این 
شرکت بر روی طرح های پژوهشی صنعت 
»طیب« که گســتره فعالیت آن وسیع تر از 

صنعت »حالل« است کرده اند.
  صنعتی که به گفته آنان جامع تر از صنعت 
»حالل« است، بنابراین جمعیت بیشتری و 
حتی غیرمسلمانان را مخاطب قرار می دهد.

به همین منظور با ایمان اسدی، مدیرعامل 
شــرکت دانش بنیان کیفیــت رضوی در 
خصــوص وضعیت این صنعــت و اینکه 
چه زمانی وارد فاز تجاری خواهد شد به 

گفت وگو نشستیم.
  ایمان اســدی ابتــدا در رابطه با وضعیت 
گردش مالی صنعت حالل اظهار کرد: گردش 
صنعت حالل در سال ۲۰۲۱، ۱۱۹.۴میلیارد 
دالر، در بخش دارو ۱۳۲ میلیارد دالر و در 
بخش آرایشی- بهداشتی ۸۱ میلیارد دالر 

بوده است و پیش بینی می شود از سال ۲۰۲۲ 
تا ۲۰۲۷ مجموع صنعت حالل ۱۱.۴ درصد 
در بخش اقتصادی رشد داشته باشد.وی با 
بیان اینکه ظرفیت کشورهای غرب آسیا و 
شمال آفریقا از تجارت صنعت حالل ۴۴۱ 
میلیارد دالر برآورد شده است، تصریح کرد: 
همچنین ظرفیت شرق آسیا در بحث تجارت 
حالل ۲۳۸ میلیارد دالر برآورده شده است.
  اســدی موارد تجــاری صنعت حالل 
را صــدور گواهی و تمدیــد آن، اعطای 
نمایندگی و مراودات اقتصادی برشمرد و 
گفت: مالزی در سهم اقتصادی این صنعت 
رتبه نخســت را دارد و ترکیــه، امارات، 
عربســتان و مصر هم در رتبه های بعدی 
جای دارنــد. مدیرعامل شــرکت دانش 
بنیان کیفیت رضوی بــا بیان اینکه حتی 
کشورهایی نظیر چین، تایلند و سنگاپور 
هم به این صنعت وارد شــدند، ابراز کرد: 
حتی کشورهایی نظیر آمریکا و برزیل هم 
به صنعت حالل وارد شده و رشد کرده اند.

  ســهم ناچیــز ایــران در تجارت 
صنعت حالل

وی با تاکید بر اینکه ایران ســهم بســیار 

ناچیزی در این صنعت دارد، درخصوص 
ناچیز بودن ســهم ایران در صنعت حالل، 
ابراز کرد: در ایران حالل بودن پیش فرض 
همه چیز اســت و باتوجه به اینکه حالل 
بودن پیش فرض بــوده، بنابراین هیچگاه 

وارد عرصه برند سازی نشده است.
اســدی ادامه داد: برای ایران توصیه ای که 
وجود دارد این اســت کــه در حوزه غذا 
نمی تواند با این کشــورها رقابت کند؛ اما 
بیشترین قدرتی که در بحث حالل می تواند 
داشته باشــد در بخش واکســن، دارو و 
ژالتین است و این هم به دلیل رشد علمی 
است که در این خصوص طی سالیان اخیر 

داشته است.
 جامعیــت صنعت طیــب از حالل 

بیشتر است
مدیرعامل شــرکت دانــش بنیان کیفیت 
رضوی در ادامه ســخنان خود به مسئله 
نشان طیب اشاره و دررابطه با تفاوت حالل 
و طیب، اظهــار کرد: معتقدیم هر آنچه که 
حالل باشد لزوما طیب نیست؛ اما هرآنچه 

که طیب باشد حتما حالل هست.
وی با بیان اینکه حالل آن چیزی است که 

باید باشد و واجب هست؛ اما طیب به معنی 
خوب است، بنابراین به لحاظ مفهومی طیب 
برتر است، تصریح کرد: جامعیت طیب از 
حالل بیشتر است و به طور کلی برای اینکه 
موضوع و یا محصولی طیب باشد یکی از 

وجوه آن حالل بودن است.
اسدی تاکید کرد: طیب مانند چتری است 
کــه یکی از ویژگی هــای آن حالل بودن 
است، سالمت محصول، اصالت)بومی، اصل 
و خالص بودن(، برکــت)دارا بودن ارزش 
اقتصادی،  افــزوده  افزوده غذایی، ارزش 
ارزش افزوده اجتماعی و تجارت منصفانه( 
و جذابیت)هم در محصول و هم بسته بندی( 

از دیگر الزامات بوم کیفیت طیب است.
  غذا، دارو و محصوالت آرایشــی، 
بیشترین ســهم را در صنعت حالل 

دارد
  وی با بیان این نکتــه که حوزه فعالیت 
حالل در بخش های غذا، دارو، محصوالت 
آرایشی- بهداشــتی، گردشگری، تجارت 
الکترونیک، مد و لباس، صنایع دستی و هنر 
و رسانه و سرگرمی است، تصریح کرد: با 
این تفاوت که در صنعت حالل تمرکز اصلی 

در حوزه غذا بوده و چند ســالی است که 
به حوزه های دارو و محصوالت آرایشی- 
بهداشتی و گردشگری هم وارد شده است 
و این موارد در اقتصاد حالل بیشترین سهم 

را دارند.
  اســدی خاطرنشــان کرد: طیب عالوه 
بر اینکه درنظــر دارد تمامی این موارد را 
پوشش دهد، بر موارد مانند سازمان طیب، 
حــوزه محصوالت)غذایی، کشــاورزی، 
آرایشی- بهداشتی، فرهنگی، دارو و لباس( 
وخدمات هم توجه دارد.وی ادامه داد: نحوه 
ارزیابــی و اعطای گواهی به تمامی موارد 
گفته شده یکی دیگر از تفاوت های حالل 
و طیب بودن محصول و یا خدمت است، 
افــزود: در بحث حالل دو حالت بیشــتر 
وجــود ندارد یک محصول و یا خدمت یا 
حالل اســت و حالل نیست؛ اما در بحث 
طیب بودن با طیفی از رتبه بندی های تعهد 

به طیب مواجه هستیم.
  مدیرعامــل شــرکت دانــش بنیــان 
کیفیــت رضوی اضافه کــرد: ما در طیب 
زیرنشان هایی را تعبیه کرده ایم به این معنا 
کــه چنانچه تولیدکننده و یــا ارائه دهنده 

خدمت در یکی از بخش های)حالل بودن، 
سالمت محصول، اصالت، برکت و جذابیت( 
بیشترین تالش را داشته باشد به طور مثال 
برای او نشان رعایت حقوق مشتری اعطا 

می شود.
  وی در پاسخ به این پرسش که باتوجه به 
گستردگی بحث طیب آیا می توان قابلیت 
اجرایی برای آن متصور شد، گفت: از سال 
۹۷؛ ۲۰ طــرح پژوهشــی در حوزه های 
مختلف به منظور بررسی قابلیت اجرایی 
شــدن، انجام دادیم که نتیجه این طرح ها 
این بود کــه الگوی طیب در تمامی موارد 
گفته شــده با رعایت مالحظات حوزه ها، 
قابلیت پیاده ســازی دارد؛ اما آیا قابلیت 
تجاری شــدن را هــم دارد؟ که به لحاظ 
میدانی تســت هایی انجام شد و به نتایج 

مثبت رسیدیم.
  اســدی با بیان اینکه سه مرحله دانش، 
تســت میدانی و تجارت را برای توسعه 
طیب پیش بینی کردیم، خاطرنشــان کرد: 
همان طور که مالزی ابتدا از غذا شروع کرد 
و بازار را به دســت آورد و در نهایت وارد 
سایر حوزه ها شد، طبیعتا در طیب هم همین 

مسیر را خواهیم رفت.
  در حال انتخاب مصادیق حضور 

تجاری طیب هستیم
  وی اضافه کــرد: آنچه که امروز بر روی  
آن متمرکز هستیم این است که با توجه به 
وسعت بازار، اولویت ورود طیب در کدام 
یک از حوزه ها باید باشــد؛ اما به این معنا 
نیست که مانند حالل از غذا آغاز می کنیم، 
ممکن است ابتدا وارد بحث خدمات شویم. 
به طور کلی در حال حاضر در حال انتخاب 

مصادیق حضور تجاری طیب هستیم.
اسدی با اشــاره به اینکه حداکثر در سال 
۱۴۰۲ فاز تجاری طیــب را در یک و یا 
چند حوزه آغاز خواهیم کرد، تصریح کرد: 
مطالعه ای را دانشکده کارآفرینی دانشگاه 
تهران درخصوص بین المللی شدن موسسه 
کیفیت انجام داده و به این نتیجه رسیده که 
باتوجه به جامعیت داشــتن دامنه طیب که 
هم افراد مسلمان و هم غیرمسلمان را شامل 
می شود، می توانیم این پیش بینی را داشته 
باشیم که با سیری از زمان، دامنه اقتصادی 
طیب در رقابت مناسبی با حالل قرار گیرد.

وی اضافه کرد: برند حــالل با چند دهه 
فعالیت و حمایت های نخســت وزیر این 
کشور در حال حاضر به این نقطه رسیده، 
بنابراین انتظار ما این است که نشان طیب 
با توجه به جامعیت داشتن و داشتن تجربه 
حالل، در زمان کمتــری به موفقیت های 

نشان حالل برسد.

سهم تقریبا صفر ایران در صنعت غذای حالل
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  2۱ مین ســالگرد روزنامه دریا را  پشــت  سر می گذاریم.  
ســال های زیادی در روزنامه دریا گزارش ها، یادداشــت ها، 

مصاحبه های مختلفی را منتشر کردیم.
  در ســال هایی که گذشت از همه اتفاق ها و مشکالت و مسائل 
سیاسی و انتخابات های ریاســت جمهوری  و مجلس و....... در 
روزنامه گفتیم. در این میان گریزی خواهیم داشت به مطالب منتشر 
شده در سال هایی که در روزنامه دریا به فعالیت خبرنگاری مشغول 
بوده ام. سال هایی که حاصل آن تجربه های زیادی در زمینه حرفه 
خبرنگاری و روزنامه نگاری، حتی سیاســی بوده است. حوادث 
مختلفی را پوشــش دادیم. کار با ادارات مختلف، احزاب سیاسی 
مختلف، افراد مختلف،  بیان مشکالت و دغدغه های افراد و لمس 

مشکالت افراد  جامعه از نزدیک باعث شد پخته تر از قبل شویم.
* در اوج کرونا و تعطیلی همه مکان ها و قرنطینه ها، اما ما باز هم 
در حال انتشار اخبار بودیم. خبر و اطالع رسانی هیچ گاه تعطیلی 
نداشته و ندارد. از تعطیلی کارها و خانه نشینی ها گفتیم، از سختی 
کار پزشکان و شهدای کادر درمان گزارش ها نوشتیم، شرایط بد 
اقتصادی و  اطالع رسانی درخصوص آمار مبتالیان و فوتی های 

کرونا، اتفاقات و واکسن های کرونا و ...
* از مراســم های آیینی که در ایام کرونا حذف شــد. از هیاهوی 
نوروزی در ایام کرونا. روزهای پراسترس و سختی بود ولی گذراندیم.

* از هرمزگان و دیار آیین هایش، هرمزگانی که اقوام مختلف را 
در خود جای داده، فرهنگ های مختلف را در خود پذیرفته است.
* از رویای خانه دار شــدن جوانان و آینده شــان بارها و بارها 
نوشتیم و مصاحبه ها انجام داده ایم. رویایی که دیگر دست یافتن 

به آن از رویا هم فراتر رفته است.
* »هرمزگان قطب صنعت، فارغ از گردشگر« ، تیترهای مختلفی 
که برای حمایت بیشــتر صنایع از هرمزگان زده ایم، حمایت از 
جوانان و جذب افراد بومی . حمایت برای آبادانی هر چه بیشــتر 

شهر بندرعباس . هرمزگانی که همه آن را با صنایع می شناسند.
* مصاحبه های مختلفی را با مســئولین انجام داده ایم. بسیاری 
از مشــکالت را مطرح کرده ایم و به نتیجه رسیده است. مصاحبه 
با معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس و بازدید میدانی از 
شهرک پیامبر اعظم )ص( و به نتیجه رسیدن بخشی از مشکالت 

یکی از آن مصاحبه ها بود.
* از معلولین و مشکلتشان همچنین نقش معلولین و جایگاه آنان 
در فضای شهری امروزی بارها نوشته ایم. مناسب سازی شهری 
و ادارات بندرعباس یکی از دغدغه های مهم و همیشگی معلولین 

بوده است.

* یکی دیگر از مسائل مهمی که دغدغه خبرنگاران بوده. مسائل 
درمانی و امکانات موجود در استا ن هرمزگان است. از مشکالت 
بیمارســتان ها و مراکز درمانی گزارش های مختلفی نوشــته ایم. 
گزارشی با عنوان  » اتاق عمل قطب اقتصادی کشور« منتشر کردیم.

* »کاســبی با سالمت مردم« از گرانی داروها و هزینه های زیاد 
درمان بســیار گفته ایم و هنوز هم می گوییم. کاسبی که بعضی از 
پزشکان با جان انسان ها می کنند. این جمله را بسیار شنیده ایم 

»اول پول را واریز کنید تا مریض مداوا شود« 
* »محالت قدیمی بافت قدیمــی« بازدید های میدانی از بافت 
قدیمی شهر بندرعباس داشــته ایم . عکس های بسیاری از این 
محالت  ثبت کردیم تا به یادگار بماند. به مسئولین  یادآوری کردیم 

تا در ثبت و نگهداری آن کوشا باشند.
* »اعتیاد زنان و جوانان در جامعه ایرانی« یکی از مشکالتی که 
این روزها بیشتر از قبل گریبان گیر همه افراد جامعه به خصوص 
جوانان شده، اعتیاد است . اعتیادی که به سنین خیلی پایین رسیده 

و شکل و به مدل های مختلفی تغییر کرده است.
* بعد از ســیل جاســک به شهر جاســک رفتیم و از نزدیک 
مشکالتشان و روند خدمات رســانی را بررسی و گزارش تهیه 
کردیم. ســیلی که بسیاری از روســتاها را ویران کرده بود و در 

زمستان سرد خانواده ها مجبور بودند در چادر بگذرانند.
* فروش آزادانه مواد مخدر در خیابان های بندرعباس؛ معضلی 
که همیشــه وجود داشت و دارد. مواد مخدر و مشروبات الکی به 
راحتی در همه جای این شهر به فروش می رسد بدون هیچ گونه 
سختگیری... بارها و بارها در این زمینه گزارش تهیه کردیم و از 

مسئولین مربوطه خواستیم تا پیگیری بیشتری انجام دهندو اما....
* از محالت قدیمی و تاریخی شهر بندرعباس گزارش ها نوشتیم، محالت 
قدیمــی که هویت فرهنگی هر محله هســتند . محالت قدیمی با افراد و 

فرهنگشان هستند که به ما می گویند از کجا آمده ایم به کجا می رویم.
* »آیین های محرم در هرمزگان«  آیین های پیشواز، آیین های 
ده روز اول.  محرم در هرمزگان دارای آیین های متکثری اســت. 
مراسم هایی که مختص خود هرمزگان است و با فرهنگ آن عجین 
شده است؛ همین موضوع باعث شده است تا هر ساله گردشگران 

مذهبی در ایام محرم به هرمزگان سفر کنند.
* از مکان های تاریخی شهر و میراث فرهنگی حرف های زیادی 
گفته ایم، مصاحبه ها و گزارش های  زیادی انجام داده ایم؛ از موزه 
مردم شناسی و اینکه »چرا مردم شهر بندرعباس موزه شهر خود را 
نمی شناسند؟«  موزه ای که در زمینه تخصصی خود از بهترین ها 

است و در زمینه شناسایی آن هیچ گونه تبلیغاتی نشده است.
در سال هایی که در روزنامه دریا فعالیت کردم از مسائل مختلفی 
نوشتم که تعدادی از آن ها را بیان نمودم. نوشتن و خبرنگاری 
حرفه ای است که باید صبر و تحمل بسیاری دراین زمینه داشته 

شی  با
بتوانی   تا 

با دیدن مسائل 
مختلف  و مشکالت 

را ادامه باز هم دوام بیــاوری و راه ات 
بدهی. اما برای ادامه این مسیر باید عشق به این کار داشته باشی 
و از همه مهم تر هدفت کمک رســانی به مردم جامعه وحل 

مشکالت مردم باشد. 

به بهانه ورود به بیست و دومین  سالروز انتشار روزنامه دریا ؛ 

21 سال برای هرمزگانی ها  
 Dabiri_       @yahoo.com
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روزنامه دریا با مردم و برای مردم 
  بیش از دو دهه از عمر روزنامه دریا می گذرد و درســالگردی  
دیگر از بنیانگذاری آن و در غیاب ابدی موسسش زنده یاد حاج 
ایوب دبیری نژاد هستیم. ورق زدن کارنامه روزنامه دریا درطی 
این سالیان، نشان می دهد دغدغه و دل مشغولی روزنامه درطی 
این سالیان ،همیشه و همواره رساندن صدای الیه های مردمی 
بوده که دردها و مشــکالت آنان به گوش مسئوالن و مقامات 
نمی رسیده اســت.مجموعه گزارش ها و تولیدات این روزنامه 
گویای این مدعاســت که اولویت ،پیام رسانی از مردمی بوده 
که در چهارگوشه هرمزگان می زیسته اند و به دالیل متفاوتی 
همچون نجابت ذاتی ، دوری از مرکز و...جایی برای شــنیده 
شــدن صدای غصه ها و انعکاس گرفتاری ها و رنج های آنان 
نبوده است. مردمی که بحق پاسبانان غیورو دلیر خطه جنوب 
و خلیج فارس می باشــند و در طول تاریخ گذشته و معاصر از 

گنج های مادی و معنوی این سرزمین دفاع کرده اند.
 مردمانی که با کمترین چشمداشت، حامی انقالب و ارزش های 
آن درسالهای پس از پیروزی انقالب بوده اند ولی متاسفانه سهم 
وحق آنان هیچگاه به شایستگی و سزاوار در فضای کلی کشور 
دیده نشــد .روزنامه دریا خودرا وامدار چنین مردمی می داند 
که از غرب تاشــرق و از شمال تاجنوب درقاموس هرمزگان 
عزیز گرد آمده اند و همگی دل در گروی آبادی و پیشرفت این 
سرزمین مستعد و باشکوه دارند. هرمزگان، استعداد،توانایی و 
ظرفیت های بسیاری برای اوج گیری در بخش های اقتصادی، 
دریایی، بندری، صیادی،صنایع بزرگ، نفت و مشتقات و...دارد 
و رســانه های بومی و اهالی حوزه رسانه ای قادرند عالوه بر 
بازتاب دادن کمبودها و نقایص و انتظارات مردمی برای رفاه 
و زیست بهینه تر، این توانمندی استفاده نشده و مغفول را نیز به 
عرصه توجه و نگاه ملی بگذراند تا دولتمردان و سیاستگذاران 
کشوری، تنوع قابل توجه این استعدادهای بالقوه را نیز ببینند. 
روزنامه دریا بر همین مدار و محور کوشــیده اگر جایی نقطه 
ضعف و نقص و خالئی می بیند و گزارش و خبری از آن تولید 
و تهیه می کند در دیگر وقت اگر قوت و پیشــبرد و اوجی نیز 
برای اســتان اتفاق می افتد آن را نیز به پوشش رسانه ای خود 

درآورد تا یکسو نگر و تک بعدی نباشد.

  در طی این ســالها گزارش ها، اخبار و روایت های متنوعی 
از مــردم هرمزگان از کوچه پس کوچه های خاکی و محالت 
گمنام و آدم هایی که زبانی بــرای گفتن دردها و غصه های 
خود نداشته اند تولید و منتشر کرده است. به سراغ افرادی رفته 
که شنیدن صدای شکسته در گلویشان نیاز به گوش های تیز 
دارد. از کسانی گفته و حکایت کرده که بلد نیستند و یا حجب 
و حیای هویتی آنان مانع می شــود برای مشکالت خود یقه 
دری کنند. بلندگو و رســانه این افراد بودن البته که خوشایند 
و خوشامد برخی نیســت. مدیران ضعیف و ناکارآمدی که به 
میزهای ریاســت خود به منزله فرصتی برای استفاده و تلذذ 
می نگرند نه کار و همت و تالش و تعهد برای مردم.آنها از اینکه 
رسانه ای نوری بر بی عملی آنان بتاباند ناخرسند می شوند اما 
چه دریغ وقتی مردم از انعکاس و انتشار گله ها و شکوه های 
خود راضی و خشنودند و مگر وظیفه و تعهد یک رسانه مردمی 
وفاداری به مســئولیت اجتماعی و حرفه ای و اخالقی خود 
نیست و روزنامه دریا به اعتبار سالیان فعالیت و عملکرد خود، 

تابلوی گویای مردمی بودن است.
  دریایی ها در همه این ســال ها، زبان بــدون لکنت مردم 
بوده اند. مردمی که اگر حس کنند رسانه ای برای نشر خبرها و 
گزارش های آنها فروگذار نیست با دل و جان همراه و همدل 
آن خواهند بود و محبت و گرمای خودرا نصیب آن می کنند. 
به گواه و صدق مطالب و مندرجات سال ها تالش رسانه ای، 
دریا روزنامه ای نبوده که درگوشه ای بنشیند و تنها به انتشار 
و بازنشــر مطالب آماده برخی ادارات، نهادها و سازمان های 
دولتی بپــردازد بلکه خبرنگاران آن به میــان مردم حتی در 
دوردست ترین مناطق رفته و سعی کرده اند زیر مانده ترین الیه 
پنهان از چشــم و دید مسئوالن را نیز به عرصه رو و معرض 
عموم بگذارند تا با مردم و برای مردم بودن مسجل و مبین شود.
  درسالگرد تولد این روزنامه مردمی جای دارد  با گرامیداشت 
یاد و خاطره بنیانگذار فقید روزنامه، مرد دلسوز عرصه تعهد 
 و رســانه حاج ایوب دبیری نژاد پیروزی و ســرافرازی های 

مداوم تر این روزنامه را از درگاه خدای قادر خواهان شویم.

     روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری     

 مربوط به  انجام خدمات تهیه، طبخ، توزیع و سرو سه وعده غذا و یک وعده پس شام در رستوران تزریق گاز )شماره فراخوان ثبت شده در سامانه ستاد 2001093228000270(
توجه : اعالم آمادگي جهت شرکت در این مناقصه صرفاً بصورت الکترونیکي )توکن( و از طریق سامانه ستاد به نشاني www.setadiran.ir مي باشد.

الف-   شرح مختصر: 1- انجام خدمات تهیه، طبخ، توزیع و سروسه وعده غذا به تعداد تقریبي ساالنه )صبحانه 6000 پرس ناهار 105000پرس شام 48000 پرس و 35000 وعده پس شام( 2-تهیه و تامین کلیه کاال، 
مواد و ابزار کار جهت انجام خدمات طبخ به عهده و هزینه پیمانکار مي باشد. 3-کارفرما کلیه امکانات و تجهیزات موجود در آشپزخانه و سالن غذاخوري را به صورت اماني در طول پیمان در اختیار پیمانکار قرارداده و در مدت 

پیمان با همان کیفیت و سالم از ایشان تحویل مي گیرد. ب-   برآورد کارفرما/ محل و مدت انجام  1-محل انجام خدمات در 30 کیلومتري شهر امیدیه  وحوزه عملیاتي شرکت  بهره برداري نفت و گاز آغاجاري  مي باشد.
2-مدت انجام خدمات از تاریخ شروع به کار یکسال شمسي مي باشد . 3-برآورد تقریبي کارفرما معادل -/ 490 ر660ر402ر225 ریال مي باشد.

ج -   شــرایط مناقصه گران متقاضي - داشتن گواهینامه تعیین صالحیت معتبر در زمینه امور آشپزخانه و رستوران و گواهینامه ایمني معتبر از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ  
000ر053ر508ر10 ریال و همچنین 10 درصد مبلغ پیمان )درصورت برنده شدن( بعنوان تضمین انجام تعهدات مي باشد.  -   هزینه درج آگهي در روزنامه ها بعهده برنده مناقصه مي باشد.در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر 
اولویت با شرکت هاي بومي مي باشد. ارائه ضمانتنامه بانکي به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا براي مدت )90 روز( معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما براي مدت )90 روز( دیگر قابل تمدید باشد. مناقصه گر 
جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاري تصویر تضمین از طریق سامانه الزم است بصورت حضوري به دفتر کمیسیون مناقصات در امیدیه محوطه غیرصنعتي شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري 
ساختمان 300 در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نماید.متقاضي براساس ماده 22 قانون برگزاري مناقصات موظف به اعالم شماره دورنگار فعال به منظور ارسال مکاتبات بوده و ارسال هرگونه مکاتبه به دورنگار اعالمي به 
منزله تصدیق دریافت آن از سوي متقاضي است. قیمت ها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد. -  ارائه آخرین نسخه تائید شده ازصورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي یا اعضاي جامعه 

حسابداران رسمي در هنگام انعقاد قرار داد الزامي مي باشد. ارائه یک نسخه از اساسنامه شرکتها، آگهي تأسیس، آخرین تغییرات ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد.
د- محل و مهلت دریافت اسناد : از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل مي آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اسناد و اعالم آمادگي از طریق سامانه ستاد به نشاني www.setadiran.ir مراجعه 
نمایند تا ارزیابي هاي الزم وفق بند ب ماده 16 آئین نامه اجرایي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات )ارزیابي کیفي( بر روي مدارک ارسالي مناقصه گران بعمل آید.   ضمنا فرمهاي ارزیابي کیفي مي بایستي ظرف مدت 
14 روز تکمیل و اطالعات مورد درخواست در سامانه بارگذاري گردد. ، حداقل امتیاز قابل قبول براي دعوت به مناقصه 55 مي باشد.1- مهلت دریافت استعالم ارزیابي کیفي بصورت الکترونیکي )غیر حضوري( از ساعت 8:00 

تاریخ 1401/09/26 لغایت ساعت 14:00 تاریخ 1401/10/03  2- مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابي کیفي بصورت الکترونیکي )غیر حضوري( تا ساعت 8:00 تاریخ 1401/10/17
3- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب واریز مبلغ 000ر600 ریال از طریق درگاه موجود در سامانه به نشاني www.setadiran.ir4- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 16:00 تاریخ 1401/11/05 می باشد. 
ه- محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها:  متقاضیان مکلفند پیشنهادات و پاسخ استعالم ارزیابي خود را حداکثر تا ساعت 9:00 روز یکشنبه مورخ 1401/11/16 به صورت الکترونیکي و از طریق سامانه ستاد تسلیم 
نمایند. ضمناً پیشنهادات در همان روز یکشنبه مورخ 1401/11/16 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران یا معرفي نامه و کارت شناسایي معتبر بالمانع است.ضمناً مهلت و محل تحویل تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع کار حداکثر تا ساعت 9:00 روز یکشنبه مورخ 1401/11/16 در محل کمیسیون مناقصات شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در آدرس فوق الذکر مي باشد و در صورت تغییر تاریخهاي مذکور، در اسناد 
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شرکت بهره برداری نفت 
و گاز آغاجاری ) سهامی خاص( 

  گروه خبر// امام جمعه اهل سنت بندرعباس 
گفت: وضعیت بخشی از جاده بندرعباس به الر 
و شیراز به حدی ناایمن است که اگر شوماخر هم 
در آن رانندگی کند با مشکل مواجه می شود و 

نمی تواند ادامه مسیر دهد.
  به گزارش خبرنگار دریا؛ شــیخ یوسف جمالی 
در مراسم خاکســپاری و تشییع شش نفر از جان 
باختگان حادثه رانندگی محور کهورستان - الر که 
در گچین برگزار شد، با انتقاد از وضعیت این محور 
بویژه حد فاصل گچین - کهورستان تا الر افزود: 
این جاده باعث مرگ بسیاری از عزیزان شده است 
و هر روز شــاهد حوادث متعدد است و کسی هم 
مسئولیت تلفات جانی و مالی ناشی از این حوادث 

را نمی پذیرد. وی با اشــاره به اینکه مسئول باید 
پاسخگوی پذیرش مسئولیت خود باشد، ادامه داد: 
کسی که مسئولیت این بخش را بر عهده می گیرد باید 
فکرش توسعه راه با هدف تسهیل عبور و مرور و 
کاهش حوادث جاده باشد و اگر چنین نکند عالمت 
سوال پیش می آید که چنین مسئولی چه کاری باید 
انجام دهد؟ به گفته امام جمعه اهل سنت بندرعباس، 
عمده حوادث جاده ای کــه در محور بندرعباس 
شیراز رخ می دهد حد فاصل گچین - کهورستان و 

الر است که اگر چه بخشی از آن انجام شده اما این 
محور همچنان نیمه کاره است و مشکالت زیادی 
دارد و هــر روز خبر تصادف از این جاده به گوش 
می رسد. وی تصریح کرد: مطمئنا خبرهای تصادف 
و مرگ رانندگان و سرنشینان وسایل نقلیه این محور 
به گوش مســئوالن امر بویژه مســئول راهسازی 
می رسد؛ آیا این مسئول نباید در قبال این حوادث 
احساس مسئولیت کند؟ چند نفر باید قربانی شوند 
تا مسئول ما این را بشنود؟ متاسفانه در یک حادثه 

 شــش نفر جان خود را از دست دادند و دل همه 
به درد آمد.

  شــیخ جمالی با ذکر اینکه مفهوم مسئولیت یعنی 
مورد ســوال قرار گرفتن است، گفت: مسئول این 
جاده باید هم در دنیا و هم آخرت پاسخگوی قربانی 

شدن مردم در حوادث جاده باشد.
وی تصریــح کرد: این جاده به دلیل ترانزیتی بودن 
و اهمیت آن باید خیلی زودتر به سرانجام برسد تا 

شاهد حوادث متعدد جاده ای نباشیم.

امام جمعه اهل سنت بندرعباس:
شوماخر هم نمی تواند در جاده بندرعباس به الر رانندگی کند

  گروه خبــر// مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از اجرای 
بزرگترین پروژه گردشگری دریایی پس از انقالب در هرمزگان 
خبرداد و گفت: با امضای تفاهم نامه سه جانبه میان وزارت راه، 
وزارت میراث فرهنگی   و استانداری هرمزگان انتظار می رود 

مطابق برنامه محقق شود. 
  حســین عباس نژاد در حاشیه آیین آغاز عملیات تکمیل فاز 
نخست بندر نخل ناخدا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی 
از پروژه های بســیار مهم در استان هرمزگان و شهر بندرعباس 
در حوزه توسعه حمل و نقل و گردشگری دریایی بندرگاه نخل 
ناخدا است که در حال اجرایی شدن است. وی افزود: این بندرگاه 
با اســکله ای به طول ۱۵۰ متر احداث شده و در نزدیک ترین 

فاصله با جزیره هرمز است که با سرمایه گذاری بخش خصوصی 
به دنبال این هســتیم که تاسیسات تفریحات دریایی را از ابتدای 
پس کرانه تا انتهای اسکله ایجاد کنیم و در پیشانی هم یک بخش 

مارینا و بخش دیگر اسکله مسافربری احداث می شود. 
  مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: این پروژه بزرگترین 
طرح گردشــگری دریایی بعد از انقالب اســت کــه با امضای 
تفاهم نامه ســه جانبه میان وزارت راه، وزارت میراث فرهنگی 
و گردشگری و استانداری هرمزگان انتظار می رود مطابق برنامه 
پیش بینی شــده محقق شــود. وی تصریح کرد: بر اســاس این 
تفاهم نامه هر سه ضلع تفاهم نامه تمام پتانسیل های خود را پای 
کار آورده اند و همگی هم راستا هستیم تا این پروژه که بر مبنای آن 

۳ طرح در جزیره هرمز، بندرگاه نخل ناخدا و توسعه بندرحقانی 
اجرایی خواهد شد. مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: 
این پروژه سرمایه گذاری بسیار خوبی دارد و قرار است حدود ۲ 
هزار میلیارد برای اجرا و تکمیل این طرح کلی در حوزه ارتقای 

زیرساخت های گردشگری دریایی تخصیص یابد. 
  به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: با ورود قرارگاه سازندگی خاتم 
قرار است در اولین گام موج شکن بندرگاه نخل ناخدا تکمیل شود 
که با تکمیل این موج شکن بحث زیرساخت ها در این بندرگاه به 
اتمام می رســد و همزمان نیز در حال مذاکره با بخش خصوصی 
هســتیم تا به صورت همزمان این پروژه مهم حوزه گردشگری 

دریایی به پیش برود. 

اجرای بزرگ ترین پروژه گردشگری دریایی در هرمزگان 


