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 فضای مجازی و رسانه بود

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر هرمزگان :
                           کود اقتصادی

 به بنیان خانواده ها آسیب زده است
مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان خبر داد 
تدوین تقویم آموزشی برای کارکنان دولتی 

و مدارس هرمزگان

رشد ۵۱۲ درصدی فروش اموال تملیکی 
در هرمزگان
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خبر اختصا صی// معاون بازرگانی اداره کل غله و خدمات بازرگانی اســتان هرمزگان، گفت: 
ذخایر کاالهای اساسی و استراتژیک بسیار مطلوب است  و در این زمینه مشکلی نداریم .

  ابراهیم طالبی در گفت وگو باخبرنگار روزنامه دریا در بندرعباس با بیان اینکه اسکله شهید رجایی 
یکی از مهمترین مبادی ورودی کاالهای راهبردی و اســتراتژیک در کشــور اســت، اظهار کرد: از 

 ابتدای سالجاری تاکنون یک میلیون ۸۴۵ هزار تُن کاالی اساسی توسط ۱۲۰ فروند کشتی وارد این
 بندر شــده اســت ، وی در ادامه افزود: از این مقدار یک میلیون ۴۶۴ هزار تُن ترخیص و از طریق 
شــرکت های حمل و نقل کاال به سراسر کشور ارسال شــده و مابقی در دست ترخیص و خروج از 

گمرک هستند .

چون کاالهای مورد نظر جز کاالهای اساسی و تنظیم بازار کشور هستند از دستگاه های مختلف اجرایی مرتبط
انتظار است همکاری بیشتری در این رابطه انجام دهند تا از بروکراسی های زائد اداری و هدر رفت بیت المال جلوگیری شود

ادامه از تیتر یک //
   معاون بازرگانــی اداره کل غله و خدمات بازرگانی 
هرمزگان، خاطر نشــان کرد: کاالهای راهبردی تخلیه 
شــده شامل شکرخام ، روغن خام ، برنج و گندم است 

و ذخایر کاالهای اساسی و استراتژیک بسیار مطلوب 
است  و در این زمینه هیچ مشکلی نداریم.طالبی به آمار 
واردات این چهار قلم کاالی اساسی به صورت تفکیکی 
پرداخت و عنوان کرد: در طی ۹ ماهه سال جاری یک 
میلیون و ۲۷۲ هزار تُن گندم  ترخیص شده که بیش از 
۸۰ درصد آن بصورت حمل یکسره به استان های کشور 
ارسال شده  و این میزان نسبت به مشابه سال گذشته ۳۵ 

درصد رشد داشته است.
  وی ادامه داد: ۲۸۶ هزار تُن انواع برنج تایلندی، هندی 
و پاکستانی توسط ۲۰ فروند کشتی وارد شده که بیش از 
۱۶۵ هزار تن آن حمل شده و مابقی در دست ترخیص 
و خروج از گمرک است.معاون بازرگانی اداره کل غله 
و خدمات بازرگانی استان هرمزگان، افزود: یک فروند 
کشتی شکر خام به وزن ۶۷ هزار تُن در دست خروج 
از گمرک اســت و هشت کشــتی انواع روغن  خام به 

وزن ۲۲۰ هزار تن در در حال خروج است.طالبی، ابراز 
کرد: به دلیل وجود تحریم های ظالمانه همواره مشکالتی 
در این مسیر وجود داشته که با تالش مسئولین مربوطه 
به تدریج این گونه مشــکالت حل و فصل گردیده و 
کشتی های حامل کاالهای اساسی که وارد لنگرگاه بندر 
شهید رجایی می شــوند یکی پس دیگری آنها بالمانع 
و به ســرعت عملیات تخلیه، حمــل و خروج انجام 
می شــود.وی در پایان عنوان کرد: چون کاالهای مورد 
نظر جز کاالهای اساســی و تنظیم بازار کشور هستند 
از دســتگاه های مختلف اجرایی مرتبط با این امر نظیر 
گمرک، اداره بندر، استاندارد، غذا و دارو و حمل و نقل 
جاده ای و... انتظار است همکاری بیشتری در این رابطه 
انجام دهند تا از بروکراسی های زائد اداری و هدر رفت 
بیت المال جلوگیری شود تا فرایند پهلودهی کشتی ها، 

ترخیص و حمل و نقل سرعت بیشتری یابد .

معاون بازرگانی اداره کل غله و خدمات بازرگانی هرمزگان در گفت وگو با دریا : 

ذخایر کاالهای اساسی 
و استراتژیک مطلوب است

معاون بازرگانی اداره کل غله و خدمات بازرگانی هرمزگان در گفت وگو با دریا : 

ذخایر کاالهای اساسی و استراتژیک مطلوب است
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صفحه 6 را بخوانید

ادامه در همین صفحه

نوبت اولفراخوان تجدید مناقصه عمومی  یک  مرحله ای

گانی  -  شرکت آب و افضالب استان رهمزگان          روابط عمومی و آموزش هم

شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی , مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه : بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات کلیه تاسیســات و انشعابات آب مناطق تحت پوشش امور آب و فاضالب منطقه یک 
شهرستان بندرعباس و هرمز    مبلغ برآورد اولیه :271,178,953,453 ریال ) دویست و هفتاد و یک میلیارد و صد و هفتاد و هشت میلیون و 

نهصد و پنجاه و سه هزار و چهارصد و پنجاه و سه ریال ( ) اعتبار پروژه فوق » از طریق منابع داخلی - جاری  تأمین میگردد (
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 11,423,579,069 ریال ) یازده میلیارد و چهارصد و بیست و سه میلیون و پانصد و هفتاد و نه هزار 

و شصت و نه ریال ( . رتبه و رشته مورد نظر :  رتبه 5 آب
مبلغ خرید اسناد : 5,000,000 ریال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14 تاریخ1401,10,10 تا ساعت 14 تاریخ 1401,10,17
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 مورخ 1401,10,27
زمان بازگشایی پاکت ها :  ساعت 10  مورخ 1401,10,28

محل بازگشایی : سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه 
بازگشایی پیشنهادها آزاد است .

امتیاز کیفی الزم : پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم )70 %( بازگشایی خواهد گردید .
پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir دریافت و با توجه به 

مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف ، ب و ج تهیه و به صورت فایلهای pdf در سامانه فوق درج نمایند .
سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .  اطــــالعات تمـــاس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص 
 اســناد مناقصه و ارائه پاکت های الف آدرس : بندرعباس    - بلوار ناصر - جنب بیمارســتان شــریعتی – شــرکت آب و فاضالب استان هرمزگان   
  :  WWW.Abfa Hormozgan.comامور قراردادها (   تلفن 87-86-33350582 سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به نشانی (

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 
مرکز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768 .                                                                               

»

 گروه خبر //  مدیرعامل شــرکت فوالد هرمزگان 
گفت: دانش فنی شما کارکنان باعث شده باالترین 

رکوردهــای تولید تختــال در کشــور در فوالد 
هرمزگان رقم بخورد . 

   عطااهلل معروفخانی پس از بازدید از واحدهای تولید 
تختال این شرکت در گفت وگویی صمیمانه با کارکنان این 
واحدها با اشاره به کسب رکوردهای پیاپی در چهار ماه 
اخیر بیان کرد: نجابت، و صالبت شما کارکنان مثال زدنی 
اســت و من به خود می بالم کــه در چنین مجموعه ای 
فعالیت می کنم. چراکه فعالیت در شــرایط محدودیت 
برق و گاز و ثبــت رکوردهای متعدد روزانه و ماهیانه 
دشوار است و نشان می دهد نیروی انسانی توانمند با عزم 
راسخ خود حتی در شرایط آب و هوایی سخت استان 
هرمزگان می تواند بر تمام مشکالت غلبه کند و همه موانع 

پیش روی خود را بردارد.مدیرعامل فوالد هرمزگان با 
قدردانی از تالش های صورت گرفته و کسب رکوردهای 
متعدد در این شرکت، خاطرنشان کرد: مهم ترین رکن هر 
سازمان نیروی انسانی است و این شما هستید که حماسه 
خلق می کنید و این تجهیزات بدون اراده و دانش فنی شما 
عزیزان کارایی نخواهد داشت.  معروفخانی تاکید کرد: 
دانش فنی شما کارکنان باعث شده باالترین رکوردهای 
تولید تختال در کشور در فوالد هرمزگان رقم بخورد.  به 
گزارش ایسنا ؛ وی اظهار امیدواری کرد با عنایت خداوند 
متعال و تالش کارکنان ســخت کوش فوالد هرمزگان 
امسال علی رغم محدودیت ها از ظرفیت اسمی شرکت 

عبور خواهیم کرد .

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان :

تولید تختال در فوالد هرمزگان از ظرفیت اسمی فراتر خواهد رفت

بیکاری جوانان  و ر
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گروه خبر //رئیس کل دادگستری هرمزگان 
از رشد ۵۱۲ درصدی فروش اموال تملیکی 

در این استان خبر داد .
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ رئیس کل 
دادگستری استان هرمزگان اظهارداشت: 
خوشبختانه پس از ســفر تخصصی و 
پــر خیر و برکت ریاســت قوه قضاییه 
به اســتان هرمزگان و صدور دستورات 
تخصصی ایشان به منظور ساماندهی به 
وضعیت انبارهــا و کاالهای موجود در 
اموال تملیکی، تحول چشمگیری در همه 
شاخص ها رخ داده و رشد عملکرد در 
بخش های مختلف را شاهد می باشیم.

مجتبی قهرمانی در ادامه افزود: با توجه 
به برنامه ریزی انجام شــده و اقدامات 
صــورت گرفتــه در راســتای اجرای 
دستورات ریاســت محترم قوه قضاییه، 
تعداد پرونده های متروکه تعیین تکلیف 
شده در اموال تملیکی استان هرمزگان 

از ابتــدای فروردین ماه ۱۴۰۱ تا پایان 
آذرماه امسال، ۱۵۹۰ فقره بوده است که 
در مقایسه با ۲۵۹ مورد سال قبل، رشد 
۵۱۴ درصدی در شاخص تعیین تکلیف 

کلی کاالهای متروکه را نشان می دهد.
وی همچنین یادآور شــد: خوشبختانه 

ســازمان اموال تملیکی پس از بازدید 
رئیس قوه قضاییه حرکت رو به جلویی 
در جهت حمایــت از تولید و موضوع 
کاالهای متروکه اعاده شده به واحد های 
تولیدی داشته اســت و بر این اساس با 
اظهارنامه  فقــره  تکلیف ۱۱۴۳  تعیین 

مربوط به این حوزه در ۹ ماهه امســال، 
رشــد ۷۶۰ درصدی این شاخص را در 
مقایسه با سال قبل شــاهد می باشیم.
رئیس کل دادگســتری استان هرمزگان 
تأکید کرد: پس از ورود رؤســای قوای 
قضاییه و مجریه به موضوع تعیین تکلیف 
اموال تملیکی، دستگاه هایی که در بحث 
ســاماندهی به این کاالها دخیل بودند، 
همکاری بســیار نزدیکی با هم دارند و 
در نتیجه این تعامل ســازنده و براساس 
شاخص های هجده گانه عملکردی در 
حوزه های اموال منقــول و غیرمنقول، 
فروش اموال تملیکی در استان هرمزگان 
به رشــد ۵۱۲ درصدی دست یافته و 
بر این اساس، استان هرمزگان با میزان 
فــروش ۱۳۲۷ میلیارد تومان از ابتدای 
ســال ۱۴۰۱ با اختالف زیاد نسبت به 
اســتان های دیگر، رتبه اول کشور را به 

خود اختصاص داده است .

رشد ۵۱۲ درصدی فروش اموال تملیکی در هرمزگان

سرپرست شیالت هرمزگان خبرداد
تشکیل گروه »هّمت » در شیالت هرمزگان 

  گروه خبر // سرپرســت شــیالت هرمزگان از تشکیل گروه همت 
 شــیالت  در راســتای توانمند سازی تشــکل های صیادی و افزایش 
بهره وری تولید خبرداد.به گزارش خبرنگار دریا  ، دکتر ساسان صادقی  
با اشاره به رویکردها و سیاستهای کلی طرح گفت : تحکیم ارتباط بین 
شــیالت و بهره برداران ، جلب مشــارکت بهره برداران در برنامه ها و 
سیاستهای شیالت  ، افزایش بهره وری تولید با مشارکت افراد پیشرو و 
صاحب نظر ، کمک به تصمیم سازی و تصمیم گیری بهتر در امور شیالتی 
را از اهم این اقدامات خواند.صادقی ایجاد حلقه ارتباطی بین شیالت و 
بهره برداران ، کمک به افزایش بهره وری در صید و تولید آبزیان ، اطالع از 
نیاز ها و کمبودهای بهره برداران صید و آبزی پروری از طریق مروجین را 
از اهداف این طرح خواند.وی  با اشاره به مالک ها و معیارهای شناسایی 
و انتخاب اعضای گروه هّمت گفت :  دارا بودن تجربه و تخصص کامل 
در یکی از رشــته های صید یا آبزی پروری ، برخورداری از مقبولیت 
اجتماعی و داشتن روحیه همکاری ، نداشتن سابقه تخلف و حسن شهرت 
 در منطقه فعالیت ، داشــتن حد اقل مدرک دیپلم ، حداقل ۲۰ ســال و 
حد اکثر ۶۵ سال ســن ، عالقمند به همکاری در فعالیتهای آموزشی و 
ترویجی و شرکت در جلســات و نشست های آموزشی و تخصصی ، 
پیشرو در امور صید و آبزی پروری و ترجیحا دارای سوابق نمونه کشوری 
و یا اســتانی می باشد.سرپرست شیالت هرمزگان گفت :  لزوم در نظر 
گرفتن ساختار و تشــکیالت اداری مناسب برای برنامه توانمند سازی 
تشکل های صیادی و راه اندازی گروه همت شیالتی ، تامین نیروی انسانی 
مورد نیاز برای اجرای این موضوع در بخش ستادی و در سطوح استانی  
را از اهم نیازها و الزامات اجرایی طرح خواند.گفتنی است این طرح شامل 
سه بخش کلی شامل : بهره برداران در حوزه صید و صیادی، بهره برداران 

در حوزه آبزی پروری، فعالین بخش بازار و تجارت آبزیان می باشد .
ارائه 2336 خدمت حقوقی 

به مددجویان کمیته امداد هرمزگان 
   گروه خبر // مدیرکل کمیته امداد اســتان هرمزگان گفت: از ابتدای 
سال جاری تا کنون تعداد دو هزار و ۳۳۶ خدمت حقوقی به مددجویان 
این نهاد ارائه شده است. به گزارش خبرنگار دریا ؛ حمید باسره، مدیرکل 
کمیته امداد استان هرمزگان گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون  تعداد 
دو هزار و ۳۳۶ خدمت حقوقی به مددجویان این نهاد ارائه شده است. 
باسره افزود: خدمات مشاوره حقوقی رایگان و در صورت نیاز معرفی به 
وکالی نیکوکار، دادخواست، شکواییه، پیش نویس، اظهار نامه ، الیحه 
 دفاعیــه و آموزش حقوقی از جمله خدمات ارائه شــده به مددجویان 
می باشد. مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان بیان کرد: در ادارات سطح 
شهرستان و استان میز خدمت حقوقی به مددجویان ارائه خدمت می کنند 
و پاسخگویی به درخواست های حقوقی نموده و اگر پرونده نیاز به ورود 
وکیل دارد، به کانون وکال برای دریافت وکیل معاضدتی ارجاع داده می 
شــود. وی افزود: در حال حاضر ۲۰ وکیل نیکوکار به صورت فعال با 
کمیته امداد همکاری دارند. باسره  در پایان اظهار داشت: طبق ماده ۵۰۵ 
قانون آیین دادرسی مدنی مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از پرداخت 
هزینه دادرسی معاف هستند و مددجویان را با معرفی نامه ای به دفاتر 
خدمات قضایی معرفی و آنها از معافیت هزینه دادرسی برخوردار و به 

صورت رایگان از خدمات بهره مند می شوند . 

گروه خبر // نشست 3 روزه دبیران 
هم اندیشی استانی سراسر کشور 
از هفتم دیماه ۱۴۰۱ به میزبانی دفتر 
نهاد نمایندگــی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 

آغاز بکار کرد . 
    این نشست با حضور ویدئو کنفرانسی 
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه های کشور، معاون فرهنگی 
و سیاسی نهاد مقام معظم رهبری کشور، 

مسئول هم اندیشی دانشگاه های کشور 
و دبیران هم اندیشی استادان و نخبگان 
دانشگاهی از ۳۲ دانشــگاه کشور به 
میزبانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
والمسلمین  شد.حجت االســالم  آغاز 
مصطفی رستمی در نخســتین روز از 
این نشســت کشوری ضمن خیر مقدم 
به حاضرین و تقدیر و تشکر از میزبانی 
این نشست توسط دانشگاه علوم پزشکی 
 هرمــزگان گفت: امروز شــاهد یک 

هم افزایی و بسیج بی سابقه در حوزه های 
رسانه و دیپلماسی برای فشار حداکثری 
به مملکت بودیم.حجت االسالم رستمی 
با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در 
فرهنگی در  تهاجم  خصوص موضوع 
این دو سه ســال اخیر و اهمیت جهاد 
تبیین، افــزود: در اتفاقات اخیر میدان 
 اصلی این جنگ فضای مجازی و رسانه 
بود. وی عنوان کرد: جریانی به صورت 
هماهنگ برای تغییــر صورت جامعه 
 و دســت برداشتن از ســیرت انقالب 
 تــالش هــای بســیاری کردنــد. با 

ناکام مانــدن موضوع تحریم اقتصادی 
پس از خروج آمریــکا از برجام تمام 
تالش خــود را برای گره زدن موضوع 

اقتصاد به برجام کردند.
  رســتمی ضمن تســلیت فرارسیدن 
سومین سالروز شــهادت سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی بیان کرد: با تشییع 
میلیونی پیکر سردار سلیمانی در کشور 
عراق و ایران طراحی دشمن تبدیل به 
یک انتقام عمومی و پاسخ سریع کشور 
با حمله به پایگاه آمریکایی عین االسد 
شــد.به گزارش ایسنا ؛ در این نشست 

ســردار اباذر ســاالری فرمانده سپاه 
 امام ســجاد )ع( هرمزگان به جزئیات 
ناآرامــی ها و اختشاشــات اخیر در 
 اســتان پرداخــت و گفــت: با تالش 
خدمت گذاران خــدوم این انقالب و 
بیداری مردم اســتان و دانشــگاهیان 
نقشــه های شــوم دشــمنان اسالم و 
انقالب شکست خورده است. روسای 
دانشگاه های اســتان و سردار ساالری 
فرمانده ســپاه امام سجاد )ع( استان در 
نخستین روز این نشست در جمع دبیران 

هم اندیشی کشوری حضور داشتند . 

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های کشور :

در اتفاقات اخیر میدان اصلی جنگ 
 فضای مجازی و رسانه بود

   
سرمقاله

   گرانی افسارگسیخته در حوزه های مختلف باعث بروز مشکالت 
 زیادی برای مردم شــده است و گویا هیچ نهادی نمی خواهد یا 
نمی تواند جلوی اوج قیمت را بگیرد و به این نابسامانی ها سامان 
دهد. اعالم می شود خودرو وارد شود وانتظار کاهش خودروهای 
داخلی می رود که به یکباره قیمت این خودروها برخالف انتظار 
باال می رود و بطور غیرقابل باور ومشکوک افزایش می یابد. قرار 
می شود چهارمیلیون واحد مسکن در طرح نهضت ملی مسکن 
احداث شود ومردم به خانه دار شدن امیدوار می شوند وامیدوارند 
قیمت مســکن واجاره کاهش یابد که از آن طرف به بهانه های 
مختلف شاهد حبابی شدن و افزایش قیمت مسکن و رهن واجاره 
می شــویم و از طرفی دیگر در شهری مانند بندرعباس، اجرای 
طرح منتظر الحاق اراضی به شهر و تاییدیه وزارت راه وشهرسازی 
است و انتظارها همچنان ادامه دارد. قیمت ارز و طال هم حبابی و 
نجومی افزایش می یابد و هیچکس هم در این حوزه پاســخگو 
 نیســت. ضعف مدیریتی در حوزه های مختلف مشهود است و 
نمی توان انتظار داشــت با این شرایط، وضعیت اقتصادی موجود 
بهبود یابد، مگر اینکه عزم راسخی در این حوزه وجود داشته باشد 
کــه درحال حاضر این عزم وجود ندارد. بیماران توان هزینه های 
ســنگین دارو و درمان وآزمایشــات و... را ندارند و از آن طرف 
حتی بیمه شدگان مجبورند بسیاری از هزینه ها را بصورت آزاد 
 پرداخت کنند. خانواده هایی تامین هزینه های ســنگین تحصیل 
 فرزندان شان را ندارند وبه همین دلیل برخی دانش آموزان مجبور به 
 ترک تحصیل شده اند و متولیان مربوطه گویا باور ندارند که فقر در

  ترک تحصیلی بیشتر دانش آموزان موثر است. بسیاری از خانواده ها توان 
پهن کردن سفره سه وعده غذایی را در استانی مانند هرمزگان که 
مقام نخســت فقر وفالکت وبیکاری و گرانی دارد را ندارند. گرانی 
مرغ، گوشــت و آبزیان و... نیز باعث شده اســت که بسیاری از 
خانواده ها مدت زیادی نتوانســته اند این اقالم را خریداری کنند. 
نهادهای حمایتی هم در استان نمی توانند نیازهای مددجویان شان 
را بطورکامــل برطرف کنند. از آن طرف این شــرایط را در حالی 
در هرمزگان داریم که این اســتان قطب اقتصاد کشور نام دارد، اما 
بیشتر صنایع و بنگاه های اقتصادی فعال در استان نسبت به ایفای 
 نقش مسئولیت های اجتماعی شــان بی تفاوت هستند که اگر به 
 مســئولیت های اجتماعی شــان عمل می کردنــد و مالیات و 
عوارض شــان را در استان پرداخت می کردند ، بطور حتم بخش 
زیادی از محرومیت های استان برطرف شده بود ومقام نخست را 
در  فقر و فالکت نداشتیم واگر این بنگاه های اقتصادی زمینه اشتغال 
بومیان را فراهم می کردند و مدیران غیربومی صنایع، نیروهای مورد 
نیاز صنایع را از سایر استان ها وارد نمی کردند، امروزه مقام نخست 
 بیکاری کشور نصیب هرمزگان پایتخت اقتصادی کشور نمی شد. نیاز

 است برای رفع فقر و محرومیت وبیکاری در استان تدبیری اندیشیده 
  علی زارعیشود . 

نگرانی گرانی

// مدیــرکل میراث فرهنگی،   گــروه خبــر 
از  گردشــگری و صنایع دســتی هرمزگان 
تدوین تقویم آموزشی برای کارکنان دولتی و 
شرکت های وابسته و مدارس استان خبر داد .  
    بــه گزارش خبرنگار دریا ، محمد محســنی 
بــا اعالم این خبر گفت: هــدف از تدوین تقویم 
آموزشــی افزایش آگاهی نسبت به گردشگری، 
صنایع دســتی و شــناخت میراث فرهنگــی و 
داشته های تمدنی است. مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی هرمزگان ادامه داد: 

زمانــی می توانیم حــوزه مأموریــت ادارات و 
سازمان های خود را پیش ببریم که دیگر همکاران 
در ادارات و ارگان های استانی با حوزه مأموریت 
ما آشنایی داشته باشــند. او با اشاره به اینکه در 
این تقویم آموزشــی، طرح »گام« گردشــگری 
از مدرســه نیز گنجانده شــده، افــزود: این یک 
سرمایه گذاری علمی برای آینده است چراکه اکنون 
هر دانش آموزی کارکرد و مدل اقتصاد گردشگری 
را بداند در آینده خیل عظیمی از نیروهای مجرب 
در زمینه گردشگری را تربیت کرده ایم.  محسنی 

در ادامه گفت: تجربه موفق خیلی از کشــورهای 
دنیا در درآمد ناشــی از فعالیت های مختلف، این 
اســت که در زمینه آموزش جامعه به خصوص 
دانش آموزان وقت کــه هم اکنون خود مجریان 
قوانین، مقررات و عامل اهداف دولت ها هستند، 
بوده اســت. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی هرمزگان تصریح کرد: لذا اجرای 
برنامه آموزش جامعه در حوزه گردشــگری و 
صنایع دستی می تواند آینده اقتصادی گردشگری 

و منفعت عمومی را تضمین کند .

مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان خبر داد 

تدوین تقویم آموزشی برای کارکنان دولتی و مدارس هرمزگان

گــروه خبر// دبیر ســتاد امر بــه معروف 
و نهــی از منکــر هرمزگان با بیــان این که 
امروز منکــری بزرگتر و ویــران کننده تر 
از تضعیف خانواده نیســت، اظهار داشت: 
تداوم این شــرایط بسیار نگران کننده است 
 و می بایست برای برون رفت از این شرایط 
طاقت فرسا، هر چه زودتر دست به کاری زد  .

   به گــزارش خبرنگار دریا، حجت االســالم 

والمســلمین کریمی عنوان کــرد: عدم توجه به 
مســائل مربوط به جوانان، فراهم نبودن شرایط 
ازدواج و مســکن، عمده ترین مشکالت جوانان 
ایرانی را شــکل داده، تاکنــون با کم لطفی های 
زیادی از سوی مســئولین رو به رو شده است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر هرمزگان 
بیان داشت: در کشــور ما که حدود ۳۰ درصد 
جمعیت را جوانان تشکیل می دهد واضح است 

که ایجاد فضایی مناســب بــرای فراهم آوردن 
فرصت ها و تحقق نیاز ها و خواســته های آنان 
نیازمنــد مدیریت و برنامه ریزی کالن اســت.

حجت االسالم والمســلمین کریمی اظهار کرد: 
امروز منکری بزرگتر و ویران کننده تر از تضعیف 
خانواده نیست، بیکاری جوانان و رکود اقتصادی، 
گذران زندگی را بر مردم چنان ســخت و دشوار 
کــرده که به بنیان خانواده ها آســیب زده و این 

کانون حیاتی را به چالش کشــیده و همین امر، 
سبب آب شدن سرمایه های انسانی و اجتماعی 
 جامعه می شود.وی افزود: تداوم این شرایط بسیار 
نگران کننده است و می بایست برای برون رفت 
از این شرایط طاقت فرسا، هر چه زودتر دست 
به کاری زد، تشــکیل وزارت خانواده و جوانی 
جمعیت باید در برنامه ریزی کالن کشــور برای 
برون رفت از مشکالت مهم این حوزه در دستور 
کار قرار گیرد.دبیر ستاد امر به معروف و نهی از 
منکر هرمزگان خاطر نشان کرد: مسئوالن در قبال 
نسل جوان و حمایت از بنیان خانواده و بها دادن 

به این سرمایه ها باید پاسخگو باشند .

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر هرمزگان :

                               کود اقتصادی به بنیان خانواده ها آسیب زده است

 گــروه خبــر // مدیرعامل خانــه مطبوعات و
 رسانه های استان هرمزگان گفت: شکاف بین 
رسانه ها و دولت ناشــی از عدم اعتقادبرخی 
مسئوالن به نقش موثر رسانه در توسعه پایدار 

جامعه است . 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ علی اکســیر با اشــاره 
به شــکایت برخی ادارات و نهادها در هرمزگان از 
خبرنگاران که به دلیل انجام رسالت خبری و پوشش 
اخبارصورت گرفته اســت ،افزود:آگاهی بخشی و 
اطالع رسانی، ایجاد انسجام وتعلق اجتماعی، نظارت 
بر عملکرد ساختار قدرت ، فراهم آوردن زمینه های 
مشارکت عمومی و نظارت همگانی در نظام اجتماعی 
از کارکردهای مهم رسانه است . وی گفت:درحالی 
که برخی دولتمردان همواره بر حرکت در مســیر 
توسعه سخن می گویند ، اما از مهمترین ابزار توسعه 
 یعنی رسانه غافل هســتند . اکسیر افزود:غفلت و 
بی توجهی به رسانه های دارای مجوزو خبرنگاران 
 مطالبــه گرکمک بــه تریبونهای شــایعه پرداز و 
غرض ورز محســوب خواهد شــد. . مدیر عامل 
خانه مطبوعات و رسانه های استان هرمزگان گفت: 

تردیدی نیســت که ادامه این روند به تعمیق فاصله 
مدیران و شــهروندان خواهد انجامیــد . وی ادامه 
 داد:آنچه امروز شاهد آن هستیم و در گذشته نیز از 
 برنامه ای هدفمند تبعیت نمی کردو بیشتر بر مدار سالیق 
می چرخید ،نــوع مواجهه دولت و برخی نهادها با 
رسانه هاســت . وی گفت: در اولین نشست هیئت 
دولت سیزدهم )۴شهریور ۱۴۰۰(عهدنامه ده گانه ای 
را امضا کردند که در بند ۹آن به صراحت آمده است: 
»توســعه ارتباط با آحاد جامعه و رعایت کرامت 
مردم و تعامل مؤثر با رسانه ها، نقدپذیری و اهتمام 
جدی به افکار عمومی«در دســتور کار دولتمردان 
قرار می گیرد امامتاســفانه  در اســتان هرمزگان 
 این مهــم مورد توجه برخی مدیران منصوب دولت 
قرار نگرفته اســت . اکسیر گفت:استان هرمزگان با 
ظرفیت های عظیم انسانی ، طبیعی و اقتصادی در 
صورت اصالح رویه هــای ناکارآمد مدیریتی می 
تواند به توســعه یافته ترین استان کشور بدل شود 
منوط به اینکه مردم ، رســانه هــا و دولت همدل 
 و همــراه برای توســعه پایدار ایــن خطه زرخیز 
 گام بردارنــد . مدیــر عامل خانــه مطبوعات و 

 رسانه های استان هرمزگان گفت:  رسانه زبان مردم و 
انتقال دهنده مشــکالت به حاکمیت اســت. وی 
گفت:اعتماد سازی، انعکاس واقعیت ها، نقد سازنده 
از جمله نقش هایی اســت که رسانه ها ایفاگر آن 
هستند واگر این حوزه به سمت رکود ، انفعال و حاشیه 
حرکت کرد ،انتظار پیشــرفت بیهوده است . اکسیر 
افزود:متاسفانه متولیان دولتی خواسته یا نخواسته تا 
کنون نتوانسته اند موانع پیش رو را در جهت ارتقای 
توانمندی رسانه ها در استان بردارنداین درحالیست 
که  بر اساس قوانین و مقررات مکلفند زمینه را برای  
نقش آفرینی مطلوب رسانه ها فراهم نمایند . اکسیر 
گفت: خانه مطبوعات و رسانه های استان هرمزگان 
اعتقاد  راسخ دارد که صداي مطالبه گران باید شنیده 
شود و برای دریافت خواست به حق مطالبه گري، 
بهترین گزینه رسانه ها هستند .وی خاطر نشان کرد: 
خانه مطبوعات و رسانه های هرمزگان با  انتقاد از 
نوع مواجهه با اهالی رســانه ، خواستار بازنگری و 
تغییر در شــیوه های گذشته است و طبیعتا استفاده 
از ظرفیت رســانه ها و تقویت آنها به توسعه پایدار 

جامعه کمک خواهد کرد .

مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه های هرمزگان عنوان کرد

استفاده از ظرفیت رسانه ها در اعتالی جامعه 

  

 گروه خبر // کمپین واکسیناسیون 
فلج اطفال ،ســرخک و ســرخجه ، 
کوویــد ۱9 در جمعیــت پناهندگان 
و مهاجرین خارجــی از دهم  لغایت 

2۱دیماه ۱۴۰۱ اجرا می شود .
    به گزارش خبرنگار دریا ؛ دکتر رضا 
صفری معاون فنی معاونت بهداشــتی 
دانشگاه علوم پزشــکی هرمزگان در 
جلسه آموزشی شیوه نامه های برنامه 
و  تکمیلی  واکسیناســیون  عملیــات 
بیماریابی سل که برگزار گردید با بیان 
اینکه کلیه خدمات بهداشتی و درمانی 
جمعیت  همانند  پناهندگان  جمعیت  به 
ایرانی بصورت رایگان می باشد گفت: 
اســتان هرمزگان به دلیل برخورداری 
از موقعیت خــاص جغرافیایی پذیرای 
تعداد زیادی از مهاجرین و پناهندگان 
کشورهای دیگر به خصوص کشورهای 
همسایه افغانستان و پاکستان می باشد 
که باتوجه به وضعیت بهداشتی درمانی 
جمعیت اتباع نیازهای بهداشــتی این 

جمعیت از بدو ورود در اولویت کاری 
بهداشــت ودرمان بوده و وهمیشه در 
جهت ارتقای  شــاخص های بهداشتی 
دراین جمعیت ها برنامه ریزی های الزم 
انجام می شود.دکتر طیبه رازنهان مدیر 
گروه بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: 
کمپیــن در دو مرحله انجام می شــود 
مرحلــه اول کمپین واکسیناســیون از 
دهم دی ماه لغایت ۲۱دی ماه ۱۴۰۱و 
مرحلــه دوم  بیماریابی ســل از بهمن 
 ماه لغایت فروردین ۱۴۰۲ســال انجام 
می شود. وی افزود : این خدمات شامل 
واکسن خوراکی فلج اطفال در کودکان 
زیر۱۵سال ، تزریق واکسن سرخک و 
سرخجه در کودکان ۹ ماهه تا ۱۵ساله 
و غربالگری سل در افراد باالی ۱۲سال 
و مکمل ویتامیــن آ در کودکان زیر ۵ 
سال که در مراکز و پایگاههای سالمت 
بهداشــت سراسر اســتان در دسترس 
می باشــد.دکتر رازنهان به هدف برنامه 

 که حفظ ســالمت جامعــه از طریق 
ایمن نمودن اتباع غیرایرانی و بیماریابی 
در آنها بعنوان یک گروه پرخطر اصلی 
می باشد اشاره کرد و افزود: نقش رابطین 
سالمت مرتبط با اتباع جهت شناسایی 
و ارجاع مهاجرین بــه مراکز خدمات 
بهداشــتی ودرمانی دراین طرح بسیار 
قابل توجه می باشد. مهندس عبدالسالم 
رستگار ، مسئول واکسیناسیون معاونت 
بهداشتی نیز با اشاره به واکسیناسیون و 
بیماریابی خانه به خانه گفت: این روش 
درمناطقی که اتبــاع حاضر به مراجعه 
 به مراکز خدمات جامع ســالمت و یا 
خانه های بهداشتی نیستند یا دسترسی 
 به این مراکز ســخت اســت با مراجعه 
تیم های ســیار واکسیناسیون در همان 
محل فرایند واکسیناســیون انجام می 
شــود.وی افزود : تیم سیار متشکل از 
ســه تا چهار نفرخواهد بود که شامل 
فرد واکســیناتور، فرد رابط سالمت که 
ترجیحا از اتباع غیرایرانی باشد ،ثبات 

و راننده می باشد و مناطق غیرپوشش 
تیم سیار متشــکل از سه نفر است که 
این افراد در مناطق ازقبل تعیین شــده 
و طبق برنامه زمانبندی شده روزانه به 
خانه ها مراجعه و ضمن اطالع رسانی 
و آموزش، خانواده را ترغیب به مراجعه 
به مراکز مورد نظر برای دریافت خدمات 
می نمایند.رستگاربیان کرد: همراه داشتن 
اعضای  معتبرجهت  شناســایی  کارت 
الزامی میباشد.شایان ذکر  تیم عملیاتی 
اســت بدین منظور جلســه آموزشی 
شیوه نامه برنامه عملیات واکسیناسیون 
تکمیلــی و بیماریابی ســل بصورت 
بیماریهای  کارشناســان  جهت  وبینار 
واگیر و کارشناســان آموزش سالمت 
و مدیران شبکه های بهداشت ودرمان  
شهرستان ها تابعه با حضور معاون فنی 
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان و مدیر گــروه های فنی این 
حوزه در مرکز بهداشت استان هرمزگان 

برگزارشد .

اجرای کمپین واکسیناسیون فلج پناهندگان و مهاجرین خارجی 
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سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها //رئیس 
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به 
حوادث چند ماه گذشته و تالش دشمن برای ایجاد 
اغتشاش و آشــوب، گفت: توطئه و دسیسه اصلی 
دشمن از آشوب، ایجاد آســیب جدی در زیست 
عمومی و ضربه به مبانی فرهنگی و اعتقادی مردم 

و ایران اسالمی است . 
   به گزارش خبرنگار دریا، حجت االسالم محمد جواد 
حاج علی اکبری در هشتمین جلسه شورای فرهنگ 
عمومی استان بوشهر اظهار کرد: هدف اصلی دشمن 
در این زمینه، ایجاد نفاق در مردم و تخریب ارکان مهم 
امنیت فکری، اخالقی و معنوی در جامعه است.رئیس 
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با بیان اینکه دنیای 
غرب و آمریکا هیچگاه حامی و دلسوز ایران و ایرانی 
نبوده است، ادامه داد: طرح برخی ادعاهای واهی و نخ 
نما شده مبتنی بر حمایت از مردم در حوزه فرهنگ و 
حجاب تنها یک دسیسه و ترفند شوم برای ضربه زدن 
به انسجام مردم و اقتدار کشور است.وی با بیان اینکه 
هدف اصلی دشمن در این میدان نابودی بنیان خانواده 

ایرانی اســت، بیان کرد: هدف اصلی دشمن از طرح 
مباحث حجاب، اصل نهاد خانواده است چرا که این 
نهاد تار و پود فرهنگ عمومی جامعه اسالمی به شمار 
می رود.حاج علی اکبری ادامــه داد: در این نبرد اگر 
دچار غفلت شویم نسل های آینده، اولیا خدا و صاحب 

اصلی این کشور ما را نخواهند بخشید.
*  شورای فرهنگ عمومی اتاق جنگ مقابله با دشمن است

  رئیس شــورای سیاســتگذاری ائمه جمعه کشور 
گفت: امروز شورای فرهنگ عمومی در استان ها به 
عنوان اتاق جنگ و قرارگاه مقابله با دشمن به شمار 
می رود.وی تاکید کرد: امروز شورای فرهنگ عمومی 
باید حالت و آرایــش قرارگاهی به خود بگیرد و به 
صورت سرزنده و سرحال تصمیم های قوی، موثر و 
مناســب را اتخاذ کند.حاج علی اکبری با بیان اینکه 

بخش فرهنگ عمومی خیلی ساده گرفته شده است، 
گفت: همه ما باید پای آموزش و پرورش بایســتیم 
چرا کــه جنگ امروز در این عرصه طراحی شــده 
است.رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور 
برنامه ریزی، مدیریت و مهندسی فرهنگ را یکی از 
رســالت ها و مأموریت های مهم مسئوالن دانست 
و افزود: اهداف دشــمنان در ایجاد اغتشاش و فتنه، 
تخریب ذهن نوجوانان و جوانان نسبت به فرهنگ و 
هویت غنی و اصیل ایرانی اسالمی است.به گفته حاج 
علی اکبری، باغبانی فرهنگی در مقابل بادهای خزان 
و مســمومی که می وزد و می خواهد فضای فرهنگی 
جامعه را که به برکت خون هزاران شــهید به دست 
آمده، پژمرده کند ضروری اســت و باید به فریاد آن 
رسید.رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با 

اشاره به اینکه امروز زمان پاسخ به شبهات نوجوانان 
آن هــم از بیرون آموزش و پرورش نیســت گفت: 
امروز فضای دانش آموزی ما نیاز به طراوت، نشاط، 
تخلیه هیجانی، اعتماد و انس دارد که باید با برگزاری 
اردوهای تربیتی از جمله اردوهای پیشرفت و راهیان 
نور، مشهد مقدس و اجرای برنامه های ورزشی مفید 
این فضا را بهبود بخشید.رئیس شورای سیاستگذاری 
ائمه جمعه کشــور ادامه داد: باید تالش کنیم تحرک، 
اردو و ورزش که موجب طراوت و نشاط در جامعه 
دانش آموزی می شود را ایجاد کنیم.حاج علی اکبری 
عنوان کرد: باید قبول کرد فرهنگ قابل برنامه ریزی 
است خیلی ها باور نکرده و ایمان ندارند و احساس 
می کنند که حوزه ای اســت که باید برود تا ببینیم به 
کجا می رسد و احساس می کنند قابل برنامه ریزی و 

مهار نیست.وی ادامه داد: باید در درجه اول مسئوالن 
و مدیران جامعه باور کنند که این مساله را می توان 
مدیریت و برنامــه ریزی کرد و بــه آن جهت داد.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور گفت: 
روزگاری کسانی دارای مســئولیت های باالیی در 
جمهوری اسالمی بودند، اما هیچ اعتقادی به مدیریت 
و مهندسی حوزه فرهنگ نداشتند که طی سالیان زیاد 
از این ناحیه کشور دچار ضربه شد.حاج علی اکبری 
بیان کرد: این افراد که ذهن و روح و احســاس آنها 
فرهنگی نبــود، گاهی قیافه فرهنگی هم می گرفتند 
که این خســارت بزرگی است که در جامعه کسانی 
مسئولیت داشته باشند که انسان های فرهنگ محور 
نباشند.وی ادامه داد: تمام مدیران جمهوری اسالمی 
ایران بــه خاطر ذات این نظــام نورانی و آرمانهای 
بزرگ و مبانی عمیقی که دارد باید فهم فرهنگی داشته 
باشــند تا امید داشته باشیم اتفاقات بزرگی رخ دهد.
حاج علی اکبری عنوان کرد: مهمترین طراحی دشمن 
برای آسیب رساندن به انقالب اسالمی، مسموم کردن 

فضای فرهنگی جامعه است .

حاج علی اکبری :

 هدف اصلی دشمن ضربه به زیست عمومی و مبانی فرهنگ جامعه است

  آرزو توکلی سرویس اســتان ها // رئیس کل دادگستری 
استان کرمان از بهسازی و زیباسازی یک مسجد توسط متهمین 
نادم و فریب خورده اغتشاشــات اخیر در شهرستان شهربابک 
خبر داد.به گزارش خبرنگار دریا ، حجت االسالم و المسلمین 
ابراهیــم حمیدی گفت: در جریان اغتشاشــات اخیر دو جوان 
تحت تأثیر شــبکه های مجازی و رسانه های معاند، شبانه اقدام 
به تحریق عمدی مســجدی واقع در منطقه خرسند شهرستان 
شهر بابک کردند که به سرعت توسط نیروهای انتظامی و امنیتی 
خصوصًا اطالعات ســپاه شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.
وی خاطرنشــان کرد: در اجرای سیاســت های قوه قضائیه در 
برآورد و جبران خسارت های وارده به اماکن عمومی در جریان 
اغتشاشــات اخیر و بهره مندی از ارفاقات قانونی در صورت 
جبران خسارت، این افراد پس از طی مراحل قانونی و توجهات 
الزم به اشتباه خود پی برده و اقرار داشته که مورد فریب دشمن 
و رسانه های معاند قرار گرفته اند. لذا با نظارت دستگاه قضائی 
شهرستان نســبت به مرمت و بازسازی مسجد اقدام و با هزینه 
شــخصی و همراهی خانواده، خســارت های وارده به مسجد 
جبران شد.حجت االسالم والمسلمین حمیدی اظهارداشت: این 
افراد پس از بهره مندی از رأفت اســالمی و با توجه به صدور 
احکام جایگزین حبس و مجازات تعلیق مراقبتی، در راســتای 
جبــران اقدام نابخردانه خود در اقدامــی خود جوش به همراه 
پدران خود اقدام به بازسازی مسجد و رنگ آمیزی آن کرده اند 
و پس از آن نســبت به تعلیق بخشــی از مجازات آنها اقدام و 
مورد رأفت اسالمی قرار گرفتند.وی در پایان با تاکید بر اعمال 
مجازات قانونی برای اغتشاشگرانی که در حوادث اخیر دستگیر 
شــده اند، اظهار داشت: جبران خسارت به اماکن عمومی نیز در 
احکام صادره در دادگستری استان مدنظر است تا پس از برآورد 
خسارت توسط کارشناسان، متهمین عالوه بر اعمال مجازات به 
تناسب اعمال مجرمانه نسبت به جبران خسارت ناشی از تخریب 
یا تحریق امــوال خصوصی یا عمومی نیز طبق آرای صادره از 

محاکم محکوم خواهند شد .

خبر

آرزو توکلی سرویس اســتان ها // فراخوان 
سومین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان 
لوت با تعیین محورها، اهــداف و برنامه های 

جنبی و شرایط ارسال آثار اعالم شد . 
   بــه گــزارش خبرنــگار دریــا ؛ مدیرکل 
صنایع دستی  و  گردشــگری  میراث فرهنگی، 
استان کرمان در تشــریح چگونگی برگزاری 
این همایش جهانی با بیان اینکه این کنفرانس 
در تاریخ های ۱۳ و ۱۴ اردیبهشــت ۱۴۰۲ 
برگزار می شــود اظهار داشت: مهلت ارسال 
آثار به سومین کنفرانس بین المللی گردشگری 
بیابان لوت که از پنجم آذر آغاز شده است تا 
۱۵ اســفند ادامه دارد.فریدون فعالی ادامه داد: 
عالقه منــدان می توانند آثار خــود را برای 
شرکت در کنفرانس بین المللی بیابان لوت به 
نشــانی دبیرخانه واقع در دانشگاه شهید باهنر 
کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بخش 
جغرافیا ارســال کنند.وی تصریح کرد: معرفی 

میراث جهانــی بیابان لــوت و چاره جویی 
برای وحدت رویه در مدیریت گردشــگری و 
حفاظت از اکوسیستم ارزشمند آن، برندسازی 
میراث جهانی بیابان لوت در حوزه گردشگری، 
شناســایی ظرفیت های گردشــگری بیابان 
 لوت در ســطح ملی و بین المللی، استفاده از 
ظرفیت های بیــن المللی، ملی و محلی برای 
توســعه جوامع محلی پیرامــون این جاذبه، 
تشــکیل زنجیره ارزش گردشــگری بیابان 
لوت، افزایــش و همگرایی و هم افزایی نقش 
دانشگاه های سه استان سیستان و بلوچستان، 
خراســان جنوبی و کرمان در بخش تحقیقات 
 و توســعه گردشــگری و معرفی تخصصی 
حریــم های مختلف لوت از جمله اهداف این 
کنفرانس اســت.فعالی ادامــه داد: فناوری ها 
و ظرفیت های نوین در توســعه گردشگری 
بیابان لوت، توسعه انرژی های تجدیدپذیر در 

بیابان لوت، اقتصاد گردشگری و بومگردی در 
بیابان لوت، طبیعت گردی، اکوتوریسم و اقلیم 
معماری در بیابان لوت، کاســتی ها، موانع و 
چالش های توسعه گردشگری بیابان لوت از 
دیگر محورهای اصلی کنفرانس گردشــگری 

بیابان لوت محسوب می شوند.
  مدیــرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دستی استان کرمان با اشاره به برگزاری 
برنامه های جنبــی در این کنفرانس بیان کرد: 
سخنرانی استادان برجسته داخلی و خارجی 
در حوزه لوت شناســی، بازدید از کلوت ها 
در محدوده شهداد کرمان و دیگر جاذبه های 
طبیعی بیابان لوت، بازدید از صنایع دستی مردم 
محلی، برگزاری نمایشگاه سنگ های تزیینی، 
شهاب ســنگ ها، بازدید از محوطه پیش از 
تاریخ شهداد و غیره از جمله این برنامه ها به 

شمار می رود.
  فعالی با اشاره به برگزاری نشست با اعضای تیم 
اجرایی سومین کنفرانس بین المللی گردشگری 
بیابان لوت تاکید کرد: برای هرچه بهتر برگزار 
شدن این کنفرانس باید شواری سیاستگذاری 
آن با حضور دست اندرکاران همچون دانشگاه 
بازرگانی، شــرکت های صنعتی،  اتاق  باهنر، 
پژوهشگاه میراث فرهنگی و... تشکیل و برای 
هرکــدام از اعضای حقیقی و حقوقی آن ابالغ 

صادر شود.
   بیابان لوت که شهرتی عالم گیر دارد در ۲۷ 
تیر سال ۹۵ در فهرست کمیته میراث جهانی به 
عنوان نخستین اثر ثبت طبیعی کشور و بیست 
و یکمین اثر ثبت جهانی ایران در فهرست آثار 

یونسکو قرار گرفت.
  بخش هایی از این دشــت در شمال شرقی 
استان کرمان و در میان ســه استان خراسان 
جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان گسترده 
شــده و حدود ۱۰ درصد وسعت کشورمان را 
در بر گرفته است که بخشی از آن به مساحت 
۸۰ هزار کیلومتر در محدود ثبت جهانی قرار 
می گیرد و شناسایی تعداد فراوانی اثر تاریخی 
در این منطقه، این جاذبــه طبیعی را با غنای 
باستانی و فرهنگی همراه ساخته است.همچنین 
ارگ بم )بزرگترین ســازه خشــتی جهان(، 
روســتای دســت َکند میمند با چندهزار سال 
قدمت، باغ زیبای شــازده یا شاهزاده ماهان 
بــا ویژگی های منحصر به فرد باغ و معماری 
عمارت آن، و سه قنات »گوهرریز« جوپار در 
شهرستان کرمان، »اکبرآباد« و »قاسم آباد« در 
شهرستان بم و نیز روستای دارستان سیرجان 
 و این شهرســتان به عنوان خاســتگاه بافت 
گلیم شیرکی سیرجان از دیگر آثار ثبت جهانی 

استان کرمان به شمار می روند .

 حسن سیالوی سرویس استان ها  // 
میراث فرهنگی،  اداره  سرپرست 
گردشگری و صنایع دستی دزفول 
این  تاریخی  بنای  واگذاری سه  از 
شهر به بخش خصوصی در راستای 

توسعه بوم گردی خبر داد . 
   بــه  گــزارش خبرنــگار دریا ؛  
از  عباس چراغ چشم ضمن دعوت 
سرمایه گذاران بخش خصوصی برای 
راه اندازی و توســعه اقامت گاه های 
بوم گردی در بناهای تاریخی دزفول 
گفت: توسعه اقامت گاه های بوم گردی 
با هدف حفظ بناهــای تاریخی و 
ایجاد اشتغال پایدار، در اولویت اداره 

میراث فرهنگی شهرستان قرار دارد.
اقامتگاه بومگردی همان خانه هایی 
هســتند که مردم بومــی هر منطقه 
در آنها ســکونت دارند و چیدمان 
این خانه ها معموال ســنتی و مطابق 
فرهنــگ و آداب مردم همان منطقه 

است.
  سرپرســت اداره میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی دزفول 
معتقد اســت: تغییر کاربری بناهای 
تاریخی ممکن اســت هم در قالب 
اقامت گاه بوم گردی و هم سفره خانه 

سنتی باشد.
   او اظهــار کرد: هم اکنون برخی از 

ســرمایه گذاران بخش خصوصی با 
نظارت و همکاری میراث فرهنگی، 
درحــال مرمت، تکمیــل و تأمین 
تجهیــزات الزم بــرای راه اندازی 
ســفره خانه  و  بوم گردی  اقامت گاه 
ســنتی در بناهای تاریخی دزفول 

هستند.
   افــراد در اقامتگاه های بوم گردی 
به هم  بیشــتری  نزدیکی  احساس 
دارنــد. در چنین اقامتگاه هایی یک 
مسافر/ اختیار  در  اتاق شــخصی 

باقی  و  قرار می گیــرد  مســافران 
افرادی  دیگــر  با  خانه  بخش های 
که در این اقامتگاه ســاکن هستند 

مشترک است. همین موضوع باعث 
 می شود در چنین فضایی رابطه های 
دوســتانه بین افراد شــکل گیرد و 
اوقات متفاوتی در حین سفر سپری 

شود.
  چراغ چشــم بیــان کــرد: بنای 
تاریخی »شاه آبادی«، بنای تاریخی 
»بوم عرب« و »عمــارت مجدی« 
توســط ســرمایه گذاران بخــش 
 خصوصــی خریداری شــده اند و 
در حال مرمت و بازســازی برای 
تبدیل شــدن به اقامتگاه بوم گردی 

هستند .

 علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // 
رئیس اتحادیه لوازم خانگی و صوتی و 
تصویری یزد با اشــاره به پابرجا ماندن 
رکود نســبی بر این بازار پس از کرونا، 
از تاثیر نوسانات ارز بر قیمتها و افزایش 

قیمت در بازار لوازم خانگی خبر داد . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ کاظم صادقیان 
ضمن اشاره به افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی 
قیمت ها از اواخر پارســال در بازار لوازم 

خانگی اســتان، اضافه کرد: البته از ابتدای 
دی ماه نیز افزایــش مجدد قیمت ها را در 
این حوزه پیش رو داریم.وی با اشــاره به 
تاثیرگذاری تحریم ها بر قیمت ها و گرانی 
در بازار لوازم خانگی، خاطرنشــان کرد: 
البته رکود نسبی بازار حتی پس از فروکش 
کردن کرونا در کشورمان، کماکان بر بازار 
لوازم خانگی پابرجاست و اخیراً نوسانات 
قیمــت ارز نیز قیمت کاالها در این بخش 

موثر بوده است.
   صادقیان راجع به گالیه های مردمی در 

خصوص خدمات پس از فروش کاالها در 
این بخش نیز گفت: این خدمات از بود و 
نبود قطعات خارجی در بازار تبعیت می کند 
و متاسفانه تحریم ها بر این حوزه نیز نقش 

نامناسبی گذاشته است.
  رئیس اتحادیه لــوازم خانگی و صوتی 
و تصویری یزد با اشــاره به اوضاع خرید 
جهیزیه برای زوجهای در آستانه ازدواج نیز 
اظهار کرد: حداقل برآورد قیمت یک دست 
جهزیه ساده فقط در بخش لوازم خانگی در 

حال حاضر ۵۰ میلیون تومان است .

  

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //مدیرکل 
مدیریت بحران اســتانداری یزد گفت: حوادث و 
بالیای طبیعی در ســالجاری در این استان حدود 

۱۶۵ هزار میلیارد ریال خسارت بر جا گذاشت . 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمدعلی ملک زاده به 
مناســبت هفته ایمنی در برابر زلرله و کاهش اثرات 
بالیای طبیعی )ســوم تا ۹ دی مــاه( در گفت و گو 
با خبرنگاران افزود: خشکســالی ۲۳ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد ریال، ســرمازدگی ۵۲ هزار میلیارد ریال، 
طوفان هفت هزارو ۳۸۰ میلیــارد ریال، ریزگرد و 
غبار پنج هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال، سیل اردیبهشت 
ماه ۱۲ هزارو ۶۴۵ میلیارد ریال و ســیل مردادماه 
۶۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال خســارت به استان 
وارد کرد.وی اظهار کرد: آخرین دوره خشکســالی 
استان از سال ۷۸ شروع و تاکنون ادامه داشته است 
که ۲۳ سال متداوم مهمان یزدی ها است ، نخستین 
دوره خشکســالی شدید بین ســال های ۱۳۳۷ تا 
۱۳۵۴ بود که حدود ۱۵ ســال طول کشــید.ملک 
زاده تصریــح کرد: بعد از آن یک دوره چهارســاله 
خشکسالی بین سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹ و یک دوره 
سه ساله خشکسالی بین سال های ۱۳۷۴تا ۱۳۷۷ 
به وقوع پیوست.وی با اشاره به خسارت سرمازدگی 
در اســتان گفت: در این بخش خســارات در سال 
جاری بسیار عمیق بود و بیشترین خسارت مربوط 
به شهرستانهای خاتم ،مروست، مهریز و ابرکوه بود.

ملک زاده با اشــاره فرونشست زمین افزود: بخش 
مرکزی و بهمن ابرکــوه حدود ۱۰۵ کیلومتر مربع و 
دارای بیشــترین فرونشســت تا ۵.۶ سانتی متر در 
سال می باشد که شامل ۳۸ روستا و مرکز جمعیتی 
روستاهای مریم آباد، بداف، شمس آبادو خرم آباد 
اســت که جمعیت متاثر از فرونشست حدود هشت 
هزار نفر می باشد.مدیرکل مدیریت بحران استانداری 

یزد اضافه کرد: اســتان روی چهار گســل که بعضًا 
خفتــه و برخی نیز فعال هســتند قــرار دارد که از 
بزرگترین آنها گســل دهشیر به طول ۳۰۰ کیلومتر 
 است و از فعالترین آنها نیز گسل کوهبنان می باشد.

ملک زاده گفت: در اســتان طی ۱۰۰ سال گذشته 
۱۳ زلزله به بزرگی ۵ تا ۷.۶ ریشتر رخ داده و سال 
گذشــته ۴۷۴ مورد زمین لرزه باالی ۲ ریشــتر در 
استان اتفاق افتاده که اســتان از این لحاظ در رتبه 

هفتم کشور قرار دارد.
  اســتان یزد روی چهار گســل کــه بعضًا خفته و 
برخی نیز فعال هســتند قــرار دارد که از بزرگترین 
آنها گسل دهشیر به طول ۳۰۰ کیلومتر استمدیرکل 
مدیریت بحران اســتانداری یزد تصریح کرد: اکنون 
هفت ایســتگاه لرزه نــگاری و ۲۴ شــتاب نگار 
 در اســتان فعالیت دارند و عالوه بــر این نیز مرکز 
لرزه نگاری باند پهن استان با شعاع ۳۰۰ کیلومتر در 

هامانه خرانق یزد مســتقر است.وی از تدوین طرح 
پهنه بندی زلزله استان برای بازه ۱۰ ساله و نیز تهیه 
زیر پهنه بندی برخی شــهرهای استان مانند بهاباد و 
یزد خبر داد و ادامه داد: اســتان یزد ۳۲ هزار هکتار 
بافت شهری دارد که ۸۴۰۰ هکتار از آن بافت های 
ناکارآمد شامل بافت های فرسوده، بافتهای تاریخی و 

حاشیه های شهرهاست.
  مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری یزد در مورد 
حادثــه واژگونی قطار مســافربری مشــهد به یزد 
ســالجاری گفت: ایــن حادثه خــارج از محدوده 
اســتان بود ولی تمام توان استان برای امدادرسانی 
و پیگیری های قضایی در این مورد بکار گرفته شد 
و تاکنون ۵۰ درصد دیه متوفیان و مصدومان توسط 
بیمه راه آهن به حساب دستگاه قضایی واریز شده تا 
پس از صدور حکم نهایی و انجام فرایندهای قانونی 
در اختیار مصدومان و خانواده متوفیان قرار بگیرد .

اعالم میزان خسارت بالیای طبیعی در یزد

سومین کنفرانس بین المللی 
گردشگری لوت فراخوان داد

رئیس کل دادگستری کرمان عنوان کرد
زیباسازی یک مسجد توسط متهمین فریب خورده

 در اغتشاشات اخیر

رسیدگی به ۱0 هزار پرونده 
تخلف اقتصادی در تعزیرات یزد

علیرضا حائری زاده سرویس اســتان ها // مدیرکل تعزیرات 
حکومتی استان یزد گفت: در ۹ ماهه سال جاری به ۱۰ هزار فقره 
پرونده تخلفات در حوزه های کاال و خدمات، بهداشت و درمان 
و قاچاق کاال وارز، در شعب تعزیرات حکومتی استان رسیدگی 

شده است . 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛  محمد مهدی مهاجران مقدم افزود: از 
ایــن تعداد پرونده پنج هزار و ۷۶۱ فقره مربوط به کاال و خدمات، 
یکهزار و ۹۰۷ مــورد مربوط به قاچــاق کاال و ارز و یکهزار و 
۴۵۸ فقره پرونده مربوط به بهداشــت دارو و درمان بوده که برای 
متخلفان عالوه بر جزای نقدی، احکامی همچون ضبط کاال، درج 
در پرونده، استرداد حق شاکی، تعطیلی واحد متخلف و نصب پرده 
تخلف برســر درب واحد صنفی نیز صادر و اجرا شده است.وی 
اظهارکرد: در حوزه کاال و خدمات عمده این پرونده ها مربوط به 
 تخلفات گرانفروشی کاال ، عدم درج قیمت و غیره بوده که بر اساس 
مصوبه سران محترم قوا ، مجازات های سنگینی برای متخلفان این 

پرونده ها صادر شده است.
  مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد از انجام بیش از ۶۰۰ مورد 
گشت مشترک در این مدت خبر داد و افزود : گشت های مشترک 
بازرسی با اولویت پیشگیری از وقوع تخلفات و در جهت حمایت 
از فضای کسب کار انجام می شود که در این راستا اقدام به بازرسی 
از واحدهای صنفی ، تولیدی و خدماتی می گردد .مهاجریان مقدم 
از نظارت مردمی بعنوان اثر گذارترین مولفه در پیشگیری و کاهش 
میزان تخلفات یاد کرد و گفت: سامانه های ۱۲۴ سازمان صمت و 
۱۳۵ تعزیرات آماده دریافت گزارشات و شکایات شهروندان است 
و تمام موارد دریافتی از این سامانه ها ، پیگیری و در صورت احراز 

تخلف ، با متخلفین برخورد تعزیراتی خواهد شد .

  حسن ســیالوی سرویس اســتان ها // 
»علی اکبر حسینی محراب« در جلسه امروز 
هیئت دولت به عنوان اســتاندار خوزستان 

انتخاب شد .
   به گزارش خبرنگار دریا، در جلســه هیئت 
دولت، علی اکبر حســینی محــراب به عنوان 
استاندار جدید خوزســتان انتخاب و جانشین 
صادق خلیلیان شــد.   حسینی محراب پیش 

از این در مسئولیت های مختلف استانی و ملی 
مشغول به فعالیت بود.استاندار جدید خوزستان 
پیش از این مسئولیت قرارگاه تنظیم بازار دولت 

سیزدهم را برعهده داشت.
   صادق خلیلیان اســتاندار ســابق خوزستان 
از شــهریور ماه ۱۴۰۰ به این ســمت منصوب 
شد و اولین اســتاندار دولت سیزدهم در استان 

خوزستان لقب گرفت . 

در جلسه هیئت دولت ؛

استاندار جدید خوزستان انتخاب شد

رئیس اتحادیه یزد اعالم کرد 

افزایش مجدد قیمتها در بازار لوازم خانگی 

تبدیل سه بنای تاریخی دزفول به اقامتگاه بوم گردی

آگهی فراخوان انتخاب مباشر تامین ، ذخیره سازی
 و توزیع میوه ایام پایانی سال ۱۴۰۱ و نوروز ۱۴۰۲ استان هرمزگان 

کارگروه راهبری اســتانی در نظر دارد کار تامین ، ذخیره سازی و توزیع میوه ایام پایانی سال  
1401 و نوروز 1402 را به مباشرین واجدالشرایط واگذار نماید .

داوطلبان در صورت تمایل به همکاری ، درخواست مکتوب خود را از تاریخ 1401/10/05 لغایت 
1401/10/15 به دبیرخانه کارگروه واقع در مدیریت تعاون روستایی هرمزگان به آدرس خیابان 
طلوع روبروی اداره کل دامپزشکی ، دبیرخانه مدیریت تعاون روستایی استان هرمزگان یا شماره 

فکس  07633313667 ارسال نموده و فرم مربوطه را تکمیل نمایند .

دبیرخانه کارگروه راهبری استانی تنظیم بازار
 میوه ایام پایانی سال ۱۴۰۱ و نوروز ۱۴۰۲
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فرهنگ و هنر

تهیه کننده »جام 2022« مطرح کرد 
دستمزد 3۰ میلیاردی میثاقی خنده دار است

  گروه فرهنگی // تهیه کننــده ویژه برنامه »جام ۲۰۲۲« 
ضمن تکذیــب تلویحی خبر دســتمزدهای نیم میلیاردی 
مجریان برنامه آن هم بابت هر قسمت، بیان کرد که این اعداد 

آن قدر خنده دار و دروغین است که به واکنش نیازی ندارد.
بــه گزارش مهر، رقم دســتمزدهای مجریــان ویژه برنامه 
جام جهانی قطر شبکه سه سیما با عنوان »جام ۲۰۲۲« که با 
حضور محمدحسین میثاقی و محمدرضا احمدی روی آنتن 
رفت، چند بار در توئیت ها و شــبکه های مجازی و حتی 
رسانه های خارج از کشور، مطرح شد و رقم ادعایی مربوط 
به دستمزدهای مجریان این برنامه جنجال به پا کرد. در این 
خبر اعالم شــده بود، مجریان این برنامه بابت هر شب اجرا 
دستمزد نیم میلیاردی یا ۵۰۰ میلیون تومانی دریافت می کنند 
که با احتســاب حدود ۶۲ قسمت برنامه مجموع آن رقمی 
نجومی می شود. با این حال تهیه کننده و هیچ یک از عوامل 
این برنامه گفت وگویی درباره این شــایعات نداشتند.مهدی 
هاشمی تهیه کننده »فوتبال برتر« و ویژه برنامه »جام ۲۰۲۲« 
در شبکه سه که معموالً   اهل مصاحبه های رسانه ای نیست، 
ضمن تکذیب تلویحی خبر دستمزدهای نیم میلیاردی برای 
میثاقی و احمدی مجریان برنامه آن هم بابت هر قســمت، 
به این توضیح بســنده کرد: »این اعداد آن قدر خنده دار و 

دروغین است که به واکنش  نیازی ندارد ! «
 زائران شهید سلیمانی از نرم افزار 

»دیار مرد میدان« استفاده کنند
  گروه فرهنگی // زائران سردار حاج قاسم سلیمانی برای 
استفاده از خدمات ستاد سومین سالگرد شهادت سردار دلها، 
می توانند از نرم افزار دیار مرد میدان استفاده کنند.  به گزارش 
قــدس آنالین، زائران می توانند برای نصب نرم افزار به کافه 
بازار و یا وب ســایت www.dmmk.ir مراجعه کنند.در 
این نرم افزار خدمات مختلفی راهنمای زائر، اسکان هوشمند 
در کرمان، اماکن زیارتی و ســیاحتی، مراســمات سالگرد، 
رســتوران ها و خدمات قرار داده شده است.همچنین زائران 
مرقد سردار حاج قاسم سلیمانی می توانند از طریق تماس با 
شماره های ۰۹۹۶۰۲۲۴۰۰۸و۰۹۱۳۰۳۸۴۰۰۳و یا مراجعه 
به نرم افزار www.dmmk.ir از خدمات اسکان در دیار 
مرد میدان بهره مند شوند.برنامه های سومین سالگرد شهادت 
حاج قاسم سلیمانی از هشتم تا ۱۸ دی ماه جاری در استان 

کرمان برگزار می شود .

خبر

  
       *

گروه فرهنگــی // رویا تیموریان، 
سمیرا حسن پور، مرتضی اسماعیل 
کاشــی و غالمرضا نیکخــواه در 
نقش های غیراصلی سریال »جیران« 

بازی های خوبی دارند .
  ســریال »جیران« به کارگردانی حسن 
فتحی، بازیگران و شخصیت های متعددی 
دارد و از میان آن هــا بازیگران اصلی و 
چهره هایی که تاثیر زیادی در قصه دارند، 
 بیشــتر توجه مخاطب را جلب می کنند. 
بهــرام رادان و پریناز ایزدیــار به عنوان 
شــخصیت های اصلی ســریال و مریال 
زارعی، رعنــا آزادی ور و مهدی پاکدل 
تعیین کننده ای  و  پررنــگ  نقــش  کــه 
مرکــز  در  دارنــد،  قصــه  مســیر  در 
 توجه هســتند، بــه همین دلیل شــاید 
دیگر بازیگران »جیران« که بازی خوبی 
در ســریال دارند، زیر ســایه آن ها قرار 
بگیرند و کارشان به اندازه  ای که باید، دیده 
نشــود.رویا تیموریان، سمیرا حسن پور، 
مرتضی اســماعیل کاشــی و غالمرضا 
نیکخواه ۴ بازیگر »جیران« هســتند که 
نقش شخصیت های غیراصلی را ایفا کردند، 

اما در نقش خود بازی بسیار خوبی دارند.
*  تاجر زیرک و سیاستمدار

  رویا تیموریان در سریال »جیران« ایفای 
نقش شخصیتی به نام »کفایت خاتون« را 
برعهده دارد. او به کار تجارت مشــغول 
است و شــخصیتی زیرک و سیاستمدار 
دارد. »کفایت خاتون« با اســتفاده از نفوذ 
خود، به صــورت پنهانی علیه ناصرالدین 
شاه فعالیت می کند و قصد دارد از خاندان 

قاجار انتقام بگیرد. 
    این شــخصیت باهوش و دسیسه چین، 
با فریب افراد نقشه هایش را پیش می برد 
و شخصیتی پشت پرده محسوب می شود. 
رویا تیموریان با شــناخت درســت از 
ویژگی هــای نقش خود، بــازی خوبی 
در »جیران« داشــته و تصویر شخصیتی 
دسیسه چین و حیله گر را به نمایش گذاشته 

است.
    او در برخورد با زنان حرمسرا در جلد 
 شخصیتی خیرخواه و صادق فرو می رود

  و پس از نزدیک شــدن بــه آن ها، زنان 
را برای رســیدن به اهــداف خود فریب 

می دهد.

دل ُمــرده  و  افســرده  همســر    *
ناصرالدین شاه

»گلیــن«  یکــی از همســران عقدی 
ناصرالدین شاه است که سرنوشتی مشابه 
»جیــران« دارد. فرزندش قربانی جنگ 
زنان حرمسرا برای تصاحب قدرت شده 
و عزادار اوســت. این داغ باعث شــده 
»گلین«  زنی افســرده، دل ُمرده و ناامید 
باشد. سمیرا حسن پور از ابتدای سریال به 
خوبی در جلد زنی غمگین و افسرده فرو 
رفت و در نقش این شخصیت بازی قابل 
باوری دارد. او به تناســب موقعیت خود 
در قصه، گاهی از آن شــخصیت افسرده 
و داغدار دور می شــود و با جسارت و 
می ریزد. بیرون  را  شجاعت خشــمش 
این بازیگر بازی کنترل شــده ای دارد، به 
همین دلیل مخاطب با او همراه می شود، 
تصمیماتش را می پذیرد و تحت تاثیر او 
قرار می گیرد. سمیرا حسن پور مدتی پیش 
نیز با سریال »بی همگان«   در نقش زنی 
رنج کشیده و غمگین دیده شد، اما نتیجه 
کار او در این مجموعه چندان قابل قبول 
نبود و شخصیت ضعیفش برای مخاطب 

همراهی برانگیز نبود. حسن پور هرچند در 
»بی همگان« بازی ویژه ای نداشت، اما در 
»جیران« توانسته با نقش »گلین« حضور 

موثری در سریال داشته باشد.
*  خواجه منفور و دورو

  یکی از نقش های غیراصلی، اما موثر در 
قصه »جیران«،  »خواجه  روشن« است 
که مرتضی اســماعیل کاشی نقش او را 
ایفــا می کند. این بازیگر  که در چند فیلم 
سینمایی بازی کرده و با سریال »پس از 
آزادی« شناخته می شود، سابقه زیادی در 
عرصه تئاتر دارد و بازیگر توانمندی است. 
او ایفای یکی از نقش های سخت و منفی 
»جیران« را بر عهده داشته است. شخصیت 

»خواجه روشن« دو رو دارد. او در ظاهر 
فردی سبک سر و کم عقل جلوه می کند، اما 
در باطن شخصیتی بی رحم و بدذات است. 
مرتضی اسماعیل کاشی به خوبی هر دو 
بُعد این شــخصیت را به نمایش گذاشته 
اســت و توانسته حس نفرت مخاطب را 
نســبت به خود برانگیزد. این بازیگر در 
نمایش هر دو بُعد این شخصیت اندازه نگه 

می دارد و بازی اغراق شده ای ندارد.
*  خواجه شیرین و وفادار »جیران«

  غالمرضا نیکخواه بازیگر پیش کسوت 
که آثار کمــدی فراوانی در کارنامه خود 
دارد، در سریال »جیران« نقشی شیرین را 
ایفا کرده است. او به عنوان خدمتگزار و 

خواجه »جیران«، مانند پدری دلسوز با 
او همراهی می کند، گاهی نیز از تجربیاتش 
کمک می گیــرد و »جیران« را نصیحت 
می کند. شخصیت »عزیز آغا« رگه هایی 
از کمــدی و شــوخ طبعی دارد، بنابراین 
غالمرضا نیکخواه انتخاب مناسبی برای 
ایفای این نقش بوده اســت. این بازیگر 
در سکانسی که به دلیل تنبیه و مجازات، 
مجبور شــد با نارضایتی و اکراه جلوی 
چشمان اهالی حرمسرا با گریه برقصد، 
حس عجــز و ناتوانــی او را به خوبی 
نشــان داد و با نمایش گریه  و غم خود 
در مجلس شــادی زنان حرمسرا، بازی 

تاثیرگذاری داشت./ خراسان

قدرت نمایی زیر سایه بازیگران اصلی

  

شــاهرخی،   // فرهنگــی   گــروه 
جامعه شــناس و مدرس دانشــگاه در 
با قدس آنالیــن مطرح کرد:  گفت وگو 
جوان به دنبال شخصیت سازی بر مبنای 
فرهنگی است که برای او جذابیتی داشته 
باشد، باید از خودمان بپرسیم که چقدر 
کردیم؟  تالش  سازی  فرهنگ  این  برای 
چقدر توانستیم فرهنگ ناب خودمان را 
به جوانان منتقــل کنیم؟ ما نیاز جوانان 
اجتماعی،  اقتصادی،  در مسائل مختلف 
فرهنگی و .. را اغنا نکرده و در شناسایی 
و درک صحیح این گروه حساس کم کاری 

کردیم . 
  در ایام کریسمس و با نزدیک شدن به سال 
نوی میالدی، کمی که در کوچه و خیابان های 
شــهر بچرخیم، خواهیم دید که بسیاری از 
مغازه ها تم کریســمس به خــود گرفتند و 
حتی برخی آتلیه ها برای کریســمس دکور 
اختصاصی طراحی کرده اند. در خانه برخی 
ایرانی های غیرمسیحی نیز درخت کاج تزئین 
شده و عروســک بابانوئل، که با قیمت های 
گزافی خریداری شده، دیده می شود. مراسمی 
که به فرهنگ و دین مــا ارتباطی ندارد، به 
راحتی جای خودش را میان مردم باز کرده 
و رفته رفته حتی از آیین ها و رســوم سنتی 
خودمان نیز برای نســل جدیــد جذاب تر 
می شود.در این رابطه با دکتر جعفر شاهرخی، 
جامعه شــناس و مدرس دانشگاه گفت وگو 

کردیم.

شــاهرخی در ابتدا با اشاره به اینکه گرایش 
به فرهنگ غرب به ایران یا کشــور خاصی 
منحصر نیســت، بیان کرد: مــا از فرهنگ 
پاســخگوی  که  ایرانی خودمان  اســالمی 
نیازهای مادی و معنوی انســان است غافل 
شدیم. ریشه اصلی این مشکل به درک نشدن 
جوانان و نیاز آن ها برمی گردد. ما بســیاری 
از ســواالت نســل جدید را در حوزه های 
فرهنگی، اجتماعی و... بی پاســخ گذاشتیم. 
درک نادرســت و ناآگاهــی جوانان از دین 
و ســنت های غنی و بی توجهی ما به گذشته 
فرهنگیمان یکی از دالیلی است که موجب 
می شود نسل جدید به سمت مناسک بیگانه 

گرایش پیدا کند.
  وی افزود: جوان به دنبال شخصیت سازی 
بر مبنای فرهنگی اســت که برای او جذابتی 
داشته باشد، باید از خودمان بپرسیم که چقدر 
برای این فرهنگ سازی تالش کردیم؟ چقدر 
توانستیم فرهنگ ناب خودمان را به جوانان 
منتقل کنیم؟ ما نیاز جوانان در مسائل مختلف 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگــی و .. را اغنا 
نکرده و در شناســایی و درک صحیح این 
گروه حساس کم کاری کردیم. این بی توجهی 
موجب شده تا فرهنگ و مرسومات غربی به 
راحتی بتوانند در زندگی روزمره جوانان نفوذ 

کنند.
  شــاهرخی با اشاره به گروهی که برگزاری 
کریســمس را تجدد می دانند گفت: به عقیده 

بنده این مساله اعتقاد و باور این گروه نیست، 
بلکه به نوعی اعتراض آن هاست. این افراد در 
طول زندگی خود در مراسم های مختلف دینی 
و ملی ظهور و بروز دارند و نمی توان گفت به 
طور کامل از فرهنگ ما جدا هستند، چراکه 
به نظرم هنوز هم به اعتقادات ایرانی-اسالمی 
خود به صورت ریشه ای پایبند هستند. نسل 
جدید انتظار و توقعاتی از مسووالن، خانواده 
و نظام اجتماعی دارند و به دنبال ابراز هویت 
در جامعه هستند. در کنار تمام کم کاری های 
ما به خصوص در بحث فرهنگی، فعالیت های 
فرهنگی پیشرفته و آثار هنری قدرتمند غرب 
را شاهد هســتیم و این نشان می دهد که ما 
از تبلیغات گســترده آن  ها در بحث هنر و 
پرداختن بــه هیجانات جوانان عقب ماندیم. 
در آن طرف شــاهد تولیداتی قوی هستیم 
که فرهنــگ غربی را ترویج می کند و از این 
طرف متولیان فرهنگی ما هیچ برنامه ریزی 
و فعالیت علمی و کارشناسی شده ای ندارند و 
تنها به طی کردن یک مسیر چند خطی بسنده 
می کنند. ما نتوانستیم نیازهای نسل جدید را 
در بستر فرهنگ خودمان برطرف کنیم و به 
همین خاطر آن  ها ناگزیر به سمت فرهنگ 
غربی تمایل پیدا کرده اند.این جامعه شناس در 
خصوص اقبال کودکان به المان های کریسمس 
و غفلت از نمادهای ایرانی گفت: اگر نســل 
جدید ما با بابانوئل آشناتر از حاجی فیروز 
است، باز هم به کم کاری های ما برمی گردد. ما 
مناسبت ها و رسومات خود را جذاب  معرفی 
نمی کنیم، مناســک سنتی خود را برای نسل 
جدید بازتولید و بازآفرینی نمی کنیم و تمرکز 
و تحقیقاتی روی آن  انجام نمی دهیم. آنچه که 
در حال حاضر می بینید حاصل زرق و برقی 
است که غربی ها برای المان های خود استفاده 
کرده انــد و ما در المان های ایرانی خود کمتر 

شاهد آن هستیم.
   به گزارش قدس آنالین، وی در پایان افزود: 
باید بپذیریم که در حوزه فرهنگ و توجه به 
سنت ها ایرانی خود کم کاری داشته ایم. اما با 
این وجود هیچ وقت برای شروع دیر نیست. 
امیدواریم مسئوالن فرهنگی این زنگ خطر 
را بشنوند و برای آشنایی بیشتر نسل جدید با 

فرهنگ ایرانی برنامه ریزی کنند .

زنگ خطری برای مسئوالن فرهنگی ؛

 کم کاری های ما باعث گرایش نسل جدید
 به کریسمس و دیگر رسوم غربی شده است

گروه فرهنگی // یک نویسنده و عاشوراپژوه 
با بیان اینکه سئواالت فرزندانمان را مسخره 
نکنیم و با حوصله جواب بدهیم، گفت: این 
نسل ســئوال دارد و وقتی پاسخ ندهیم از 
جائی دریافت می کنند که صادق نیســتند 
مثل فضای مجازی که دروغ های زیادی در 

آن مطرح می شود . 
  دکترمحمدرضا ســنگری در مراسم ایام فاطمیه 
هیئت رهروان مکتب حاج قاســم در مســجد 
امام)ره( کرمان اظهار کرد: در قرآن کریم پنج واژه 
داریم که یک مفهــوم کلی را در بر می گیرند. به 
طور کلی این کلمات با هم تفاوت هایی دارند و 
وقتی در زبان فارسی قرار است برای آنها معادل 
قــرار بدهیم یک ترجمه می کنیــم و می گوییم 
آزمــون. وی با بیان اینکه برای آزمون یا امتحان 
در قرآن پنج واژه وجود دارد که یکی از آنها واژه 
 امتحان اســت، افزود: در زیارت حضرت زهرا 
می خوانیم »یا ممتحنــه ...«؛ ِمحن یعنی رنج و 

سختی و اولین نکته ای که به ما گوشزد می کند این 
است کسی که در راه حق قدم می گذارد در این راه 
باید متحمل سختی و دشواری باشد و امام حسین 
علیه السالم نیز در مسیر کربال در منازل مختلف 
 این نکته را گوشــزد می کرد هرکس با من همراه

 می شود باید رنج ها را متحمل شود.
    ســنگری با اشاره به اینکه اســتهزاء، تحقیر، 
خون دادن و ... در مسیر حق وجود دارد، در ادامه 
گفت: واژه دوم تمحیص)به معنای فیلترگذاری و 
ابزار پاالیش( است؛ در زمان ادعا همه هستند و 
زمان کار و عمل تعداد بسیار اندک می شود و در 
واقــع تمحیص برای جدا کردن زالل ها از ناپاک 

هاست.
این نویســنده کربال را بزرگ ترین آزمون تاریخ 
دانســت و بیان کرد: در طریــق حق از تعداد کم 

همراهان نباید ترســید زیرا ممکن است به جائی 
برســیم که هیچکس یا جز تعداد اندکی در مسیر 

حق با ما نماند.
  وی با اشــاره به اینکه واژه سوم قرآنی با معنی 
آزمــون، اختیار و به معنای پــرده را پس زدن و 
ادعاها را به صحنه آزمون آوردن اســت، تصریح 
کرد: در حوادث اخیر کشــور برخی الک شده و 
واقعیت درونی شان معلوم شد و ادعاها در صحنه 

عمل خود را نشان داد.
   سنگری با اشاره به اینکه واژه دیگر فتنه است، 
اظهــار کرد: خداوند در ســوره عنکبوت درباره 
آزمایش افراد می فرماید و اســتمرار دارد. یعنی 
خداوند در دنیا مرتب آزمون می گیرد.وی با بیان 
اینکه واژه دیگر ابتالء است که قرآن کریم آن را با 
گرفتن دارائی و جان یاد می برد، در ادامه به صبر 

مادران شهداء در برابر از دست دادن فرزندانشان 
اشــاره کرد و افزود: امروز که کومله شعار »زن، 
زندگی، آزادی« می دهند، خودشــان چشم بچه 
های ما را با قاشــق در مــی آوردند و ۳۴ نفر از 
بچه های ما را پیش پای عروسشان سر بریدند و 
اگر دختران ایران می دانستند کسانی که این شعار 
را علم کردند، چه سابقه ای دارند، هیچ وقت این 

شعار را نمی داد.
   ســنگری افزود: بنا به فرمــوده حضرت زهرا 
سالم اهلل علیها، نباید حافظه تاریخی مان را گم کنیم. 
باید بدانیم اینها با ملت چه کردند و فریب نخوریم. 
باید عقبه را ببینیم که چه کســانی صحنه گردان 
هستند.وی در ادامه اظهار کرد: در روایات اسالمی 
موارد زیادی از زمینه های امتحان و شــناخت 
 افراد وجود دارد و امام علی علیه الســالم فرمود 
می خواهید افراد را بشناسید زمانی است که اوضاع 
عوض می شــود و شرایط عادی به هم می ریزد.
این نویسنده در بخش دیگری از سخنانش درباره 

زندگی حضرت زهرا سالم اهلل علیها عنوان کرد: 
خانم ها بخشی از روز می آمدند و سئواالت خود 
را می پرسیدند و بنا به فرموده حضرت زهرا سالم 
اهلل علیها پاداش پاسخ دادن به یک سئوال بسیار 
می ارزد و باید به اجر و ارج ســئوال بیندیشیم. 
پس می ارزد یک مسئله کشور را حل کنیم و باید 
سئوال فرزندانمان را با تحقیق و درست بدهیم و 
اگر ندانیم جرات داشته و بگوییم نمی دانم.وی با 
بیان اینکه سئواالت فرزندانمان را مسخره نکنیم و 
با حوصله جواب بدهیم، گفت: این نســل سئوال 
دارد و شاید بخشی از بحران هایی که دچار هستیم 
برای این است نه سئوال شناس هستیم و نه شیوه 

درست پاسخ دادن را می دانیم.
   به گزارش قدس آنالین ؛ سنگری تصریح کرد: 
ســئواالت را با تاخیر جواب ندهید. وقتی پاسخ 
ندهیم از جائی دریافت می کنند که صادق نیستند 
مثــل فضای مجازی که دروغ های زیادی در آن 

مطرح می شود .

نباید سوال نسل جدید را بی پاسخ گذاشت
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مفقود و از درجه اعتبارساقط می باشد    

مفقودی نوبت دوم

گــروه فرهنگی //  محمد محســنی 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
زارعی  سپهر  هرمزگان،  صنایع دستی 
سرپرســت معاونت میراث فرهنگی و 
جمعی از کارشناسان با حضور در موزه 
مردم شناسی خلیج فارس بندرعباس از 
نزدیک به بررسی مسائل و مشکالت آن 

پرداختند . 
   به گــزارش خبرنــگار دریــا ، محمد 
محسنی هدف از بازدید موزه مردم شناسی 
خلیج فارس را بررسی مسائل، مشکالت و 
کمبودها دانست و افزود: مشکالت و مسائل 
پیش روي موزه مردم شناسی خلیج فارس، 

نیازمند زمان بندی و برنامه ای منسجم است و 
با تخصیص اعتبارات و زمان بندی الزم سعي 
بر آن داریم که این مشــکالت  را به حداقل 
برسانیم.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی هرمزگان با اشاره به اینکه نقش 
موزه ها برای توسعه گردشگری بسیار حائز 

اهمیت است، افزود: باید به سمت گردشگری 
موزه هــا حرکت کنیم و بتوانیــم موزه ها را 
به عنوان بخش مهمــی از تاریخ و هویت به 
کنیم. موزه مردم شناسی  گردشگران معرفی 
خلیج فارس با زیربنای ۲۵۰۰مترمربع دارای 
باستان شناسی،  مردم شناســی،  بخش های 
کتابخانه تخصصی و نمایشگاه  است که در 
ســایت تاریخی و ثبت شده برکه های باران 

قرارگرفته است . 

بررسی مشکالت موزه مردم شناسی خلیج فارس بندرعباس

  

گروه فرهنگــی // رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی هرمز گفت: دومین جشنواره فرهنگی و 
هنری » ایثار« )نمایش و سرود( توسط اداره فرهنگ 
و ارشاد اســالمی و با همکاری بسیج هنرمندان و 
سازمان تبلیغات اسالمی هرمزگان برگزار می شود . 

   به گزارش خبرنــگار دریا ، وحید امیری عنوان کرد: این 
جشنواره در دو بخش »نمایش« و »سرود« برگزار می شود 
که مهمتریــن موضوعات آن در بخش های مقاومت، مدافع 
حرم، مکتب شهید سلیمانی، خلیج فارس و آثار فاخر آیینی 
می باشد. امیری به زمان برگزاری جشنواره اشاره کرد و بیان 

نمود: ۱۵ و ۱۶ دیماه ۱۴۰۱ این جشــنواره در محل آمفی 
تئاتر اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی هرمز برگزار می شود.
گفتنی است: در پایان این جشنواره به نفرات اول تا سوم هر 
بخش جوایز نفیســی اهداء می شود و از هر بخش یک کار 

پس از تایید به جشنواره استانی معرفی می گردد .

فراخوان دومین جشنواره فرهنگی و هنری » ایثار« منتشر شد 



روابط عمومی 

اگر طول عمر رتشيبی می خواهید بايد  ماهی و میگو مصرف كنید شیالت رهمزگان 

حوادث جهان
۱۰ کشته در آتش سوزی مهیب در کامبوج

 منابع کامبوجی از کشته شدن حداقل ۱۰ نفر بر اثر آتش سوزی در هتلی در 
شهر مرزی با تایلند خبر دادند. منابع کامبوجی از کشته شدن حداقل ۱۰ نفر بر 
اثر آتش سوزی در هتلی » گراند دایموند سیتی« در شهر بویبت در مرز با تایلند 
خبر دادند. این منابع به نقل از پلیس محلی گزارش دادند که تلفن های هتل در 
حال حاضر قطع شده اســت. منابع مذکور افزودند که این آتش سوزی موجب 
مصدوم شدن ۳۰ نفر دیگر شده است. مصدومان دچار سوختی شده اند و برخی 
دیگر هم دچار شکستگی شده اند زیرا از پنجره های فوقانی به بیرون پریده اند. 
برخی منابع افزودند که این آتش سوزی مهار نشده است و احتماال بیش از ۴۰۰ 
نفر در هتل هســتند. این منابع از به کارگیری نیروهای ویژه کامبوج و بالگردها 
برای عملیات نجات خبر دادند. برخی رسانه ها علت این حادثه را انفجار مخزن 

سوخت اعالم کردند.
63 کشته در طوفان برفی آمریکا

 تعداد قربانیان طوفان برفی در آمریکا به ۶۳ نفر رسید. رسانه های آمریکایی 
خبر می دهند که تعداد قربانیان طوفان و بارش شدید برف در این کشور به ۶۳ نفر 
رسیده است و انتظار می رود این رقم همچنان بیشتر شود. در خبر این شبکه اظهار 
می شود: »انتظار می رفت که دمای هوا در مناطق شمال شرقی و میانه غربی بعد 
از روزهای یخبندان از حاصل از »طوفان قرن«، که در نتیجه آن حداقل ۶۳ نفر 
جان خود را از دست داده اند، به حالت عادی برگردد«. تاکید می شود که بیش از 
نیمی از افرادی که جان خود را از دست داده اند، در منطقه اری ایالت نیویورک، 
جایی که شهر بوفالو قرار دارد که با یکی از سنگین ترین ضربات این بالی طبیعی 
روبرو بوده است، پیدا شده اند. در این میان در شهر بوفالو موارد دزدی نیز به ثبت 
رسیده است که در این راستا چند نفر دستگیر شده اند. جو بایدن رئیس جمهور 
آمریکا پیشــتر به دلیل بارش شدید برف و طوفان ر ایالت نیویورک حالت فوق 
العاده اعالم کرده بود. شــایان ذکر است که تا کنون در ۱۲ ایالت آمریکا سرمای 

شدید، جان افرادی را گرفته است.
ورود خودرو به جمعیت در نیجریه 3۸ کشته برجای گذاشت

  در حادثه ورود یک دســتگاه خودرو به تجمع تماشاچیان در یک مسابقه 
دوچرخه ســورای در نیجریه، ۱۴ نفر کشــته و ۲۴ تَن هم زخمی شدند. بر اثر 
برخورد خودرو در نیجریه با جمعیتی که در حال تماشــای دوچرخه ســواران 
بودند، دســت کم ۱۴ نفر کشته شدند. بر اســاس اعالم این خبرگزاری، در این 
سانحه همچنین ۲۴ تَن هم زخمی شدند. این حادثه در شهر ساحلی »کاالبار« 
)Calabar( در جنوب نیجریه رخ داده است. گفته می شود که راننده از َسمت 
چپ به راســت منحرف شد و پس از رسیدن به جایی که جمعیت ایستاده بود، 
شروع به پاشیدن پول در جاده کرد. جمعیت برای برداشتن پول هجوم بردند که این 
حادثه رخ داد. پلیس نیجریه در این باره اعالم کرد که راننده مهاجم را بازداشت 
کرده و تحقیقات درباره این حادثه آغاز شده است. ابوجا تا کنون اطالعات بیشتری 

را در اختیار رسانه های قرار نداده است.
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مرد  پرونده  کیفرخواست  گروه حوادث//  
ســنگ پران که باعث قتل ۲ نفر شده بود 
در حالی صادر شــد که جنون وی از سوی 
کارشناسان پزشکی قانونی تأیید شده است.

۱۱ آذر ســال گذشته بود که خبر رسید مرد 
جوانی داخل خــودروی پرایدش در بزرگراه 
یادگار امام در حال حرکــت بوده که بر اثر 
پرتاب سنگ به سمت خودرواش و شکستن 
شیشه جلو و عقب خودرو جان باخته است. 
در حالی که حدود یک مــاه از مرگ راننده 

پراید گذشــته بود صبح روز پنجشنبه ۹ دی 
سال ۱۴۰۰، مأموران کالنتری نواب در تماس 
با بازپرس ساسان غالمی از مرگ خانم معلمی 
در حادثه سقوط سنگ روی خودرواش خبر 
دادند.  شــاهدان حادثه به پلیس گفتند مرد 
جوانی را دیده اند که در کنار پل ایســتاده و 
اقدام به پرتاب سنگ به سه خودرو کرده بود 
که راننده یکی از خودروها همان خانم معلم 
۴۵ ســاله ای بود که در این حادثه جان خود 
را از دســت داد و راننده دو خودروی دیگر، 

مصدوم شده بودند.  در ادامه تحقیقات مشخص 
شــد عامل مرگ مرد پرایدسوار و خانم معلم 
یکی اســت.  تحقیقات در رابطه با دستگیری 
متهم ادامه داشــت تا اینکه صبح پنجشنبه ۲۳ 
دی، مأموران کالنتری نواب مطلع شدند، مردی 
در ابتدای خیابان امام خمینی، اقدام به پرتاب 
سنگ به دو خودروی ۲۰۶ و سمند کرده است.  
بالفاصله مأموران راهی محل شده و مرد سنگ 
پران را بازداشت کردند. او زمانی که در مقابل 
بازپرس جنایی قرار گرفت به جرم خود اعتراف 

کرد. به دســتور بازپرس شعبه سوم دادسرای 
امور جنایی تهران مرد سنگ پران برای بررسی 
صحت روانی به پزشــکی قانونی منتقل شد. 
با انجام آزمایشــات از سوی کمیسیون سه 
نفره پزشکی قانونی، آنها اعالم کردند که مرد 
سنگ پران دچار مشکل روحی و روانی است، 
بدین ترتیب جنون متهم تأیید و به دنبال نظریه 
کمیسیون پزشکی قانونی، به دستور بازپرس 
جنایی متهم برای درمان به بیمارستان روانی 
منتقل شد. با تکمیل تحقیقات، کیفرخواست 
متهم صادر شــد و پرونده بزودی به دادگاه 

کیفری استان تهران ارجاع خواهد شد.

نقشه عجیب خواهر شوهر برای برهم زدن زندگی نو عروس
گروه حوادث// خواهرشــوهر کینه جو که قصد 
داشت با اجرای یک نقشه شوم زندگی مشترک 
برادرش را بر هم بزند با هوشیاری پلیس فتا ناکام 

ماند.
چنــدی قبل یک زوج جوان بــه پلیس فتا 
پایتخت مراجعه کردند و مدعی شــدند فرد 
یا افرادی ناشــناس در فضای مجازی اقدام 
به انتشــار تصاویر خصوصی آنــان کرده و 
باعث بروز مشکالت زیادی در زندگی آنها 
شده است. شــاکی ها در اظهاراتشان عنوان 
داشــتند: بعد از ازدواج فردی ناشــناس در 
فضای مجــازی تهدید می کرد که باید به این 
زندگی مشترک پایان دهیم و اگر این کار را 
نکنیم تصاویر خصوصی ما را منتشر می کند، 
اوایل اهمیتی ندادیم تا اینکه متوجه شــدیم 
تعدادی صفحه جعلی با نام و شــماره تلفن 
هر دو نفرمان در شبکه اجتماعی اینستاگرام 

ایجاد شده و اقدام به انتشار تصاویر خصوصی 
زندگی ما کرده و آبروی خانوادگی ما را برده 
اســت. ســرهنگ داوود معظمی گودرزی، 
رئیــس پلیس فتا تهران بزرگ در تشــریح 
این خبر گفت: افســران ســایبری پلیس فتا 
پایتخت اقدامات خود را آغاز کردند و پس 
از مطالعه اظهارات شــاکی و بررســی همه 
جوانــب پرونده با بهره گیــری از روش های 
علمی و فنی موفق شدند ردپای مجرم را در 
فضای مجازی شناســایی کنند.  کارشناسان 
این پلیس با اســتفاده از تجارب سایبری و 
تحقیقات گسترده در فضای مجازی ضمن به 
دســت آوردن اطالعات هویتی متهم پس از 
تشریفات قضایی مجرم را که خواهر داماد بود 
در یکی از مناطق شمالی تهران دستگیر و به 
همراه ادله دیجیتال به پلیس فتا منتقل کردند. 
متهم پس از حضور در پلیس فتا تهران بزرگ 

از موضوع اظهار بی اطالعی می کرد، اما پس 
از روبه رویی با زوج شــاکی لب به اعتراف 
گشود و اظهار داشــت با برادرم و همسرش 
کینه قدیمی داشتم و می خواستم زندگی آنها 
را به هم بزنم برای همین با ایجاد چند صفحه 
جعلی با نام و مشــخصات آنها دست به این 
اقدام زدم. رئیــس پلیس فتا تهران بزرگ به 
شهروندان توصیه کرد: فضای مجازی مکان 
مناسبی برای حل کردن اختالفات خانوادگی 
و همچنین انتقام جویی نیســت، با مرتکبان 
این جرائم در فضای مجازی و شــبکه های 

اجتماعی طبق قانون برخورد خواهد شد. 
همچنین شهروندان می توانند موارد مشکوک 
را از طریق تمــاس تلفنی با ۱۱۰ یا مراجعه 
www. به ســایت پلیــس فتا بــه آدرس

CyberpoliCe.ir با کارشناسان این پلیس 
در میان بگذارند.

در امتداد تاریکی  

با آن که همواره در زندگی تصمیم های اشــتباه 
می گرفتم و دچار مشــکالت تلخی می شدم 
که آینده ام را تحت تاثیــر قرار می داد اما این 
 بار در حالی فریب حقه بازی های ســومین مرد 
زندگی ام را خوردم که او نه تنها همه سرمایه و 
دارایی هایم را باال کشید بلکه تعدادی سفته نیز 
از من گرفته است که نتوانم هیچ اقدامی بکنم و ...

زن ۳۷ ســاله که اشک ریزان به قانون پناه آورده 
بود تا شاید چاره ای برای رهایی از این مخمصه 
مــالل آور پیدا کند، درباره قصــه پر غصه خود 
به  مشــاور و مددکار اجتماعی کالنتری گفت: تا 
کالس ســوم راهنمایی بیشتر تحصیل نکردم چرا 
که عالقه ای به درس و مشــق نداشتم. آن زمان 
 در یکی از شــهرهای خراســان رضوی زندگی 
می کردیم و من بعــد از ترک تحصیل نزد مادرم 
به آموختن امور خانه داری مشــغول شدم تا این 
که »بیژن« به خواســتگاری ام آمد. او از بستگان 
دور مادرم بود و به دلیل همین آشــنایی، من در 
۱۸ ســالگی پای سفره عقد نشســتم و ازدواج 
 کردم اما همســرم در شهرستان شغل مناسبی پیدا 
نمی کرد و به این دلیل برای ادامه زندگی مشترک 
راهی مشــهد شدیم. متاســفانه »بیژن« در مشهد 
با افرادی معاشــرت کرد که معتاد بودند. او وقتی 
به ســرکار می رفت به تشــویق کارگرانی که در 
ساختمان سازی مشغول فعالیت بودند به مصرف 
مواد مخدر روی آورد و طولی نکشید که در کنار 
دوســتانش بساط اســتعمال مواد مخدر صنعتی 
)کریســتال( را پهن کرد و این گونه زندگی خود 
و مرا به نابودی کشــید. او دیگــر بیکار بود و به 
خاطر اعتیادش نمی توانســت مخارج زندگی را 
تامین کنــد. من هم که در خانواده ای کشــاورز 
 و بــا اوضاع مالی مناســب بزرگ شــده بودم، 
نمی توانستم این شــرایط را تحمل کنم. به ناچار 
بعد از ۱۸ ســال زندگی مشترک از »بیژن« طالق 
گرفتــم و در حالی که او مــردی کارتن خواب 
شــده بود، من با تنها پســرم به زندگی مجردی 
روی آوردم. در ایــن شــرایط بود کــه باز هم 
تصمیم عجوالنه و اشــتباه دیگری گرفتم و بدون 
مشــورت با خانواده ام به عقد مردی درآمدم که 
به مــن ابراز عالقه می کرد و چنــد ماه بعد تازه 
فهمیدم که »هوشــنگ« هم به مواد مخدر صنعتی 
از نوع شیشه معتاد است ولی این بار نمی خواستم 
طالق بگیرم و دوباره آواره شوم. »هوشنگ« برای 
 تامیــن مخارج اعتیادش به اموال مردم دســتبرد 
می زد و از راه ســرقت زندگــی را می گذراند! 
 با این حال صاحب ۲ فرزند دیگر شــده بودم و 

تالش هایم برای ترک اعتیاد همســرم نتیجه ای 
نداشت. خالصه او وقتی برای آخرین بار دستگیر 
و به مدت ۵ سال روانه زندان شد که تازه فهمیدم   
قبل از ازدواج با من نیز چندین سابقه کیفری داشته 
و از راه سرقت هزینه های مواد مخدر صنعتی را 
تامین می کرده است. زمانی که همسرم در زندان 
بود، من هــم در کنار مادر شــوهرم زندگی می 
کردم اما به دلیل اختالف هــای رفتاری، مدام با 
هم درگیر بودیم و من در این شــرایط بسیار زجر 
می کشــیدم. در همین روزها یکی از همسایگان 
مادر شــوهرم که متوجه اختالف بین ما شده بود، 
کمک کرد تا من با گرفتن تسهیالت بانکی، منزلی 
را بــرای خودم رهن کنم و بدیــن ترتیب از آزار 
و اذیــت و زخم زبان های مادر شــوهرم رهایی 
یابم! از ســوی دیگر نیز به دنبــال راهی بودم تا 
بتوانم با کســب رضایت از شاکیان شوهرم، او را 
از زندان آزاد کنم تا شاید مسیر درست زندگی را 
پیدا کند و سایه مردی باالی سرم باشد! در همین 
وضعیت بود که مرد همســایه مرا با مرد دیگری 
 آشــنا کرد که مدعــی بود از طریق آشــنایانش 
 می تواند به آزادی شــوهرم کمک کند! من هم به 
وعده های پوچ و پوشالی او دل خوش کرده بودم 
و بــه خودم امید می دادم کــه »قادر« با دریافت 
همین ۲۰ میلیون تومان به آزادی شــوهرم کمک 
می کند ولی بعد از آن که پول ها را از من گرفت، 
آرام آرام مرا متقاعد کرد که آزادی شــوهرم هیچ 
فایده ای ندارد و انسان معتاد به هیچ اصولی پایبند 
نیســت! در همین حال »قادر« با ابراز عالقه به 
مــن، ترغیبم کرد از »هوشــنگ« طالق بگیرم و 
زندگی شــیرینی را در کنار او آغاز کنم و به این 
همه بدبختی و فالکت پایان دهم. من هم که هیچ 
گاه نتوانسته ام در زندگی ام تصمیم درستی بگیرم 
، فریــب حقه بازی های مرد دیگری را خوردم و 
این گونه با گرفتن طالق از »هوشــنگ« به عقد 
»قادر« درآمــدم ولی در مدت دو ســالی که از 
این ازدواج می گذرد، او فقط دســترنج زحمات 
مرا باال کشــیده چرا که او متاهل بود و من از این 
موضوع بی اطالع بودم. اکنون نیز همسر »قادر« 
در حالی ماجرای ازدواج ما را فهمیده اســت که 
هنوز به روی خــودش نمی آورد. از طرف دیگر 
هم »قــادر« نه تنها همه پول و ســرمایه و حتی 
رهــن منزلم را از من گرفته و خرج کرده اســت 
 بلکه تعدادی سفته هم به بهانه های مختلف به او 
 داده ام کــه حاال به دلیل تــرس از دریافت مبلغ 

سفته ها، حتی جرئت شکایت از او را ندارم و ...

حقه بازی سومین شوهر!
پرســتار  حوادث//   گروه 
خانگــی که بــا خوراندن 
داروی بیهوشی به سالمندان 
را سرقت می کرد،  اموالشان 
تصــور نمی کرد از ســوی 
دستگیر  طعمه اش  آخرین 

شود.
اوایــل آبان مــرد جوانی به 
پلیــس مراجعه کــرد و از 
سرقت خانه مادرش خبر داد: 
»مادرم پیر است و نمی تواند 
به تنهایی کارهایش را انجام 
دهد. از آنجا که من و خواهر 
و برادرهایم نمی توانستیم هر 
روز به او ســر بزنیم، تصمیم 
گرفتیم برایش پرستار بگیریم.

 تا اینکــه در فضای مجازی 
با آگهی یک پرستار خانگی 
مواجه شدیم که نرخ دستمزد 
پایین تری به نســبت ســایر 
پرستاران داشت و در نهایت 
این خانم جوان را اســتخدام 
داد: همه   ادامــه  او  کردیم.« 
چیز خوب بود تا اینکه امروز 
هر چه با مادرم تماس گرفتم 
پاســخ نداد نگرانش شدم و 

خودم را به خانه رساندم. 
اما کســی در را بــاز نکرد، 
راه  به خوبی  نمی تواند  مادرم 
برود و از طرفی به پرستارش 
سفارش کرده بودیم هر زمان 
که خواســت مادرم را بیرون 
ببرد به مــا خبر دهد. نگران 
شــده و با کلیدی که داشتم 

وارد شدم. 
به محــض ورود با خانه ای 
به هــم ریخته و مــادرم که 
 بیهــوش روی صندلی افتاده 

بود، مواجه شدم. 
طال و وسایل باارزش خانه به 
سرقت رفته بود و از شهناز، 
پرســتار مادرم خبری نبود. 
او را به دکتر رســاندم و به 
با داروی  ما گفتند که مادرم 

بیهوشی مسموم شده است.

بــا شــکایت مرد جــوان، 
تحقیقــات برای شناســایی 
پرســتار جوان آغاز شــد. 
در نخســتین گام مأمــوران 
به بررســی مدارک شــهناز 
اما مشــخص شد  پرداختند 
که مدارک جعلی بوده است. 
شناسایی  برای  بررســی ها 
داشت  ادامه  قالبی  پرســتار 
و مأمــوران در این مدت با 
شــکایت های مشابه دیگری 

مواجه شدند. 
تمامــی مالباختگان با دیدن 
آگهی اســتخدام این پرستار 
خانگی که حقــوق دریافتی 
پایین تــری از حــد معمول 
داشــت با او تمــاس گرفته 
بودند.  اســتخدامش کرده  و 
اما بعد از چند روز، پرســتار 
خانگــی بــا دادن غــذا و 
آبمیوه هایی کــه ب ا داروی 
بود،  شده  مســموم  بیهوشی 
پیرزن و پیرمردها را بیهوش 
به  را  کرده و وســایل خانه 

سرقت برده بود.
دستگیری سر بزنگاه

تحقیقات پلیسی ادامه داشت 
تا اینکه چند روز قبل صدای 
فریادهای کمک پیرزنی اهالی 
ساختمانی در شمال تهران را 
از خانه هایشان بیرون کشید. 
زن همسایه درخواست کمک 
داشت و مدام فریاد می زد که 
پرستارم می خواهد مرا بکشد.

با حضور همسایگان، پرستار 
جوان بازداشت شد و پیرزن 
گفت:  تحقیقــات  در  تنهــا 
دخترم صبح سر کار می رود 
و شــب برمی گردد به همین 
دلیل من در خانه تنها هستم. 
دخترم برای اینکه تنها نباشم 
و کســی کارهایــم را انجام 
دهد، برایم پرستاری پیدا و او 
را استخدام کرد.  شهناز دختر 
مهربان و خوبی به نظر می آمد 
به هر غریبه ای شک  اما من 
دارم. از طرفی در روزنامه ها 
خوانده  خبری  سایت های  و 
بــودم کــه بعضــی از این 

پرستارها سارق هستند.
او ادامــه داد: به همین دلیل 
به رفتارهای شهناز اعتمادی 
نداشتم، هر غذایی هم درست 
اول  می گفتم خودش  می کرد 
بخورد بعد مــن می خوردم. 
روز حادثــه برایــم آبمیوه 
چیزی  دیــدم  که  می ریخت 
داخل آبمیــوه ام ریخت.  من 
هم به روی خــودم نیاوردم 
و زمانی که پرســتار به اتاق 
خواب رفــت، فوراً آبمیوه را 
دور ریختــم و خــودم را به 

خواب زدم. 
می زدم  حدس  که  همان طور 
شهناز سارق از آب درآمد و 
وقتی دید من خوابیده ام سراغ 
کشــوی طالها رفت. من هم 
ســریع خودم را به راه پله ها 

رساندم و از همسایه ها کمک 
خواستم.

اعتراف به سرقت
با توجه به شیوه و شگرد زن 
جوان، این احتمال از ســوی 
کارآگاهــان مطرح شــد که 
شــهناز همان سارق سریالی 
زنان و مردان کهنسال است.  
شهناز  با  شــاکی ها  بنابراین 
مواجهــه حضوری شــده و 
زمانــی که او را شناســایی 
به  ناچار  کردند زن ســارق 
اعتراف  سریالی  سرقت های 

کرد.
 او در تحقیقات گفت: وضع 
مالی خوبی نداشــتم و دنبال 
راه چاره ای بودم. یک روز که 
سوار مترو شده بودم، متوجه 
دو زن میانسال شدم که با هم 

مشغول صحبت بودند. 
دیگری  بــرای  آنها  از  یکی 
تعریــف کرد که پرســتاری 
اســتخدام کرده و پرستار با 
آبمیوه مســموم او را بیهوش 
را سرقت  و طالهایش  کرده 

کرده است.
 حرف هــای زن میانســال، 
جرقه ای در ذهــن من زد و 
با خودم گفتم می توانم به این 

شیوه و شگرد پولدار شوم. 
از طریق یکی از دوســتانم، 
مردی را پیدا کردم که مدارک 

جعلی می فروخت. 
او  از  را  هویتــی  مــدارک 
خریداری کــردم و با همان 
پرســتار  به عنوان  مــدارک 
به  شــدم.  کار  به  مشــغول 
دادسرای  بازپرس  دســتور 
ویژه ســرقت، پرستار جوان 
در اختیــار پلیــس قــرار 
داده شــد و تحقیقــات در 
شناسایی  خصـــــــوص 
ســایر مالباختگان احتمالی، 

ادامه دارد.

پیرزن باهوش، پرستار قالبی را به دام انداخت

صدور کیفرخواست در پرونده قاتل سنگ پران

گروه حوادث//  زن جوان که با همدســتی 
پدرش دختر 4 ســاله خود را ربوده بود از 

سوی پلیس دستگیر شد.
اواخر آذر امســال مرد جوانی هراســان به 
اداره یازدهم پلیس آگاهی مراجعه کرد و به 
کارآگاهان گفت: چند ســال قبل از همسرم 
جدا شــدم چون او بیماری اعصاب و روان 
داشــت من حضانت دختر ۴ ساله و پسر ۲ 
ساله ام را گرفتم. روز گذشته قرار شد همسر 
ســابقم به خانه ما مراجعه کند و فرزندانم را 
به مدت چند ســاعت ببیند اما هنگامی که از 
ســرکار به خانه بازگشتم متوجه شدم دختر 
۴ ســاله ام در خانه نیست. سرهنگ کارآگاه 
علی ولیپور گــودرزی؛ رئیس پلیس آگاهی 
پایتخت اظهار کرد: کارآگاهان اداره یازدهم 
پلیــس آگاهی پس از اظهــارات مرد جوان 

برای تحقیقات میدانی راهی خانه وی شدند 
و در بررســی های اولیه پی بردند، مرد جوان 
یک دوربین  مداربســته برای کنترل فرزندان 
خود در خانه جاســازی کرده است. همین 
ســرنخ کافی بود تا کارآگاهان اداره یازدهم 
پلیس آگاهی از طریق فیلم دوربین مداربسته 
لحظه به لحظه ربوده شــدن دختر ۴ ساله را 
مشاهده کنند که در ادامه مشخص شد، مادر 
و پدربــزرگ این کودک اقــدام به آدم ربایی 
کردند و به مکان نامعلومی متواری شــدند. 
ســرهنگ ولیپور گودرزی گفت: کارآگاهان 
اداره یازدهم پلیــس آگاهی پس از دریافت 
این اطالعات مهم، بالفاصله وارد عمل شدند 
و با شیوه های کشف نوین جرم و روش های 
علمی پی بردند، متهمان دختر ۴ ســاله را به 

یکی از اســتان های غربی ایــران بردند و با 
این کار قصــد انتقام جویی از پدر این کودک 
را دارند. این مقام ارشــد انتظامی عنوان کرد: 
کارآگاهان اداره یازدهم در گام بعدی پس از 
دریافت مجوز های الزم از مرجع قضایی در 
کوتاه ترین زمان ممکن راهی محل مورد نظر 
شدند و متهمان را در یک عملیات غافلگیرانه 
بازداشــت کردند و از مخفیگاه آنها دختر ۴ 
ساله پیدا و به آغوش پدر بازگردانده شد. وی 
افــزود: متهمان پس از انتقال به اداره یازدهم 
پلیس آگاهی هدف تحقیقات قرار گرفتند و 
در بررســی های ابتدایی به جرم ربودن دختر 
۴ ساله از خانه شــاکی با انگیزه انتقام گیری 
از وی اعتراف کردنــد. رئیس پلیس آگاهی 
پایتخت خاطرنشان کرد: با صدور قرار قانونی 
از سوی مرجع قضایی متهمان برای تحقیقات 
بیشــتر در اختیار اداره یازدهم پلیس آگاهی 

قرار گرفتند. 

ربودن دختر 4 ساله برای انتقام از همسر سابق

انتظامی  فرمانده  جانشین  حوادث//  گروه 
گیالن از رهایی گروگان ۱۶ ســاله از دام 
آدم ربایان خبر داد و گفت: عامالن ربایش 
در کمتر از ۱۰ ساعت، شناسایی و دستگیر 

شدند. 
سرهنگ حسین حســن پور ، امنیت را پایه 
و اساس توســعه و پیشرفت دانست و اظهار 
کرد: امنیت یکی از مهم ترین و اساســی ترین 
نیازهای هر جامعه اســت. وی افزود: در پی 
اعالم شــکایت فردی مبنی بــر وقوع یک 
فقره آدم ربایی در منطقه گلســار شهرستان 

رشت، ماموران اداره مبارزه با جرائم جنایی 
بالفاصله پیگیری موضوع را در دســتور کار 
قرار دادند. جانشــین فرمانده انتظامی استان 
گیالن گفت: با حضور کارآگاهان آگاهی در 
محل و بررســی های صورت گرفته مشخص 
شــد، دو نفر با تهدید، نوجوانی ۱۶ ساله را 
در ایستگاه تاکسی ربوده و به محلی نامعلوم 
منتقل کرده اند. این مقام انتظامی با بیان اینکه 
آدم ربایان طی تماس تلفنی با پدر گروگان در 
ازای آزادی پسرش تقاضای سه میلیارد ریال 
وجه نقد کرده بودنــد، تصریح کرد: در کمتر 

از ۱۰ ساعت عامالن ۳۲ و ۳۷ ساله ربایش 
در شهرستان صومعه سرا شناسایی و دستگیر 
شــدند. وی به رهایی گروگان در صحت و 
سالمت کامل از دست آدم ربایان اشاره کرد 
و گفت: متهمان با تشــکیل پرونده برای سیر 
مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند. 
حسن پور در پایان با اشاره به نقش بی بدیل 
تعامل و همکاری مردم با پلیس برای برخورد 
با مجرمــان از مردم خواســت در صورت 
مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از 

طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

رهایی گروگان ۱۶ ساله در صومعه سرا

اجرای  مدیــر  حــوادث//  گروه 
منطقه  سازمان  عمرانی  طرح های 
مانده  باقــی  گفت:  ارونــد  آزاد 
ساختمان متروپل به صورت کامل 

تخریب شد. 
کرد:  اظهــار  آریا دوســت  فرهاد 
نهایــی  عملیــات  خوشــبختانه 
تخریب باقی مانده ســازه متروپل  

انجــام شــد و ایــن ســاختمان 
براســاس  کامــل   بــه صــورت 
برنامه ریزی های انجام شــده و به 
همان شکلی که مد نظر بود تخریب 

شد. مدیر اجرای طرح های عمرانی 
ســازمان منطقــه آزاد اروند گفت: 
تخریب این ســازه در جهتی که مد 
نظربود هدایت شد تا هیچ خسارت 

مالی به ســاختمان هــای اطراف 
وارد نشــود. آریا دوست ادامه داد: 
خوشــبختانه در تخریب ساختمان، 

هیچ خسارت جانی هم نداشتیم.

متروپل به طور کامل تخریب شد



گروه شهرستان//  امام جمعه سیریک با 
تاکید برتوجه به تمامی دانش آموزان در 
شهرستان سیریک گفت: فقر عامل اصلی 
ترک تحصیل دانش آموزان شهرســتان 

سیریک است.
حجت االسالم محسن ســاالری اشاره به 
اینکه مســأله ترک تحصیل دانش آموزان 
در ســیریک به یکــی از موضوعات مهم 
تبدیل شده اســت، بیان کرد: آمار فقر در 
این شهرستان بسیار عجیب است و همین 
امر موجب شده اســت تا والدین با ترک 
تحصیل فرزندان خود موافقت کنند.کمبود 
فضای آموزشــی و ترک تحصیل اعضاء 
خانواده در گذشته، خود عاملی است برای 
اینکه دانش آموز میل و رغبتی برای ادامه 
تحصیل نداشته باشد. خوشبختانه در مقطع 
ابتدایی ترک تحصیل نداریم اما بیشــترین 
ترک تحصیل به مقطع متوسطه مربوط است 
و در این راســتا کمیته علت یابی تشکیل 
شده اســت. امام جمعه شهرستان سیریک 

اظهار کرد: در این راســتا به معنای اصلی 
جهاد تبیین که مقام معظم رهبری فرمایش 
کرده اند، اقدام می شود و با دانش آموزان و 
خانواده ها چهره به چهره صحبت می شود 
تا در جهت کاهش معضل ترک تحصیل و 
افزایش گرایــش دانش آموزان به فراگیری 
درس و علــم اقداماتی صورت گیرد. وی 
افزود: موضوع دیگر این است دانش آموزی 
که ترک تحصیل کرده اســت در صورت 
صحبت و مشــاوره و برگشت به مدرسه، 
آموزش و پــرورش هیچ گونــه کتابی به 
 وی تحویل نمی دهــد و همین امر موجب 
می شود تا دوباره دانش آموز میل و رغبت 
خود را برای ادامه تحصیل از دست داده و 
مدرسه را ترک کند. در این راستا الزم است 
تا تدابیری اندیشــیده شود که در صورت 
برگشت دانش آموز در میانه سال به مدرسه 
این امکان فراهم باشد که کتب تحصیلی در 
اختیار وی قرار گیرد. امام جمعه شهرستان 

ســیریک ادامه داد: این مناطق تحت تأثیر 
رسانه های غربی هستند و چیزی به عنوان 
شــبکه های داخلی ندارنــد و خانواده ها 
از تلویزیون و شــبکه های عربی و غربی 
اســتفاده می کنند. وی در بخش دیگری از 
صحبت هایش به موضوع تصادف اتومبیل ها 
با شــترها در جاده های شهرستان سیریک 
اشاره کرد و گفت: سیریک منطقه ای است 
که مردم شتر دار و شتر دوست هستند، هر 
چند بسیاری از صاحبان شترها در حوزه 
خلیج فارس هستند و مردم ساربان هستند. 
وی ادامه داد: در ایجاد تصادف با شــترها 
در جاده ها دو مشــکل وجــود دارد یکی 
اینکه مردم همکاری نمی کنند علیرغم اینکه 
شــهرداری حکم برخورد با رهایی شترها 
دارد اما باز دیده می شــود که مردم، شترها 
را در جاده ها رها می کنند. حجت االســالم 
ساالری عنوان کرد: دستگاه هایی همچون 
راهداری و حمل و نقــل جاده ای به دلیل 

مدیریت راه ها، ســازمان جهاد کشاورزی 
به دلیل اســتفاده شترها از درختان بیابانی 
و فرمانداری به دلیل مدیریت کلی شــهر 
برای کنترل این وضعیت مســئول هستند. 
اما این در حالی است که هر سه ارگان کم 
کاری دارند و در انجام وظیفه خود کوتاهی 
کرده اند. راهداری و شهرداری باید احشام 
سنگین رها شده در جاده ها را جمع آوری 
و نگهــداری کننــد و در صورت پیگیری 
صاحبان آن ها، با تذکر و اخطارهای الزم 
آن ها را تحویل دهنــد. اما در صورتی که 
صاحبان آن ها پیدا نشوند و پیگیری برای 
دریافت احشام وجود نداشته باشد با حکم 
قضایی این احشــام ذبح و بین فقرا توزیع 
شوند. شــکاف طبقاتی در سیریک بسیار 
باالســت وی توضیح داد: شکاف طبقاتی 
بین مردم در این منطقه بسیار باالست برخی 
خیلی فقیــر و برخی دیگر خیلی ثروتمند 
هستند و اختیار بیشــتر زمین ها به دست 

ثروتمندان این منطقه اســت و زمین برای 
شترداری کم است. اما راهکار اصلی برای 
نگهداری شتر در منطقه سیریک این است 
که شترداری به صورت صنعتی انجام شود. 
اجرای این پروژه نیز آنگونه که باید و شاید 
به مرحله اجرا درنیامده اســت. امام جمعه 
سیریک ادامه داد: برای نگهداری شترها در 
این منطقه آن طور که باید و شاید خیلی از 
مسائل رعایت نشده است زیرا آبشخورها 
در اطراف بیابان وجود ندارد و شــترها به 
دلیل تشنگی به سمت جاده ها می آیند. از 
طرف دیگر پشه هایی وجود دارند که بینی 
شترها را اذیت می کنند و شترها برای رهایی 

از دست این شترها به سمت جاده ها می آیند 
تا باد حرکت خودروها، پشــه ها را از بدن 
آن ها جدا کند. به گــزارش مهر، وی ادامه 
داد: حال با این اوصاف که شرایط شترداری 
صنعتی وجود ندارد اما می توان با احداث 
حوضچه هایی بــرای تأمین آب الزم برای 
شــترها از ورود آن ها بــه داخل جاده ها 
جلوگیری کنیم. از طرف دیگر می توان از 
شبرنگ برای شترها استفاده کرد تا در شب 
در زمان عبور از جاده مشخص باشند و یا 
شــترها را پالک گذاری کرد تا در صورت 
بروز اتفاق یا تصــادف، بتوان به صاحبان 

آن ها دسترسی پیدا کرد.

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

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

لزوم رفع موانع چهارگانه توسعه مناطق آزاد در کشور 
  گروه شهرستان// رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم، نبود زیرساخت ها در زمان تاسیس و آغاز 
به کار مناطق، تغییر برخی قوانین و ابالغ دســتورالعمل های 
متعدد، شــیوه مدیریت مناطق در دولت های قبل و مدیریت 
چندگانه را مهمترین عوامل پیش روی عدم توسعه در مناطق 
آزاد کشور دانست. افشــار فتح اللهی در نشستی با اعضای 
کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون 
اساســی مجلس یازدهم، اظهار کرد: عملکرد مناطق آزاد در 
دوره های گذشته و نگاه حیاط خلوتی دولت های قبل به این 
مناطق موجب کاهش اعتماد عمومی و عدم موفقیت مناطق 
آزاد در انجام ماموریت های خود بوده اســت.  وی ادامه داد: 
نبود زیرســاخت های اساسی از قبیل جاده، آب، برق و سایر 
ملزومات توســعه اقتصادی و اجتماعی و مدیریت چندگانه 
نیز از مهمترین موانع در مســیر پیشرفت مناطق آزاد هستند.  
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اضافه کرد: تغییر قوانین 
و ابالغ برخی ضوابط و دســتورالعمل های متعدد و کاهش 
مزیت های اقتصادی ویژه مناطق آزاد در سال های گذشته نیز 
موجب سر درگمی سرمایه گذاران، فرار سرمایه و کاهش انگیزه 
فعاالن اقتصادی در این مناطق شده است. به گفته فتح اللهی؛ 
منطقه آزاد قشم با برنامه ریزی صورت گرفته در دولت مردمی 
آیت اهلل رییســی، اقداماتی را جهت بازسازی اعتماد عمومی 
جامعه انجام داده و همچنین با حمایت از فعاالن اقتصادی و 
تجاری، برای نخستین بار، موفق به کسب تراز تجاری مثبت 
شده است.  وی با اشاره به مزیت های ویژه جزیره قشم، تصریح 
کرد: قشــم دارای ظرفیت های بسیار خوبی در حوزه نفت و 
انرژی، تولید، شیالت و صنایع دریامحور است و با وجود تنها 
ژئوپارک جهانی منطقه خاورمیانه یکی از مهمترین قطب های 
گردشگری کشور است. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
پایان خاطرنشان کرد: قشم به لحاظ وسعت بزرگترین جزیره 
مسکونی غیرمستقل جهان است و با جمعیت حدود ۱۷۰ هزار 
نفر، یکی از الگوهای موفق همدلی، همزیستی و وحدت میان 
اقوام و مذاهب مختلف به شمار می رود.  براساس این گزارش، 
عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این جلسه، 
گفت: در بحث مناطق آزاد، تصمیم گیران و تصمیم ســازان 
تصور می کنند که با یک موجودیت همگن در ارتباط هستند 
و برای اصالح برخی نواقص در موضوع مدیریت مناطق آزاد 
نیازمند کنار گذاشتن این نگاه هستیم.  عادل پیغامی اظهار کرد: 
منطقه آزاد قشــم به واسطه وسعت، جمعیت و وجود مسائل 
مختلف اجتماعی، مذهبی و سیاسی دارای شرایط ویژه ای که 
با هیچ یک از مناطق آزاد دیگر کشــور قابل قیاس نیست. 
به گزارش ایسنا، عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم 
ادامه داد: ظرفیت های بسیار خوبی برای جذب سرمایه متعلق 
به ایرانیان و قشمی های خارج از کشور در جزیره وجود دارد 
که برای این مهم نیازمند، بسترســازی مناسب و ایجاد انگیزه 

ویژه است.
فرماندار قشم خبر داد

 صدور2۰ گواهینامه دریانوردی
 برای بانوان صیاد جزیره هنگام 

 گروه شهرســتان// فرماندار قشم گفت: برای نخستین بار با 
همکاری ادارات شــیالت و بنادر و دریانوردی این شهرستان 
مرزی ۲۰ گواهینامــه دریانوردی برای بانــوان صیاد جزیره 
هنگام صادر و تحویل آنان شــد.  محمد محمدحسینی افزود: 
 ازآنجایــی که بانــوان زحمت  کش و صیاد جزیــره هنگام از 
ســال  ها پیش اقدام به صیــد ماهی با قایق بــه روش قالب 
می  کردند اما به دلیل نداشــتن مجوزهــای الزم از برخی مزایا 
برخــوردار نبودند، این گواهینامه هــای دریانوردی برای آنان 
 صادر شــده اســت. به گزارش ایرنا؛ وی ادامه داد: همچنین با 
برنامه ریزی های انجام شــده از سوی اداره شیالت شهرستان 
مرزی قشــم این اداره پیگیر برگــزاری دوره ملوان صیاد برای 
بانوان جزیره هنگام اســت. جزیره هنگام بــا حدود ۵۰۰ نفر 
جمعیت در جنوب جزیره قشــم قرار دارد. مردم جزیره هنگام 
با توجه به موقعیت جغرافیایی ویژه، فرصت  های شغلی محدود 
برای کســب درآمد دارند و صیادی مهم  ترین شــغلی است که 
بومیان جزیره  هنگام به آن اشــتغال دارند. در ســال  های اخیر 
با رونق صنعت گردشگری در شهرستان قشم، جزیره  هنگام به 
عنوان یکی از ســایت  های گردشگری مورد توجه گردشگران 
قرار گرفته  اســت. از این رو صیادی و حمل گردشــگران بین 
جزیره هنگام و قشــم و فروش تولیدات صنایع دستی سه شغل 
اصلی کســب درآمد مردم جزیره هنگام به شمار می آید؛ اما با 
 توجه به آب و هوای شهرســتان قشــم، صنعت گردشگری به 
 دوره  ای خــاص محــدود اســت، از این رو صیــادی نقش 
پر رنگ  تری را در حل مشکالت معیشتی مردم هنگام ایفا می  کند. 
زنان جزیره هنگام پا به پای مردان خود برای امرار معاش تالش 
 می  کنند و در ســنتی قدیمی زنان در کنار مردان به امر صیادی 
می  پردازند که این سنت تاکنون ادامه دارد. با توجه به اینکه برخی 
از این زنان سرپرست خانوار هستند و یا به دالیلی امرار معاش 
خانواده بر دوش آنان است، نداشتن گواهینامه های دریانوردی 
باعث ایجاد مشکل در چرخه زندگی آنان شده بود. جزیره قشم 
با وسعت یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع از تنگه هرمز به موازات 
ساحل جنوبی ایران به طول ۱۳۵ کیلومتر و عرض میانگین ۱۱ 
کیلومتر از توابع هرمزگان است و ۳۰۰ کیلومتر خط ساحلی دارد. 
شهرستان قشم شامل جزیره  های قشم، هنگام و الرک با حدود 
۱۵۰ هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات ســاحل استان 
هرمزگان بــه طول ۱۵۰ و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر در میان 

آب های خلیج فارس گسترده شده است.

خبری

امام جمعه سیریک مطرح کرد

فقر عامل اصلی ترک تحصیل دانش آموزان سیریک

معــاون  شهرســتان//  گــروه 
سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرمانداری 
شهرستان حاجی آباد گفت: در صورت 
اقدامات  پرندگان  بیماری  مشــاهده 
الزم از جمله گــزارش به موقع تلفات 
غیرعادی پرندگان، آزمایش و تشخیص 
در  موجود  طیور  معدوم سازی  بیماری، 
کانون بیماری و ضدعفونی و پاکسازی 
کانون بیماری در دستور کار قرار گیرد. 
محمد ســاالری پور در نشســت ستاد 
پیشگیری و مقابله با بیماری های پرندگان 
در حاجی آبــاد، افــزود: از ظرفیت ها و 
امکانات ادارات و دســتگاه های اجرایی 
شهرســتان برای پیشــگیری و مقابله با 
این بیماری ها اســتفاده شود. وی با بیان 
عمومی،  اطالع رسانی  و  همکاری  اینکه 
نقش مهمــی در جلوگیری از شــیوع 
بیماری دارد، بــا تاکید بر رصد و پایش 

تاالب هــا و اســتراحتگاه های پرندگان 
مهاجر، اظهار کرد: در صورت مشــاهده 
بیماری اقدامــات الزم از جمله گزارش 
پرندگان،  تلفــات غیرعــادی  به موقع 
آزمایش و تشــخیص بیمــاری، معدوم 
 ســازی طیور موجود در کانون بیماری 
و ضدعفونی و پاکســازی کانون بیماری 
در دستور کار قرار گیرد. وی اضافه کرد: 
اطالع رسانی  مربوطه ضمن  دستگاه های 

به بخشداران، دهیاران و مردم ، وضعیت 
روستاها را بررسی و در صورت مشاهده 
موارد مشکوک گزارش کنند. به گزارش 
ایسنا،ساالری پور آگاهی بخشی عمومی 
در باب رعایت مسائل بهداشتی، نظارت 
بر فعالیت واحدهای مرغداری و پرورش 
طیور، نظارت بر روند تردد محموله های 
مرغی و فرآورده هــای جانبی، آمادگی 
دســتگاه ها و رعایت تمامــی مباحث 
بهداشتی در مناطق روستایی و شهری را 
به عنوان مهم ترین اقدامات اجرایی در این 
حوزه برشمرد و تصریح کرد: ستاد مقابله 
با بیماری های پرندگان در شهرســتان با 
توجه به مرگ پرندگان در دریاچه ارمغان 
شهر حاجی آباد در حال رصد موضوع و 
اجرای اقدامات کنترلی در زمینه ی مهار 

این بیماری در سطح شهرستان است.

 رصد و پایش تاالب ها و استراحتگاه های
 پرندگان مهاجر در حاجی آباد

تحرری رتهک 

نظر به اینکه در پرونده کالسه 1401409200010362۵8 این شورا و به لحاظ فوت مرحوم عبداله بالل فرزند محمد 
به شناسنامه شماره 817 صادره از پارسیان و در اجرای درخواست آقای عبدالرضا زاِئری به وکالت از خانم مریم بالل 
فرزند عبداله قرار تحریر ترکه متوفی صادرو وقت اجرای قرار تحریر ترکه برای روز چهارشنبه مورخ 1401/11/12 
ساعت 16 تعیین و اعالم گردید لذا بدین وسیله در اجرای مقررات ماده 210 قانون امور حسبی و به موجب این 
آگهی به کلیه ورثه متوفی یا نمایندگان قانونی آنها و بستانکاران از متوفی و مدیونین به وی و هرکس که به هر طریق 

حقی به ترکه متوفی دارد ابالغ می گردد که راس ساعت و تاریخ اعالم شده در شعبه شورای حل اختالف کوشکنار شهرستان پارسیان واقع 
در جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شود .

رئیس شورای حل اختالف کوشکنار شهرستان پارسیان _ محمود مصلح 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

ذخیره آب های زیرزمینی در راستای حفظ محیط زیست کیش
شهرســتان//  گروه 
و  عمرانــی  معــاون 
ســازمان  زیربنایی 
کیش  آزاد  منطقــه 
ذخیره  مخازن  ایجاد 
چاه های  حفــاری  یا 
گالری دار جهت تغذیه 
یکی  را  زیرزمینی  آب 
در  مهم  اقدامــات  از 
محیط  حفظ  راستای 
زیســت کیش عنوان 

کرد. 
با  پــورزادی  ســعید 
فرهنگ سازی  بر  تاکید 
استفاده بهینه از آب های 
از  ناشــی  ســطحی 
بارندگــی و جلوگیری 
از تخلیــه روان آب ها 

فاضالب،  شــبکه  در 
گفت: از مالکان امالک 
درخواســت  کیش  در 
دستیابی  برای  می شود 
به این امر مهم نســبت 
آب های  مدیریــت  به 
و  بارندگی  از  ناشــی 
ورود  از  جلوگیــری 
آن به شــبکه فاضالب 

شــهری و تخلیــه در 
معابــر عمومــی اقدام 
عمرانی  معــاون  کنند. 
ســازمان  زیربنایی  و 
منطقه آزاد کیش، اظهار 
می توانند  مالکان  کرد: 
ایجاد مخازن ذخیره  با 
چاه های  حفــاری  یا 
گالری دار به تغذیه آب 

زیرزمینی در راســتای 
زیســت  محیط  حفظ 
کنند  کمــک  جزیــره 
چراکه تخلیه آب باران 
در شــبکه فاضــالب 
موجــب اختــالل در 
می شود.  تصفیه  فرآیند 
 ، ایســنا  به گــزارش 
زیربنایی  امور  مدیریت 
معاونت عمرانی سازمان 
منطقــه آزاد کیــش و 
شهرســازی  معاونت 
آب  عمران،  شــرکت 
آمــاده  خدمــات  و 
سوالت  به  پاسخگویی 
فنی مالکان و ســاکنان 

جزیره کیش هستند.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش منصوب شد
گروه شهرستان//  حجت 
اله عبدالملکی مشــاور 
دبیر  و  جمهــور  رئیس 
آزاد  مناطق  شورایعالی 
ویژه  و  صنعتی  تجاری، 
حکمی  در  اقتصــادی 
به  را  پورزادی  ســعید 
عنوان سرپرست سازمان 
کیــش  آزاد  منطقــه 

منصوب کرد. 
در حکم صادر شــده از 
ســوی دبیر شــورایعالی 
تجــاری،  آزاد  مناطــق 
صنعتــی و ویژه اقتصادی 
خطاب به سعید پورزادی 
آمده اســت: بنا به اختیار 
به  هماهنگی  و  حاصلــه 
عمل آمده، نظر به سوابق 

به  جنابعالی،  تجربیات  و 
موجب این ابالغ به عنوان 
»سرپرست سازمان منطقه 
منصــوب  کیــش«   آزاد 
ادامه حکم  می شوید. در 
آمده است: تا انجام فرآیند 
جدید  مدیرعامل  انتخاب 
بر اساس قانون چگونگی 
بــا  آزاد،  مناطــق  اداره 
نسبت  اینجانب  هماهنگی 
بــه اداره امور ســازمان 
اقــدام و با هم اندیشــی 
صاحب نظران و همکاران 
در اجرای سیاســت های 
اقتصــاد مقاومتی ابالغی 
رهبر معظم انقالب و سند 
تحول دولت مردمی نسبت 

به خدمت رسانی به فعاالن 
اقتصادی و مردم و رشد و 
توسعه فرهنگی، اجتماعی 
نهایت  منطقه  اقتصادی  و 
این  از  پیش  اهتمام شود. 
مهدی کشاورز چافچیری 
 ۱۴۰۰ اســفند  اواخر   از 
تا کنون مدیرعامل سازمان 
منطقــه آزاد کیــش بود.
منطقه آزاد کیش شــامل 
جزایر کیــش، هندورابی، 
فــارور بــزرگ و فارور 
کوچک اســت و سازمان 
منطقه آزاد کیش به عنوان 
نماینــده دولت ماموریت 
دارد این منطقه به محیطی 
برترین  پاک،  آرام و  امن، 

مقصد گردشــگری برای 
خانــواده ها، قطب علمی 
آموزشی تحقیقاتی، الگوی 
توسعه پایدار با بهره گیری 
از فن آوری های نوین و 
برای  مکان  ترین  مناسب 
منطقه  در  گذاری  سرمایه 
خلیج فارس تبدیل شود. 
به گزارش ایرنا؛ ماموریت 
این ســازمان بر اســاس 
طــرح جامع ۲۰ ســاله 
مصوب ۱۳۷۲ آغاز شده 
و حضور ساالنه حدود ۲ 
میلیون گردشگر داخلی و 
خارجی و سرمایه گذاران 
متعدد از نشانه های تحقق 

این طرح است.

طرح : بیتا هوشنگی
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فروردین :
امــروز خبرهــای خــوب مالــی دریافت خواهیــد کرد 
 و بــه همین جهــت درمنــزل موجــی از هیجــان برپا 
مــی شــود. یکــی از اهدافی کــه در نظــر داریــد این 
اســت که بخشــی از پول را برای بهبــود موقعیت فعلی تــان خرج کنید. 
 شــاید حتی تصمیــم بگیرید کــه یک منزل نــو بخرید. خالصــه این که 
 ایــده هــای زیــادی در رابطه بــا خرج کــردن ایــن پول در ســرتان 
می گذرد. اما زیاده روی نکنید، بهتر است کمی هم به پس انداز کردن فکر کنید. 

  اردیبهشت :
امروز ممکن است یک نفر که خیلی هم به او عالقه مند 
هستید بیاید و همسایه ی شما شود. این اتفاق هیجان 
انگیزی اســت. حتما از هم نشینی و صحبت کردن با 
او لذت خواهید برد. البته شــاید هم این قدر به او نزدیک نشوید، اما 

حداقل اش این است که یک دوست جدید پیدا خواهید کرد.
  خرداد :

حس ششــم تان امروز خیلی خــوب کار می کند. 
ممکن است پیام های روانی مثبتی دریافت کنید که از 
اتفاقات آینده خبر می دهند که خیلی هم هیجان انگیز 
است. این پیام ها به شما انگیزه می دهد تا ترغیب شوید که در بعضی 
از جنبه های زندگی تان تغییرات شگفت انگیز ایجاد کنید. به شما 

توصیه می شود که از این موقعیت نهایت استفاده را ببرید.
  تیر :

امروز ممکن اســت دوست تان شــما را به یک نفر 
معرفی کند که خیلی به نظر شما جذاب می آید. این 
یک مالقات هیجان انگیز خواهد بود، اما ســعی کنید آرامش خود 
را حفظ کنید. اگر بیش از حد اشتیاق نشان دهید، طرف مقابل تان 
ممکن است از همان اول کار کنار بکشد و دیگر نتوانید دوستی خود 
را با او ادامه دهید. فقط خودتان باشید و از جمع دوستان تان لذت 
ببرید و خوش بگذرانید، این تمام چیزی اســت که در حال حاضر 

به آن نیاز دارید.
  مرداد :

چند پیشــرفت کاری هیجان انگیز باعث شده که در 
 آســمان ها سیر کنید. شــاید به یکی از اهداف بلند 
مدت تان دست پیدا کرده اید. شاید هم به این نتیجه رسیده اید که 
اهداف تان کامال نزدیک و در دسترس اند. خالصه هر چه که هست، 
مثل این می ماند که باید تبریکات غیر منتظره ی دیگران را بپذیرید. 

یادتان باشد که شاید حتی درآمدتان زیاد شود.
 شهریور :

امشــب باید در یک فعالیت گروهی شــرکت کنید. 
شاید موضوع بحث در این جمع به فلسفه یا مسائل 
روحی مربوط باشــد. همه ی کسانی که قرار است بیایند به شدت 
درگیر چنین موضوعاتی هستند، به خاطر همین بحث ها خیلی داغ 
و هیجان انگیز خواهد بود. وقتی از آن جا بیرون بیاید ســرگیجه 
خواهید گرفت. بهتر اســت از آن جا تا خانه قدم بزنید تا ذهن تان 
آرام شود. بد نیســت که افکارتان را بنویسید تا بعدا فراموش تان 

نشود.
 مهر :

یک پیشرفت غیر منتظره برای تان اتفاق خواهد افتاد، 
شاید حتی موقعیت مالی تان بهتر شود. شاید جایی 
ســرمایه گذاری کرده بودید که حاال به طرز شگفت انگیزی به بار 
نشسته است. این پیشرفت هر چه که باشد بگذارید ادامه پیدا کند، 
چون ممکن است ســرمایه گذاری های شما خیلی بیشتر از این 

سوددهی داشته باشد. فقط بنشینید و تماشا کنید.
 آبان :

یک مشــکل حقوقی که مدت ها درگیرتان کرده بود 
امروز به سرانجام خواهد رسید. به نظر می رسد همه 
چیز به نفع تان تمام شود. اگر امروز قرار است چیزی مثل یک توافق 
نامه یا قرارداد را امضا کنید، یادتان باشد که اول آن را مطالعه کنید. 

احتماال در این معامله به حق تان خواهید رسید.
 آذر :

امروز سرشار از انرژی جسمانی هستید. انگار دوست 
ندارید در منزل بمانید. یادتان باشــد که به جسم تان 
اهمیت دهید و ورزش کنید. شاید تصمیم بگیرید که 
یک ســفر کوتاه به بیرون شهر داشته باشید و گردش کنید. همیشه 
تا این حد سرشــار از انرژی نیستید، پس حاال که پیش آمده از آن 

نهایت استفاده را ببرید.
 دی :

امروز ممکن اســت با یک نفر جدید آشــنا شوید 
که خیلی هم برای تان جالب اســت. بهتر است این 
اشــتیاق را در ظاهرتان نشان ندهید، چون معموال 
دوســت ندارید که احساسات درونی تان آشکار شود. سعی کنید 
تمرکزتان را از دست ندهید و واقع بین باشید. حتی به این فکر کنید 

که آیا این دوستی ارزش دنبال کردن را دارد یا نه.
   بهمن :

اولویت امروزتــان به انجــام کارهایی اختصاص 
دارد که در منزل باید انجام شــان دهید. شاید یک 
نفر، مثال مادرتان، بیایــد و به همه جای منزل یک 
شادابی و صفای دوباره ببخشد. یادتان باشد که بیش از حد برای 
 خودتان کار نتراشید، چون نباید آن قدر خسته شوید که نتوانید از 

مهمان تان پذیرایی کنید.
  اسفند : 

امروز باید چند تماس تلفنی مهم بگیرید و می خواهید 
 قبل از هر چیزی اول به این تماس ها برســید. باید
 پیام تان را واضح و روشن منتقل کنید، البته  مهارت های ارتباطی 
شما باالست و از این بابت مشکلی ندارید. کلمات و احساسات در 
هم می آمیزند تا مقصود شما بیان شود، فرقی هم نمی کند پای تلفن 

باشید یا این که حرف های تان را در نامه بنویسید.
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اذان ظهر
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 اذان مغرب
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گــروه اقتصــادی // قیمــت ها در 
بازار اجاره مســکن صعودی شــده 
 اســت و کنترل این بــازار به اجرای 
سیاست های حمایتی از جمله ساخت 

مسکن استیجاری نیاز دارد. 
این روزها بازار مسکن نیز همانند سایر 
بازارها شاهد نوسانات قیمتی بوده و این 
امر زمینه ساز ایجاد مشکالت بسیاری 
در حوزه خرید و فروش همچنین  اجاره 
مسکن شده است.  همه ساله میزان اجاره 
 بها در شــش ماهه دوم ســال به ثبات
 می رسید اما گزارش های میدانی حاکی 
از آن است که اجاره ها طی یکی دو ماه 
گذشته در مناطق مختلف پایتخت روند 
صعودی داشته اســت. غالمی یکی از 

مستاجران در منطقه ۱۸ تهران می گوید: 
در چند وقت اخیــر نرخ های اجاره به 
صورت نجومی افزایش یافته است و در 
طول چند سالی که مستاجر بوده ام، چنین 
 مشکلی در اجاره نداشتم. او می گوید: طی 
ســال های گذشــته  مالکانی هم پیدا 
می شدند که چندان به دنبال اجاره نباشند 
و فقط میزان ودیعه را افزایش می دادند، 
اما متاســفانه در نیمه دوم امسال، تمامی 
مالکان تنها به دنبال اخذ اجاره هســتند 
و بــرای کارگر با حداقل دســتمزد این 
موضوع بسیار سخت است. قیامی یکی 
دیگر از مستاجران هم که در منطقه ۱۲ 
تهران ساکن است اعالم کرد: بازار اجاره 
امسال عجیب و غریب شده و  اجاره خانه 

در بسیاری از مناطق تهران کمتر از ۳ تا 
۴ میلیون تومان در ماه نیست. بسیاری 
از مشاوران امالک هم اعالم می کنند که 
بازار اجاره امسال بسیار پر نوسان است 
و این موضوع زمینه ســاز کوچ برخی 
مستاجران به حاشــیه شهر های بزرگ 
شده است. در همین رابطه مداحی یکی 
از مشــاوران امالک در منطقه ۱۴ تهران 
گفت: میانگین قیمت اجاره در بازار این 
منطقه به متری ۱۳ میلیون تومان رسیده 
است و نرخ های اجاره در این منطقه کمتر 
از ۳ میلیون تومان نیســت این در حالی 
است که تابستان امسال بازار اجاره بسیار 

آرام تر بود.
نرخ هــای اجاره جایگزیــن نرخ های 

ودیعه مسکن شدند
در همیــن رابطه عبــداهلل اوتادی عضو 
هیئت مدیره اتحادیه مشــاوران امالک 
کشوری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان گفت: در حال حاضر بازار دریافت 
اجاره مسکن بسیار داغ تر از بازار رهن 
کامل واحد مسکونی شده است. به دلیل 
نرخ سود پایین بانک ها و کاهش ارزش 
پول، برای بسیاری از مالکان رهن کامل 
فایده ای نــدارد و حتی اگر در بانک هم 
باشــد به میزان اجاره ای کــه دریافت 
می کنند برای آن ها ســودآور نیست. به 
گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران 
امالک کشور، این موضوع برای بسیاری 
از مستاجران باعث ایجاد مشکل شده و 

در همین زمینه باید دولت برنامه ریزی 
الزم را انجام دهد. طبق آخرین آمار های 
مرکز آمار، در آذرماه تورم در بازار اجاره 
نســبت به ماه قبل ۲.۸ درصد افزایش 
داشــته و تورم این بخش نسبت به سال 
قبل ۴۱.۶ درصد ثبت شده است. این آمار 
درمورد خانوار های شــهری ۲.۸ درصد 
نســبت به ماه قبل و برای خانوار های 
روســتایی ۳.۴ درصد نوشته شده است. 
در این شرایط دولت باید با برنامه ریزی 
و اجــرای هرچه ســریعتر طرح های 
حمایتی بخشی از مشکالت در این بازار 
 را کاهش دهد. البته طی سال های گذشته 
سیاست های حماتی متعددی در بازار اجاره 
 طراحی و اجرا شده است که یکی از این 

برنامه ها بحث مسکن استیجاری بود که به 
 گفته کارشناسان اجرایی شدن این طرح 
می تواند تعــادل را به بــازار اجاره 
بازگرداند. کارشناسان اقتصادی معتقدند 
که برای کاهش مشکالت اجاره نشینی 
بهتر است دولت و شهرداری ها به سمت 
تولید و احداث مســکن اســتیجاری 
حرکت کنند. چند سال پیش شهرداری 
تهران موافقــت خود را با ســاخت 
واحد های مســکونی در قالب مسکن 
اســتیجاری را اعالم کرده بود، اما به 
مرور بعد از گذشــت چند ســال این 
 طرح به فراموشــی سپرده شد. به نظر 
می رســد در شــرایط فعلی، ساخت 
مسکن اســتیجاری می تواند راهکار 
کنترل بازار اجاره باشد اما باید منتظر 
ماند و دید چه زمانی به مرحله اجرایی 
می رسد و در آن زمان تاثیری بر بازار 

خواهد گذاشت یا خیر؟

  گروه اقتصادی // وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی درباره آخرین تصمیمات 
برای تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده، گفت: بناست در جلسه آتی 

شورای کار اتخاذ تصمیم شود.
صولت مرتضوی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
در ماهی که گذشت خدمات ویژه ای به بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری 
ارائه شد، اظهار کرد: انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی همه بازنشستگان با افزایش ۸۰ 
درصد شــرح خدمات و ۱۲۰ درصد منابع ریالی هدیه ای بود که دولت به این 
افراد داد. واریز حقوق بازنشستگان کشــوری به همراه یک ماه معوق افزایش 
سایر سطوح از دیگر اقداماتی بود که در وزارت تعاون انجام شد. وی ادامه داد: 
حســب رصد سامانه رصد معاونت اشتغال وزارت تعاون، دستگاه های اجرایی 
 نسبت به اجرای وظایف خود برای ایجاد اشتغال جلوتر از زمان مقرر هستند و 
ماموریت های خود را اجرایی کرده اند که جای تشــکر دارد. مرتضوی درباره 
آخرین تصمیمات برای تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده، گفت: بناست در 
جلسه آتی شورای کار اتخاذ تصمیم شود و متعاقبا اطالعات کافی به استحضار 
می رسد. وزیر تعاون درباره افرادی که هنوز یارانه دریافت نکرده اند، تصریح کرد: 
کسانی که یارانه خود را دریافت نکرده اند یا استحقاق دریافت دارند می توانند 
به ســامانه سازمان هدفمندی یارانه مراجعه کرده و اطالعات خود را وارد کنند. 

ارزیابی انجام شده و نتیجه آن به متقاضی ابالغ می شود.

کسانی که یارانه خود را دریافت نکرده اند  
به سامانه سازمان هدفمندی یارانه مراجعه کنند 

  گروه اقتصادی // قائم مقام شــرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتــی گفت: در حال حاضر تولید 
و مصرف بنزین یکسان است به طوری که روزانه ۱۰۵ 
 میلیون لیتر تولیــد و ۱۰۳ میلیون لیتر بنزین مصرف 

می شود. 
چند روزی است که اخبار بنزین در رأس خبرهای روز 
قرار گرفته و مســئوالن امر خبرهــای جدیدی در این 
زمینه می دهند به طوری که جلیل ساالری، معاون وزیر 
و مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های 
نفتــی ایران گفته بود »متوســط مصــرف روزانه بنزین 
کشور از ابتدای سال تاکنون ۱۰۳.۵ میلیون لیتر در روز 
رسیده است.« اما این سوال پیش می آید که آیا از ذخایر 
اســتراتژیک در حال تأمین بنزین هستیم، علی زیار در 
در رابطــه با این موضوع به مهــر گفت: تولید و مصرف 
تقریبًا یکسان است که میزان تولید بنزین در روز به ۱۰۴ 
الی ۳۰۵ میلیون لیتر می رســد، البته این رقم با توجه به 
تعمیر به پاالیشگاه ها متغیر است. وی افزود: اکنون میزان 
مصرف روزانه بنزین به ۱۰۳ میلیون لیتر می رســد. علی 

زیار در پاســخ به این  سوال مبنی بر اینکه آیا در حال 
حاضر صادرات یا واردات بنزین صورت می گیرد؟ اظهار 
داشت: در شرایط فعلی صادرات و واردات بنزین انجام 
نمی گیرد و در حال ذخیره سازی بنزین برای ایام نوروز 
هســتیم، زیرا در ایام نوروز میزان مصرف بنزین افزایش 
پیــدا می کند. به گزارش  مهر؛ وی در خاتمه اضافه کرد: 
هیچ کدام از پتروشــیمی ها بنزین نمی ســازند و ساخت 
بنزین براساس استانداردها در پاالیشگاه ها تولید می شود.

آغاز ذخیره سازی بنزین برای ایام نوروز 

بازار اجاره با ساخت مسکن استیجاری به تعادل می رسد؟ 

گروه اقتصادی // ما معتقد نیستیم که 
مشــاورین امالک و بنگاه های امالک 
تعطیل شوند. بلکه معتقدیم مشاورین 
باید باشند اما مشــاوره بدهند و در 

چارچوب قوانین باشند. 
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه 
قضائیه در خصــوص آخرین وضعیت 
نقل و انتقال ســند خــودرو گفت: همه 
ما باید در چارچــوب و در مدار قانون 
باشــیم در این رابطه مــاده ۲۹ قانون 
تخلفات راهنمایی و رانندگی باید اجرا 
این  نمی شــود. طبق  شود که متأسفانه 
قانون تنظیم ســند باید در دفاتر انجام 
شود اما هدف قانون گذار اکنون محقق 
نمی شود و متأســفانه به سمت و سویی 
که نباید، بردند. بخشنامه هایی صادر شد 
و آرایی از دیــوان عدالت اداری مطرح 

شــد که اصاًل ربطی به دفاتر نداشت و 
با توسل به برخی بخشنامه ها و تمسک 
به برخی آرا، قانون نادیده گرفته شــد. 
خندانی ادامــه داد: در این مدت کم که 
این رویه خارج از دفاتر انجام می شود، 
مشکالتی را برای افراد ایجاد کرده است 
و در آینده این مشکالت بیشتر می شود. 
سیاست ما این اســت که سند خودرو 
باید در دفاتر باشــد و اگر قانون تغییر 
کرد ما تابع قانون هستیم اما تا زمانی که 

قانون به قوت خود باقی است، همه ساز 
و کارهای مربوط به ســند خودرو باید 
در دفاتر انجام شــود. وی در خصوص 
حــذف قولنامه های از بنگاه های امالک 
هم گفت: ما معتقد نیستیم که مشاورین 
امالک و بنگاه های امالک تعطیل شوند 
بلکه معتقدیم مشــاورین باید باشند اما 
مشــاوره بدهند و در چارچوب قوانین 
باشند. کار مشاور امالک داللی و واسطه 
گری است اما تنظیم مبایعه نامه و کتابت 
قول و قرار بین افراد از وظایف مشاورین 
نیســت و در قانون هم پیش بینی نشده 
اســت. در زمانی که کار به مبایعه نامه 
منتج شود باید به دفاتر ارجاع بدهند چرا 
که سردفتر مسئول نظم و نسق هست و 
در صورت نوشتن سند در دفاتر خبری 

از تبعات کیفری ناشی از آن نیست.

تنظیم قولنامه توسط مشاوران امالک ممنوع می شود؟

کلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای افقد سند رسمی    آگهی موضوع ماده 3اقنون وماده 13 آنیی انهم اقنون تعیین ت

برابر آراء هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی رودان تصرفات مالکانه وبالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله1۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایندو گواهی 

تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد در هر حال صدورسند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
1- باغ کنار دوازده امام مسجد رگو محله سنگی به تولیت اداره اوقاف وامور خیریه  به شناسه ملی 14003۵06881 در ششدانگ یك قطعه باغ  به مساحت 

8344/۵9مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از باقیمانده  پالک 7- اصلی واقع در رودان دهبارز  هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد 
2- باغ مشهور به امامی پنج موقوفه مسجد گشوئیه   به تولیت اداره اوقاف وامور خیریه  به شناسه ملی 14003۵06881 در ششدانگ یك قطعه باغ  به مساحت 3610مترمربع ملکی 

متصالحین رودان قسمتی از باقیمانده  پالک 12- اصلی واقع در گشوئیه رودان  هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد
3- باغ مشهور به امام موقوفه مسجد گشوئیه   به تولیت اداره اوقاف وامور خیریه  به شناسه ملی 14003۵06881 در ششدانگ یك قطعه باغ  به مساحت 4638/97مترمربع ملکی 

متصالحین رودان قسمتی از باقیمانده  پالک 12- اصلی واقع در گشوئیه رودان  هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد
4- باغ مشهور به امامی دو موقوفه علی سالمیان   به تولیت اداره اوقاف وامور خیریه  به شناسه ملی 14003۵06881 در ششدانگ یك قطعه باغ  به مساحت 4403/19مترمربع ملکی 

متصالحین رودان قسمتی از باقیمانده  پالک 12-اصلی واقع در گشوئیه رودان  هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد
۵- باغ مشهور به امامی موقوفه مسجد گشوئیه   به تولیت اداره اوقاف وامور خیریه  به شناسه ملی 14003۵06881 در ششدانگ یك قطعه باغ  به مساحت 20687/79مترمربع ملکی 

متصالحین رودان قسمتی از باقیمانده  پالک 12-اصلی واقع در گشوئیه رودان  هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد
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یحیی شیروانی _ رئیس اداره ثبت اسناد رودان 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

گروه اقتصادی // با وجود مقاومت بسیاری از ساکنان واحدهای 
فرسوده نســبت به اجرای طرح، امامعاون وزیر اعالم کرده که 

بسته های تشویقی منجر به تسریع اجرای طرح خواهد شد. 
 این روزها بحث نوســازی بافت های فرسوده بسیار داغ شده و 
همواره یکی از راه های اساســی برای تسریع در روند رونق بازار 
مسکن نوسازی بافت های فرسوده است؛بنابراین اجرای این طرح 
خود کمک بسیار موثری در اجرای طرح رونق بازار مسکن دارد.

  2۰ درصد از شهرها در بافت های فرسوده قرار دارند
طبق آمار های ارائه شــده هم اکنــون در ۱۶۷ هزار هکتار بافت 
ناکارآمد کشــور حدود ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر ساکن هستند 
و حدود ۲۰ درصد شــهرها و ۳۰ درصد جمعیت شــهری کشور 
ساکن همین بافت های ناکارآمد هستند. همچنین در این محدوده ها 
نزدیک به ۲ میلیون و ۶۸۲ هزار واحد ناپایدار شناسایی شده است 
که این واحدها به شدت در برابرحوادث غیرمترقبه خطرپذیر هستند 
و همواره بر اساس شرایط ریزدانگی و نفوذناپذیری مستعد بحران 
شناسایی شــده اند.  بسیاری از ساکنان مناطق بافت های فرسوده 
اعالم کردند که مدت زمان صدور پروانه و نرخ های باالی اجاره 
از مهم ترین دالیلی است که باعث شده آنها عالقه ای به نوسازی 
واحدهای خود نداشته باشند. در همین رابطه حسینی یکی از ساکنان 
مناطق بافت  فرسوده در جنوب تهران به باشگاه خبرنگاران اعالم 
کرد: به  نوسازی بافت فرسوده خود عالقه داریم، اما متاسفانه با هر 
سازنده ای که صحبت می کنیم از افزایش قیمت مصالح ساختمانی 
و همچنین به صرفه نبودن نوسازی خبر می دهد. او می گوید: این 
روزها متاسفانه با توجه به افزایش چشمگیر نرخ های اجاره دیگر 
با تســهیالت ۵۰ یا ۶۰ میلیون تومانی جایی برای اجاره کردن یا 
رهن پیدا نمی شود؛ بنابراین ترجیح می دهیم که در همین واحدهای 

فرسوده خود  بمانیم.

  راضــی کردن مالکان بافت های فرســوده معضل اصلی در 
اجرای طرح نوسازی 

از سوی دیگر قیاسی یکی از سازندگان با گالیه از سخت گیری ها 
در حوزه نوسازی بافت های فرسوده  گفت: راضی کردن ساکنان 
و مالکان بافت های فرســوده خود از مهم ترین معضالت در این 
بخش است، اما یکی از عواملی که باعث می شود به سمت نوسازی 
بافت های فرسوده نرویم، بوروکراسی های اداری و عدم پرداخت 
تسهیالت تصویب شده به ســازندگان است.  با توجه به افزایش 
چشمگیر قیمت واحدهای مسکونی و از سوی دیگر مشکالتی که 
در حوزه  تجمیع واحدهای مســکونی با متراژ پایین وجود دارد، 
صرفه چندانی برای نوسازی این واحدهای مسکونی وجود ندارد. 
براســاس این گزارش، با توجه به تمهیداتی که در حوزه نوسازی 
بافت های فرســوده توسط وزارت راه وشهرسازی صورت گرفته 
است، به نظر می رسد که طلسم نوسازی بافت های فرسوده شکسته 

شده و نوسازی بافت های فرسوده جان دوباره ای خواهد گرفت.
  بسته های تشویقی که سازندگان را به پای کار می برد

در همین رابطه محمد آیینی معاون وزیر راه وشهرسازی اعالم کرده 
است، بسته های تشویقی برای نوســازی بافت های فرسوده در 
نظر گرفته شده است که زمینه ساز تسریع در روند و اجرای طرح 
نوسازی بافت های فرسوده می شود. او می گوید:کاهش هزینه های 
غیرساختمانی در بافت های فرسوده از جمله این راهکارها و محور 
نخست بسته های تشویقی است.هم اکنون شهرداری ها برای صدور 
پروانه ساختمانی مکلف هستندکه تا ۵۰ درصد تخفیف بدهند که در 
برخی موارد این تخفیف ها به ۱۰۰ درصد هم می رســد.در مقابل 

دولت متعهد است تا این تخفیف ها را در صدور پروانه ساختمانی 
برای شهردارهای جبران کند. هم اکنون به طور میانگین ۸۵ درصد 
تخفیف ها اعمال می شوند. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: 
صدور پروانه ساخت در تهران هشت ماه طول می کشد که انگیزه را 
از سازندگان گرفته است، با شهرداری به توافق رسیدیم که صدور 
پروانه ساخت در محله های فرسوده به ۲ ماه برسد. موضوع بعدی 
انشعابات آب و برق وگاز است که سازندگان تا سه ماه برای نصب 

انشعابات دوندگی دارند.
آئینی محور دوم بسته های مشوق نوسازی در بافت های فرسوده 
را برای سازندگان و سرمایه گذاران تامین مالی اعالم کرد و گفت: 
سیستم بانکی به کمک ســرمایه گذاران و سازندگان نوسازی در 
بافت های فرسوده آمده و تسهیالت ارزان قیمت را در اختیار آنها 
قرار می دهد. در بافت فرســوده بانک ها موظف هســتند همانند 
نهضت ملی مســکن در واحدهای معرفی شده تسهیالت را بدون 
شرایط چهارگانه نهضت ملی در اختیار سازندگان قرار بدهند. در 
حال حاضر شرایط پرداخت تسهیالت به این صورت است که در 
تهران ۴۵۰ میلیون تومان، در سایر کالنشهرها ۴۰۰ میلیون تومان 
و در سایر شهرها ۳۵۰ میلیون تومان تسهیالت نوسازی پرداخت 
می شود که ۱۵۰ میلیون تومان از این تسهیالت با نرخ صفر درصد 

محاسبه می شود.
  ســنگ اندازی های برای نوســازی بافت های فرسوده باید 

شکسته شود
براســاس این گزارش فرشید پورحاجت دبیر انجمن انبوه سازان 
مسکن کشور اعالم کرده اســت:  بوروکوراسی های اداری خود 

یکی از اصلی ترین عوامل در زمینه اجرای طرح نوســازی بافت 
 های فرسوده اســت و با توجه به  آنکه  در اجرای طرح نوسازی 
بافت های فرســوده شهرداری ها سنگ اندازی می کنند؛ بنابراین 
سازندگان تمایلی برای ورود به این بخش ندارند.  قنبری یکی از 
ساکنان بافت های فرسوده از نرخ پایین تسهیالت در حوزه گالیه 
کرد و گفت: نرخ پایین تســهیالت برای مدت زمان اجاره چندان 
پاسخ گو نیست، بنابراین در این بخش باید برنامه ریزی الزم صورت 
گیرد. گفتنی است، دولت در بسته تشویقی نوسازی بافت فرسوده 
برای ودیعه مسکن ۶۰ میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه با سود 
۴ درصد در تهران و برای کالنشهرها و سایر شهرها نیز ودیعه ۴۵ 
میلیون تومانی در نظر گرفته است. براساس این گزارش، هم اکنون 
۱۱۱ هزار و ۵۰۰ واحد در بافت های فرسوده در دست نوسازی 
قرار دارند که ۶۹ هزار واحد آن تحت حمایت دولت، تســهیالت 
 بانکی و دولتی نوسازی می شوند که در صورت اجرای طرح نوسازی 
بافت های فرسوده با روند و پیگیری بسته های تشویقی شاهد رونق 

در اجرای این طرح خواهیم بود.

طلسم نوسازی بافت های فرسوده شکسته خواهد شد 

اقتصادی
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  گروه گزارش // »وقتی اســیرمان کردند با ماشــین ما را به روستایی 
بردند. هم عربی صحبت می کردند، هم انگلیسی. سومالیایی هم که زبان 
اصلی شــان بود. بازجویی ها شروع شد. در آن روستا که کمی به ساحل 
نزدیک بود، ســواالت متداول را می پرسیدند. از کجا آمدید و برای چه 

آمدید و ... 
پدیده دزدی دریایی در اقیانوس هند سال هاســت از صیادان عمدتاً بلوچ 
فراساحل ایران قربانی می گیرد؛ این پدیده که از سال ۱۳۸۷ تاکنون موجب 
به دام افتادن ۵۴ لنج فراســاحل چابهار و کنارک شده از سال ۱۹۹۱ آغاز 
شد، زمانی که عمر آخرین دولت رسمی سومالی پایان یافت و جنگ داخلی 
و قحطی های مداوم مردم این کشــور شاخ آفریقا را به تامین معاش از این 
طریق سوق داد. سیستان و بلوچســتان با صید بیش از ۶۰ درصد ماهیان 
صنعتی کشور و بیش از ۴۰ درصد از کل صید کشور قطب صید و صیادی 
ایران محسوب می شود؛ همچنین بنا به گزارش کمیسیون تن ماهیان اقیانوس 
هند)ioTC(، چابهار و کنارک به عنوان مراکز صید سیستان وبلوچستان رتبه 
دوم صید در اقیانوس هند پس از کشور اندونزی دارند و با دارابودن بیش از 
۹۳۰ فروند شــناور صید فراساحل و بیش از ۱۰۰۰ قایق صیادی رتبه دوم 
تعداد ناوگان صیادی اقیانوس هند پس از کشور سری النکا را نیز از آن خود 
کرده اند. صیادان فراساحل چابهار و کنارک ترجیح می دهند برای صید بیشتر 
که غالباً تن ماهیان هســتند، بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر از سواحل سیستان و 
بلوچستان دور شده و گاهی به طور غیرقانونی وارد آب های سرزمینی سودان 
و سومالی شوند؛ اما یکی از دالیلی که موجب شده ماهیگیران در آب های 
خطرناک سومالی سر در بیاورند و این در حالی است که این صیادان ۶ ماه 
روی آب های آزاد سرگردان بودند و بعد از اینکه تروریست های الشباب آنها 
را اسیر کردند و تا سر حد مرگ شکنجه دادند. هیچ رد و نشانی از آنها نبود. 
هیچ کس نمی دانست زندگی ۱۴ ملوان و ماهیگیر چابهاری با چه سرنوشتی 
گره خورده است.   لنج »سدیس« به  همراه ۱۴ صیاد اواخر اسفندماه سال ۹۲ 
از کنارک و چابهار در جنوب سیستان و بلوچستان برای صید و صیادی دل به 
دریا زدندو عازم آب های آزاد شد به امید آنکه دو ماه بعد یعنی اردیبهشت ماه 
پایان دریاروی، با دستی پر به ساحل برگردند اما این سفر بی بازگشت شد؛ 
 بشیراحمد بنگال زهی، زبیر نیازی، طاهر بنگال زهی، نصیر بنگال زهی، کاظم 
کلکی، سهیل بلوچی، احمد عنبری، زهرمحمد روزافزا، افشین داوودی، مسلم 
و عارف دهانی و خالد، حمید و جاوید؛ ۱۴ صیاد ایرانی بودند که در سومالی 
اسیر گروهک تروریستی الشباب شدند و الشباب در بیانیه ای که همان روزها 
)اواخر اردیبهشت ماه( منتشر کرد مسئولیت گروگان گیری صیادان ایرانی را 
پذیرفت اما خواسته مشــخصی  مطرح نکرد . این لنج به  دلیل از کار افتادن 
موتور و اهمال در کمک رسانی، اواخر اردیبهشت ماه به جای آنکه در چابهار 
باشد، در الدهیر سومالی بود و گروهک تروریستی الشباب به استقبالش آمده 
بود؛ دزدی و غارت دریایی سومالیایی ها، کشوری که حداقل یک دهه است با 
قحطی، خشکسالی و جنگ فراگیر و همه جانبه دست  و پنجه نرم می کند برای 
صیادان فراساحل ایران که عمدتاً در سیستان و بلوچستان و بنادر چابهار و 
کنارک زندگی می کنند، بیگانه نیست؛ اما اسارت لنج سدیس چه از نظر هویت 

گروگان گیران و چه مدت اسارت یک مورد بی نظیر است. بنا بر بررسی های 
خبرنگار تسنیم از سال ۹۲ تاکنون ۵۲ صیاد ایرانی در بند گروه های مختلف 
دزدان، تروریســت ها و یا دولت های خودخوانده محلی در سومالی گرفتار 
شــده اند از این تعداد ۹ صیاد کشته شدند، چهار صیاد فرار کردند، ۲۵ صیاد 
پیش از این آزاد شــده بودند و ۱۴ صیاد دیگر که آخرین گروه در بند بودند 
در روزهای اخیر آزاد شدند. در اردیبهشت سال ۹۸ خبرنگار تسنیم در گفت 
وگویی که با مالک لنج سدیس داشت، وی آخرین خبر و تنها تماس ناخدای 
لنج )بشیر احمد بنگال زهی( را این گونه روایت می کند: آخرین تماس من با 
ناخدای لنج، ناخدا بشیر احمد بنگال زهی، به شهریورماه ۹۴ برمی گردد )۴ 
ماه بعد از اســارت(، الشبابی ها با من تماس گرفتند و تلفن را به ناخدا بشیر 
دادند؛ از ناخدا بشــیر و ملوانان جویای احوال شدم؛ ناخدا گفت »حال همه 
خوب است«؛ گفتم »کجا هستید«؛ گفت: »مهمانیم«؛ گفتم »چرا نمی آیید؟«؛ 
گفت: »چون ایرانی هستیم ما را نگه  داشته اند«. از آن موقع به بعد که ۴ سال 
می گذرد ارتباطم قطع شــده و هیچ اطالعی از سرنوشت ملوانان و صیادان 
لنج ندارم. در سال ۹۶ خانواده  های صیادان سیستان و بلوچستانی  در نامه ای 
خطاب به رئیس جمهور وقت )حسن روحانی( برای آزادی این صیادان از 
وی درخواست کمک کردند. که در همان سال رئیس جمهور اعالم کرد »ما 
در ســومالی با یک دولت یا واحد مرکزی روبه رو نیستیم که با آن مذاکره 
کنیم بنابراین روند آزادی صیادان ما طوالنی شده و دولت تمام تالش خود 
را به کار می گیرد تا از طریق واســطه ها صیادان ایرانی را آزاد کند«. حسن 
کرابی نماینده وزارت خارجه در منطقه آزاد چابهار سوم دی ماه در گفت وگو 
با خبرنگار تســنیم با اشاره به اینکه این صیادان که از سال ۹۲ در آب های 
بین المللی نزدیک ســومالی اسیر شده بودند پیرو رایزنی و اقدامات وزارت 
امور خارجه آزاد شــده اند، اظهار داشت: »این صیادان چابهاری و کنارکی 

از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی)ره( وارد ایران می شــوند«. »احمد 
عنبری، حسین بازدار، محمد حسین خورا، مالبخش رئیسی، کاظم کاکلی، 
عبدالعزیز بلوچ، سهیل بلوچ، اسماعیل بلوچ، سید طبیب علی حسینی، طاهر 
بنگل زهی، نصیر بنگل زهی، زبیر نیازی، جما ترابی و افشین داوودی« اسامی 
صیادان بازگشته به وطن است که همه بلوچ و ساکن چهار شهرستان ساحلی 
چابهار، کنارک، زرآباد و دشتیاری واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان 
هستند. خبرنگار تسنیم سراغ »زبیر نیازی« یکی از این ۱۴ صیاد بلوچ رفت 
تا جویا شــود در این مدت بر این صیادان چه گذشته است. این صیاد بلوچ 
به خبرنگار تسنیم می گوید: سال ۹۴ با لنج »سدیس« برای ماهیگیری راهی 
آب های دور فراساحلی شدیم و خودمان را برای یک سفر ۳ ماهه آماده کرده 
بودیم. ما ۱۷ صیاد بودیم و سفرمان از بندر کنارک شروع شد و قرار بود به 

همین بندر ختم شود!
   نقص فنی و پاره شدن لنگر لنج سرآغاز داستانی تلخ!

وی با یادآوری روزهای ۸ ساله جهنمی و تلخ اسارت در سومالی می گوید : 
در جریان حضور در آب های آزاد موتور لنج دچار نقص فنی شد و در این 
زمینه چند روزی تالش داشتیم ایراد موتور را برطرف کنیم اما راه به جایی 
نبردم و با صاحب لنج »حاجی صالح« تماس گرفتیم و از درخواست کمک 
کردیم که او هم به ما دلداری داد و گفت پیگیر موضوع می شود؛ اما در همین 
شرایط بود که متوجه شدیم لنگر لنج پاره شده و آب دریا ما را به سمت ساحل 
می برد. نیازی از اینکه لنج به ســاحل نزدیک شده بود و همه خوشحال از 
خطر مرگ بودند روایتش را اینگونه ادامه می دهد: همه ما خوشحال بودیم که 
اقبال بلندی داریم و جریان آب ما را به سوی خشکی هدایت می کند تا اینکه 
باالخره به نزدیکی خشکی رسیدیم؛ در این حین متوجه شدیم تعدادی قایق 
به سمت مان می آیند؛ ابتدا تصور  کردیم قایق ها با هدف کمک آمده اند اما وقتی 

نزدیک شدند و سالح های آنها را دیدیم متوجه شدیم برای کمک نیامده اند؛ 
آنها همه ما را از لنج پیاده کردند و سوار برای قایق های دیگری  شدیم و ما را 

به سمت ساحل سومالی بردند.
   مرگ را جلوی چشم می دیدیم

این صیاد داستان »عجیب، سخت و هولناک« ۸ سال اسارت تلخ را با توصیف 
مرگ دوستانش روایت می کند و می گوید : وقتی به ساحل رسیدیم ما را پیاده 
کردند و سوار ماشین شدیم؛ ۶ روز ما را در جنگل نگه داشتند به این صورت 
که پاهای هر ۳ نفر از ما را دور یک درخت زنجیر کرده بودند و روزانه فقط 
یک وعده غذا داشتیم و رفتار آنها بسیار غیرانسانی بود به نحوی که همواره 

زیر شکنجه بودیم و مرگ را جلوی چشم خود می دیدیم.
 از وی پرســیدم این دزدان دریایی با چه زبانی صحبت می  کردند آیا شما 
متوجه می شدید که زبیر نیازی با یادآوری شکنجه هایی که در آن دوران در 
زمان بازجویی کشیدند روایتش را اینگونه ادامه داد: آنها هم عربی صحبت 
می کردند، هم انگلیسی؛ سومالیایی هم که زبان اصلی شان بود. بازجویی ها 
شــروع شد. در آن روستا که کمی به ساحل نزدیک بود، سواالت متداول را 
می پرسیدند. از کجا آمدید و برای چه آمدید و چه می خواهید؟  عالوه بر همه 
این شــرایط دشوار، بلد نبودن زبان آنها سختی شرایط را برای ما دوچندان 
می کرد و نیازهای خود را با اشاره به آنها انتقال می دادیم. پس از مدتی فردی 
را آوردند که فارسی بلد بود  تا از ما بازجویی کند و ما گفتیم صیاد هستیم و 
برای ماهیگیری وارد آب های آزاد شده بودیم و لنج ما خراب شده ولی قبول 

نمی کردند می گفتند شما تروریست و جاسوس هستید.
   3 نفر به دلیل شرایط سخت و بیماری جان باختند 

نیازی با اشــاره به اینکه در این ۸ ســال اسارت سخت هیچگونه امکانات 
بهداشتی و درمانی در اختیار نداشتند اشاره کرد و ادامه داد: بعد از ۶ روز ما را 
در نزدیکی روستایی بردند و همانجا نگهداری می کردند؛ شاید دو هفته ای یک 
بار حمام می رفتیم و غذا به اندازه ای می دادند که فقط زنده بمانیم. از جمع ۱۷ 
نفره ما متأسفانه  ۳ نفر همان اوایل اسارت بر اثر ابتال به بیماری جان خود را 
از دست دادند چرا که نه دکتری بود و نه دارویی؛ شرایط آنقدر دشوار بود که 
واقعا از ادامه زندگی ناامید شده بودیم؛ سخت ترین روزهای زندگی بود وقتی 
می دیدیم همراهانمان جلوی چشمان ما جان می دهند. از این صیاد پرسیدم 
آیا به شــما اجازه تماس با خانواده یا ایران را می دادند که وی گفت:   ما در 
طول این سال های اسارت هیچ ارتباطی با خانواده نداشتیم و به عبارتی بعد 
از ارتباطی که همان اوایل خرابی لنج با صاحب لنج داشتیم، دیگر ارتباطمان 
با همه جا قطع شد؛ مادرم در دورانی که من نبودم فوت کرد و وقتی به ایران 
رسیدیم از این موضوع مطلع شدم که مادرم به رحمت خدا رفته و از اینکه با 

او وداع نکرده ام بسیار متأثر شدم.
  آزادی ما یک معجزه است

به گزارش  تسنیم ، وی به ماجرای آزادی خود و سایر صیادان اشاره کرد و 
گفت: خوشبختانه در طول مدت اسارت ما صاحب لنج، خانواده ها، وزارت 
امورخارجه و سازمان شیالت پیگیر موضوع بودند در نهایت دو ماه قبل از 
آزادی به ما اجازه دادند و ما موفق شدیم با خانواده ها تماس بگیریم که در این 

تماس ما را امیدوار کردند که به زودی آزاد می شویم و الحمداهلل آزاد شدیم.
نیازی گفت: اکنون که بعد از ۸ سال به وطن و خانه برگشته ایم خدا راشکر 
می کنم و از دولت ایران واقعا سپاســگزارم؛ کسانی که پیگیر آزادی ما بودند 
انگار به ما زندگی دوباره داده اند چرا که اســارت آنقدر طوالنی شد که هم 
خود ما هم خانواده ها تقریباً امید نداشتیم روزی آزاد شویم و این واقعاً یک 
معجزه بود از طرف خدا و همه دست اندرکارانی که این اقدام را انجام دادند و 

ما دعاگوی همه این عزیزان هستیم.

امروز در چهارمین ســال گام دوم انقالب اســالمی با 
عملکردی چهل و چهار ســاله که با رهاورد و دستاورد 
یک دولت بدفرجام، یک دولت زودهنگام، پنج دولت ۸ 
ســاله و یک دولت یک ساله در رأس، روبرو هستیم که 
غیر از سه ساله اول انقالب اسالمی، دولت های موسوی، 
هاشمی، خاتمی و روحانی تقریبًا در یک رویکرد، دولت 
احمدی نژاد در یک رویکرد و دولت سید ابراهیم رییسی 
نیز در یک رویکرد متفاوت، شعار داده، تبلیغ کرده، رأی 
گرفته و عملکرد داشته اند که تا حدود زیادی  با نسبت 
تناســب شــعار و عمل با عنایت به قوانین، ظرفیت ها، 

سیاســت ها، مقدورات، موانع، فرصت ها و عملکرد، در 
دسترس بررسی و واکاوی هستند.

لکن آنچه از جنبه های مختلف مورد نظر است، وفاداری 
یا بی وفایی خواص و مسؤلین کشوری و لشکری نسبت 
به  اصول و آرمان های نظام مقدس جمهوری اســالمی 
و میزان پایبندی آنها در جهت حفظ کردن خطوط قرمز 
منافع مردم و کشور با ترازهای داخلی و بین المللی است.

 البته داشــتن اطالعــات دقیق از فرصت هــا، موانع و 
آسیب ها در تحلیل دقیق این مسأله، به قطعیت، مهم، مفید 
و راهگشاست که به یقین، بسیاری از آن به دالیل موجه 

یا غیر موجه از دسترس نگارنده خارج است.
اما از دو ُبعد می توان مسایل را واکاوی کرد 

یک: به کالن یا ُخرد هر مســأله یا موضوعی مثاًل دین 
گریزی، تورم، وجدان کاری، پایین بودن ساعت مطالعه، 
نوع اســتفاده از فضای مجازی و انحراف فرهنگی، باید 
 از جنبه هــای مختلف دخیل، توّجه کــرد تا به داوری 
درست تری دست پیدا کرد چرا که همواره به قاعده ی فیل 
موالنا، هر کســی از باب ترس و طمع و اطالع، قضاوت  
 نیم تمامــی دارد که آن را به قطعیت می پذیرد و نشــر

 می دهد که عوارضش سرایت تردید است.

دو: در موارد مختلف خرد و کالن سیاســی، اقتصادی، 
فرهنگــی، علمــی، اجتماعی و مدیریتــی، دولت ها و 
شخصیت های ارشــد مدیریتی تحرک و تصمیم و عمل 
مختلف و متفاوت داشــته اند که آثار خودش را داشته 
و دارد کــه به دلیل مطلع نبــودن دقیق افکار عمومی یا 
وارونه پردازی سیاســیون یا رســانه ها، خبر درست به 
گوش مردم نرســیده و نمی رسد و کمترین عارضه اش 
این است که دولت یا شخصیت مرتبط و مؤثر در موضوع 
یا موضوعاتی که در اصل، اجرا، نظارت یا بازرســی و 
بررسی، دارای ایراد و آسیب بوده اند به دلیل بی اطالعی 
یا کم اطالعی افکار عمومی نســبت بــه اثر نامطلوب 
عملکرد خود، موضع مسؤلیت ناپذیری یا حتی به گردن 
دیگری انداختن را دارند که شــفاف بودن نوع تصمیم و 

عملکرد می تواند مانع مهم جابجایی واقعیت ها باشد که 
در نهایت مرز روشــنی از جهت تفکیک عملکرد برخی 
دولت ها و شــخصیت ها نسبت به اصول و آرمان های 
اصیل نظام مقدس جمهوری اسالمی ایجاد می کند که از 
باب بطالن مواضع نادرســت یا سودجویانه، بسیار مفید 

است.
به هر تقدیر یکی از وظایــف اصلی و فعاالنه اهل حق 
و مدعیــان انقالبی گری در همــه ی روزگاران به ویژه 
 امروز این اســت که با مشــارکت در ارائه تحلیل های 
همه جانبه گرایانه وفــادار به واقعیت و باز نمودن نقش 
مخصوص یا مشارکتی دولت ها و شخصیت ها مانع تحریف 
 در پاســخگویی ناشیانه به قدرت رسیده ها یا از قدرت، 

رفته ها بشوند. به امید شناخت و شناساندن

به مدعیان حق طلبی و انقالبی گری
اصغر مالئی محمدآبادی
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کار به مبلغ -/11,868,296,392ریال  همچنین توانایي 10% مبلغ پیمان )در صورت برنده شــدن ( بعنوان تضمین انجام تعهدات - ارائه یک نســخه تأیید شــده از صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان 
 حسابرســی یا اعضای جامعه حســابداران رسمی الزامیســت. )مبنای پذیرش در خصوص هر گونه گزارش حسابرســی صورت های مالی، بارگذاری گزارش مذکور از طریق ســایت جامع حسابداران رسمی ایران
)قابل استعالم در وبگاه www.iacpa.ir( با قابلیت مشاهده در سامانه پردیس می باشد(مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین از طریق سامانه الزم است بصورت 
حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز، کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند.  هـ-محل و  مهلت 
 دریافت اسناد : از کلیه متقاضـــیان واجد شرایط دعـــوت به عمل مي آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اسناد و اعالم آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشاني www.setadIran.ir مراجعه نمایند تا 
ارزیابي هاي الزم وفق آیین نامه اجرایي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات)ارزیابي کیفی(بر روي مدارک ارسالي مناقصه گران به عمل آید. 1- مهلت اعالم آمادگی: بصورت الکترونیکی )غیر حضوری و( از ساعت 8:00 
 www.setadIran.ir تاریخ  1401/10/11لغایت  ساعت 19:00  تاریخ   1401/10/21 _ 2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واریز مبـلغ  1,428,000 ریال به حساب ریال از طریق درگاه موجود در سامانه به نشانی
ضمناً می بایستی حداکثر ظرف مدت 14روز مدارک ارزیابی کیفی خود را مطابق با اطالعات درخواست شده در استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد بارگذاری نمایند. بدیهی است کارفرما این حق را برای خود محفوظ 
میدارد به مدارکی که شرایط مندرج در متن آگهی و استعالم ارزیابی کیفی را لحاظ ننموده اندترتیب اثر ندهد.  محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها  : متقاضیان واجد الشرایط در مرحله ارزیابی کیفی مکلفند پیشنهادات 
خود را حداکثر تا ساعت 15:00روز  یکشنبه مورخ  1401/12/14به صورت الکترونیکي و از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند. ضمناَ پیشنهادات در ساعت 08:00 روز  دوشنبه مورخ  1401/12/15 گشایش و قرائت خواهد 
شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفي نامه و کارت شناسایي معتبر بالمانع است. همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویر تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار در سامانه تا ساعت 15:00روز  
یکشنبه مورخ1401/12/14 اصل تضمین مذکور را به صورت فیزیکی به کمیسیون مناقصات شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب در آدرس: اهواز- کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان 
سابق طرحهای راه و ساختمان تسلیم نمایند. همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد. تذکر: حسب مورد ارائه یک نسخه اصلي 

از اساسنامه شرکتها، آگهي تاسیس، آخرین تغییرات ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد. 

امور حقوقي و قراردادها - مناطق نفتخیز
WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir

چاپ نوبت اول: 1۴01/10/10
چاپ نوبت دوم:  1۴01/10/11

نوبت اول

شناسه آگهی : 1۴310۷۴

دفتر پیشخوان دولت کد : 
72371058

سورو قدیم باالتر از پمپ بنزین 
ناصر نبش کوچه آوران 8

دفتر پیشخوان دولت کد : 
72371139

چهارراه مرادی به سمت فلکه برق 
جنب آموزش و پرورش ناحیه 2

دفتر پیشخوان دولت کد : 
72371192

شهرک پیامبر اعظم روبروی 
آتش نشانی 

دفتر پیشخوان دولت کد : 
72371216

اسالم آباد 
 نبش کوچه اسالم آباد

دفتر پیشخوان دولت کد : 
72371062
شهرک توحید

 نبش کوچه نبوت یک

دفتر پیشخوان دولت کد : 
72371056

بلوار امام خمینی روبروی فروشگاه 
اتکا ) پارک صفا(

دفتر پیشخوان دولت کد : 
72371055

خیابان دانشگاه 
 کوچه دانشگاه 5

دفتر پیشخوان دولت کد : 
72371054

کمربندی درخت سبز
 جنب بانک صادرات

دفتر پیشخوان دولت کد : 7231149
بلوار جمهوری اسالمی روبروی ستاد خبری نرسیده به بیمارستان شهید محمدی 

روایتی از اسارت ۸ ساله ۱4 صیاد ایرانی؛

 بازجویی دزدان دریایی از صیادان به زبان فارسی! 


