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بـا ظرفیت ۱۰ میلیون بشـکه امضا 

شـد.
روش  قالـب  در  قـرارداد  ایـن   
سـاخت، بهـره  بـرداری و واگـذاری 
 ، متـن  شـرکت  میـان   )BOT(
شـرکت  های پتروامید آسیا و گروه 
مدیریت سـرمایه گذاری امید امضا 

. شد
طـرح  نخسـت  فـاز  داد  قـرار 
سـاخت مخازن ذخیره سـازی نفت 
خام بندرجاسـک به عنوان بخشی 
از برنامـه راهبـردی وزارت نفت در 
توسـعه ایـن بنـدر و انتقـال نفـت 
خـام از گـوره بـه جاسـک ،عصـر 
بیـن  مهرمـاه(  )هشـتم  یکشـنبه 
تـورج دهقانی، مدیرعامل شـرکت 
مهندسـی و توسـعه نفـت )متن( و 
اصغـر گرزیـن، مدیرعامل شـرکت 
پتروامیدآسـیا و احمـد ابراهیمـی، 
مدیرعامل شـرکت گـروه مدیریت 

سـرمایه گذاری امیـد امضـا شـد.
مدیـر عامل شـرکت ملـی نفت 

ایـران درحاشـیه ایـن مراسـم در 
ایـن   : گفـت  خبرنـگاران  جمـع 
یـورو  میلیـون   ۲۰۰ قراردادبـا 
مـدت  در  اولیـه  سـرمایه گذاری 
زمان سـه سـال اجرا خواهد شـد و 
پس از آن ، به مدت ۱۵ سـال دوره 
بهره بـرداری تعییـن شـده اسـت.

علـی کاردر افـزود : بـا توجـه به 
تصویب احداث خـط لوله ۴۲ اینچ 
انتقـال نفـت خـام گوره/جاسـک، 
بخشـی از اراضـی تحصیـل شـده 
غـرب جاسـک بـه منظـور احداث 
پایانـه صادرات نفت خـام و احداث 
مخـازن ذخیره سـازی نفـت خـام 
در بنـدر جاسـک تخصیـص یافته 
و قـرار داد امـروز بـا هدف سـاخت 

مخزنـگاه امضاء شـد.
وی افـزود : ایـن مخـازن دارای 
ظرفیـت ۱۰ میلیـون بشـکه نفت 
خام سـبک و سـنگین و شامل ۲۰ 
مخزن فلزی سـقف شناور، هرکدام 
به ظرفیت ۵۰۰ هزار بشـکه اسـت 
کـه نفت خـام ارسـالی از خط لوله 
۴۲ اینـچ انتقـال نفـت خـام کوره 
جاسـک را در انتهـای خط دریافت 

و ضمـن ذخیره سـازی و نگهـداری 
نفـت صادراتـی، آن را بـه خطـوط 
لولـه دریایـی و گوی هـای شـناور 

نفـت خـام پمپـاژ می کند.
ملـی  شـرکت  عامـل  مدیـر 
نفـت ایـران بـا بیـان اینکـه ایـن 
مخـزن قابلیـت توسـعه ظرفیـت 
ذخیره سـازی تا ۳۰ میلیون بشـکه 
نفـت خـام را هـم خواهـد داشـت 
انتقـال  طـرح  اجـرای  در  گفـت: 
و  بـه جاسـک  گـوره  نفـت خـام 
 ، صادراتـی  پایانه هـای  احـداث 
احـداث هـزار کیلومتـر خـط لولـه 
۴۲ اینچـی، مخـازن ذخیره سـازی 
و اسـکله صادراتـی در دسـتور کار 
نیـاز  مـورد  لوله هـای  کـه  اسـت 
شـرکت  سـه  تولیـدات  محـل  از 
لوله سـاز ایرانی تامین خواهد شـد. 
بـا اجـرای ایـن طـرح روزانـه یـک 
میلیون بشـکه نفـت خـام از پایانه 
نفتـی گـوره در اسـتان بوشـهر به 
منطقـه جاسـک در سـاحل دریای 

عمـان منتقـل می شـود.
از  پـس  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
اجرایی شـدن این قرارداد جاسـک 

به عنـوان دومیـن پایانـه صادراتی 
نفـت خـام کشـورمعرفی خواهـد 
شـد گفـت : ایـن موضـوع باعـث 
هـای  پایانـه  بـه  بخشـی  تنـوع 
صادراتـی نفت کشـور خواهد شـد. 
آب هـای  بـه  دسترسـی  کاردر 
اقیانوسـی و بین المللـی، نزدیکـی 
و  هنـد  شـبه قاره  کشـورهای  بـه 
بازارهای بـزرگ هند و چین، نقطه 
اتصـال کریـدور شـمال و جنوب را 
از ویژگی هـای طرح ایجـاد مخازن 
نفتـی در سـواحل مکـران عنـوان 

 . کرد
مفـاد  مطابـق  اسـت  گفتنـی 
 ، شـده  امضـا  پیمـان  شـرایط  و 
سـرمایه گذار بایـد در مـدت سـه 
سـال تامیـن سـرمایه ، طراحـی، 
تأمیـن کاال و تجهیـزات، سـاخت 
و راه انـدازی مخزنـگاه و در مـدت 
و  نگهـداری  تعمیـر،  سـال   ۱۵
بهره بـرداری از آن را انجـام دهـد. 
مالکیـت مجموعـه در پایان سـال 
سـاله   ۱۵ دوره  )پایـان  هجدهـم 
بهره بـرداری( به شـرکت ملی نفت 

می شـود. منتقـل  ایـران 

امضای قرارداد ساخت مخازن ذخیره سازی 
نفت خام جاسک

نماینده میناب در صحن علنی مجلس خطاب به وزیر دادگستری

 شما اگر توان نداری 
مستکبرانی که کانتینر کانتینر 

کاال وارد می کنند،سکه و 
فرش قاچاق میکنند بگیرید  

استعفا بدهید
صفحه 2

از غیاث آباد تا دورقوزآباد
خـدا رحمـت کنـد مرحوم پرویـز فنـی زاده هنرمند نامـی را که 
در سـریال دایی جـان ناپلئـون سـاخته ناصـر تقوایـی برگرفتـه از 
کتـاب دایی جـان ناپلئون اثـر ایرج پزشـکزاد، روسـتایی را ماندنی 
کـرد و ایـن ماندنـی بـه ضرب المثـل هـم کشـیده شـد، روسـتای 
غیاث آبـاد کـه آقای پزشـکزاد هـر نوع خواسـته و رویاهای دسـت 
نیافتنـی اش را منتسـب بـه اهالـی ایـن روسـتا می نمـود، هرکـس 
بخواهـد در ناکجا آبـاد موطـن خـود را جسـت وجو کند، خـود را از 

اهالـی غیاث آبـاد معرفـی می کنـد.
بلغمـی از طبایـع مختلـف، مش قاسـم که خود را سـردار جنگی 
می دانـد، قـدرت و تـوان خـود را بـه شـهادت همشـهری هایش در 
غیاث آبـاد حوالـه می دهـد. اوج بـه اصطـاح مردانگـی را هـم در 
غیاث آبـاد جسـت وجو  می کنـد و وقتـی بـا مأمـور نظمیـه ای کـه 
اتفاقـا غیاث آبـادی اسـت و مدعـی می شـود -مردانگـی- نـدارد، 
غیاث آبـادی بـودن مأمـور را زیـر سـوال می بـرد. حـاال شـده قصه 
ایـن جنـاب نتانیاهـو، هر سـال که در ماه سـپتامبر جلسـه مجمع 
عمومـی سـازمان ملـل بـا حضـور سـران کشـورهای عضـو برگزار 

می شـود.
ایـن آقـا بـه جـای پاسـخ دادن بـه پرسـش هایی کـه در اذهان 
عمومـی نسـبت بـه ظلـم و سـتم بـر فلسـطینیان از ناحیـه دولت 
تحـت مدیریـت ایشـان طرح می شـود، همانند مش قاسـم سـریال 
دایی جـان ناپلئـون بـرای دور کـردن اذهان جهانـی از واقعیت تلخ 
فلسـطین و سـرزمین های اشـغالی و شهرک سـازی در سـرزمین 
مـردم فلسـطین مثـل محصـان دبسـتانی نقشـه ای را بـه دسـت 
می گیـرد، ایـران را در جایـگاه متهـم بهم زن صلح جهانی گذاشـته 
و خـود را پشـت تصاویـر نقشـه خیالـی پنهـان می کنـد. تصویری 
از یـک نارنجـک کـه با جدول بنـدی زمانـی، لحظه انفجـار بزرگ 
البـد -بیـگ بنـگ- را نشـان می دهـد کـه ایـران ظـرف چنـد ماه 
آینـده می توانـد جهـان را بـه ویرانـه ای تبدیـل کنـد کـه از حـاال 

بایـد جلـوی ایـن ویرانگـر را گرفت.
ادامه در صفحه ۴

»ذلک فضل اهلل یوتیه من یشاء و اهلل ذوالفضل العظیم«

ارجمند گرانمایه جناب آقای روح اهلل شهدادنژاد
با سام و عرض ادب؛

احترامـا بـر خویـش واجـب مـی دانم از سـوی خـود و همکارانـم انتصـاب شایسـته و مدبرانه حضرتعالـی را به 
معاونـت فرمانـداری جیرفـت صمیمانـه تبریـک عـرض نمایم.رجای واثـق دارد حضور شـما در این مسـئولیت 

خطیـر بـه عنـوان خادمـی صدیق و والیتمـدار با کولـه بار گرانـي از تجربـه، نوید 
بخـش نشـاط و تحرک بیش از پیـش آن معاونت محترم خواهد بـود.از درگاه ایزد 
منـان عـزت، سـربلندي و توفیقـات همـه خدمتگـزاران به اسـام و نظـام مقدس 
جمهـوري اسـامي را مسـالت دارم و بـراي جنابعالـي مزیـد توفیقـات در جهـت 
خدمتـي سرشـار از شـور و مملـو از توکل الهي در راسـتاي رشـد و شـکوفایي آن 

دارم.. شهرستان 
محمد دیمه کار مدیر مسوول مکران

جلسه کارگروه  شهرداران جنوب استان 
کرمان برگزار شد

این نشسـت تحت عنـوان کارگروه منطقه ۹ به میزبانی شـهرداری 
فاریـاب و ریاسـت مهنـدس محمـودی شـهردار محتـرم کهنـوج بـا 
حضـور شـهرداران منطقـه برگـزار شـد. در ایـن جلسـه پیرامون حل 
مشـکات شـهرداری هـای جنـوب اسـتان بحـث و تبـادل نظر شـد 
کـه در ایـن جلسـه تصمیماتی اتخـاذ گردیـد وتبادل اندیشـه جهت 
توسـعه مناطـق شـهری پنج گنـج صورت گرفـت و تقدیر و تشـکر از 
شـهردار فاریـاب جنـاب مهنـدس فـاح میزبان جلسـه کـه زحمات 
زیـادی در ایـن هـم اندیشـی شـهردارن بـر عهـده داشـتند آرزوی 

موفقیـت و پیـروزی روز افـزون داریم.
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آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره  
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  ۱۳۹76۰۳۱۹۰۰۲۰۰۱۴8۲هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک کهنوج تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی خانـم فاطمه کهورآبـادی فرزند 
داوی بشـماره شناسـنامه ۵۲۲ صادره از خرمشـهر در یک باب اتاق نیمه سـاز به مسـاحت 
۱67.۵۳ متـر مربـع پـاک ۹78۳ فرعـی از۲ اصلـی مفروز و مجزی شـده از پـاک ۱7۴6 
فرعـی از ۲ اصلـی قطعـه یـک واقع در کهنـوج حیدرآباد خریـداری از مالک رسـمی خانم 
قدیسـه مسـکار محـرز گردیـده اسـت.لذا به منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه ۱۵ روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید،ظرف مـدت یک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند.بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۹7/۰6/۲۵
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/۰7/۰8

اصغر نارویی –رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج
*******

آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره  
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  ۱۳۹76۰۳۱۹۰۰۲۰۰۱87۰هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک کهنـوج تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی آقـای عزیـز آتش افـروز فرزند 
اعید بشـماره شناسـنامه 7۳۰۳ صادره از کهنوج در یک قطعه زمین مزروعی به مسـاحت 
۲۹8۲۴ متـر مربـع پـاک ۱۰۱7 فرعـی از۵6 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۴ 
فرعـی از ۵6  اصلـی قطعـه یـک واقـع در کهنـوج روسـتای دهپیـش خریـداری از مالـک 
رسـمی خانـم معصومـه مهیمی محـرز گردیـده اسـت.لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید،ظرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند.بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۹7/۰6/۲۵
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/۰7/۰8

اصغر نارویی –رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج
*******

آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای 
شـماره هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضی خانم آمنه خسـروخاور فرزند احمد بشـماره شناسـنامه ۱7۱ 
صـادره از جیرفـت در یـک بـاب خانه بـه مسـاحت ۴67.۱۰متـر مربع پـاک ۱۱۵ فرعی 
از۲۵ اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک یـک فرعـی از ۲۵  اصلی قطعه یـک واقع در 
کهنوج عاشـق آباد خریداری از مالک رسـمی آقای سـید عبدالرضا موسـوی محرز گردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتب در دو نوبت بـه فاصله ۱۵ روز آگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیم نمایند.بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول 

اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۹7/۰6/۲۵
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/۰7/۰8

اصغر نارویی –رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج
*******

آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
۱۳۹76۰۳۱۹۰۰۲۰۰۱۴7۴هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
کهنـوج تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم سـمیه بیگلـری کهنوجی فرزند منصور 
بشـماره شناسـنامه ۰ صـادره از کهنـوج در یک بـاب خانه به مسـاحت ۴۰۲.7۴ متر مربع 
پـاک ۱۳6 فرعـی از۲۹ اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۲۹اصلی قطعـه یک واقع 

در عبـاس آبـاد کهنـوج خریـداری از مالـک رسـمی آقای علی حمـزه گردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهـی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید،ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نمایند.بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض 

طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۹7/۰6/۲۵
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/۰7/۰8

اصغر نارویی –رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج
*******

آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره  
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  ۱۳۹76۰۳۱۹۰۰۲۰۰۱۳8۴هیـات 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملـک کهنـوج تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانم عصمـت عزیزی نسـب فرزند 
درگوش بشـماره شناسـنامه ۱۰6۹ صادره از کهنوج در یک باب خانه به مسـاحت ۲۹۵.۵ 
متـر مربـع پـاک ۴۳ فرعـی از۳8 اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پاک یک فرعـی از ۳8  
اصلـی قطعـه یـک واقع در کهنوج محلـه قلعه کهنه خریـداری از مالک رسـمی آقای امیر 
سـعیدی مالکـی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه ۱۵ روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید،ظرف مـدت یک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند.بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۹7/۰6/۲۵
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/۰7/۰8

اصغر نارویی –رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج
*******

آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره  
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  ۱۳۹76۰۳۱۹۰۰۲۰۰۱۴87هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک کهنوج تصرفـات مالکانه بامعارض متقاضی خانم شـهناز راونـد فرزند ابراهیم 
بشـماره شناسـنامه ۹۰۴ صـادره از کهنـوج در یک بـاب خانه به مسـاحت ۳۰۰ متر مربع 
پـاک ۱۱۴ فرعـی از۲۵ اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک یـک فرعـی از ۲۵  اصلی 
قطعه یک واقع در عاشـق آباد کهنوج خریداری از مالک رسـمی آقای سیدهاشـم موسـوی 
محـرز گردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عموم مراتب در دو نوبت بـه فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره 
تسـلیم و پس از اخذ رسـید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند.بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۹7/۰6/۲۵
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/۰7/۰8

اصغر نارویی –رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج
*******

آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره  
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  ۱۳۹76۰۳۱۹۰۰۲۰۰۰۵۹8هیـات 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملـک کهنـوج تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی خانـم آفریـده خرمی فرزنـد ابراهیم 
بشـماره شناسـنامه ۳ صـادره از جیرفـت در یـک باب خانـه به مسـاحت ۲۳8.۵ متر مربع 
پـاک ۱۳۵ فرعـی از۲۹ اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پاک ۲۹  اصلی قطعـه یک واقع 
در کهنـوج بلـوار حافـظ کوچه شـماره 8 خریـداری از مالک رسـمی آقای حسـین عقیلی 
محـرز گردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عموم مراتب در دو نوبت بـه فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره 
تسـلیم و پس از اخذ رسـید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند.بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۹7/۰6/۲۵

تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/۰7/۰8
اصغر نارویی –رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج

*******
آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای 
تعییـن  قانـون  اول موضـوع  شـماره  ۱۳۹76۰۳۱۹۰۰۲۰۰۱۹۰۰هیـات 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک کهنوج تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی آقای کهنـدل جالی فرد 
فرزنـد درگـوش بشـماره شناسـنامه 67۳ صـادره از رودبارجنـوب در یـک بـاب مغـازه به 
مسـاحت ۲8.7۴ متـر مربـع پـاک ۹78۴ فرعی از۲ اصلـی مفروز و مجزی شـده از پاک 
۱8۵ فرعـی از ۲  اصلـی قطعـه یـک واقـع در کهنـوج حیدرآباد خریداری از مالک رسـمی 
آقـای چـراغ خانـی محرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه ۱۵ روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید،ظرف مـدت یک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند.بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۹7/۰6/۲۵
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/۰7/۰8

اصغر نارویی –رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج
*******

آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
۱۳۹76۰۳۱۹۰۰۲۰۰۱8۵۵هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
کهنـوج تصرفـات مالکانه بامعارض متقاضی خانم خانم شـمبوئی نژاد تـکل فرزند تاجک 
بشـماره شناسـنامه ۱8۵ صـادره از رودبارجنـوب در یک قطعه زمین مزروعی به مسـاحت 
۳۲7767.۳۳متـر مربـع پـاک ۴ فرعـی از۴78 اصلی مفـروز و مجزی شـده از پاک ۴78 
اصلـی قطعـه چهـار واقـع در روسـتای پیرحاجـی قلعـه گنـج خریـداری از مالک رسـمی 
آقـای جـان اهلل میرانـی طـراده و خانم خانم شـمبوئی نـژاد تکل محـرز گردیده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ۱۵ روز آگهی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید،ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نمایند.بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۹7/۰6/۲۵
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/۰7/۰8

اصغر نارویی –رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج
*******

آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
۱۳۹76۰۳۱۹۰۰۲۰۰۱۳۹۰هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
کهنـوج تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای حامـد بهرامی مقـدم فرزنـد آخرداد 
بشـماره شناسـنامه ۱۰ صـادره از قلعـه گنـج در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۳6۳ متـر 
مربـع پـاک ۱۲۵۲ فرعـی از۴۹7 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پاک ۴ فرعـی از ۴۹7 
اصلـی قطعـه چهـار واقع در شـهرک امام رضـا قلعه گنج خریـداری از مالک رسـمی آقای 
حسـین بازگیـر محـرز گردیـده اسـت.لذا به منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه ۱۵ روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید،ظرف مـدت یک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند.بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۹7/۰6/۲۵
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/۰7/۰8

اصغر نارویی –رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج
*******

آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره  
۱۳۹76۰۳۱۹۰۰۲۰۰۱8۱۳هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 

و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملک کهنـوج تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای محمـد رئیسـی زاده فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 
۰صـادره از منوجـان در یـک قطعـه زمیـن مزروعـی مشـتمل بـر بـاغ نخیاتی به مسـاحت 
۴۴۴77متـر مربـع پـاک ۱۰ فرعـی از۱۱۰۵ اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۱۱۰۵ 
اصلـی قطعـه پنج واقـع در منوجـان غدیرپور خریـداری از مالک رسـمی آقای چـراغ مزوری 
محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ۱۵ روز آگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پس از اخذ رسـید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۹7/۰6/۲۵
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/۰7/۰8

اصغر نارویی –رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج
*******

آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف 
آراء  برابـر  فاقـد سـند رسـمی  و سـاختمانهای  اراضـی  و  ثبتـی  وضعیـت 
۱۳۹76۰۳۱۹۰۰۲۰۰۱۳68و۱۳۹76۰۳۱۹۰۰۲۰۰۱۲76  شـماره   
و۱۳۹76۰۳۱۹۰۰۲۰۰۱۲77 وهیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبـت ملک کهنوج 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضیـان۱- آقـای موسـی نوابـی پـور فرزند سـیاه بشـماره 
شناسـنامه ۳۹۲۳ صـادره از خرمشـهر در دو بـاب مغـازه به مسـاحت ۱۰۰ متـر مربع پاک 
۱۲۵۴ فرعـی از۴۹7 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۱۳ فرعـی از ۴۹7  اصلی قطعه 
چهـار واقـع در قلعـه گنج خیابان شـهید حیـدری خریداری از مالک رسـمی آقای حسـین 
احمدی،۲- آقای موسـی نوابی پور فرزند سـیاه بشماره شناسـنامه ۳۹۲۳ صادره از خرمشهر 
در دو بـاب مغـازه بـه مسـاحت ۵6 متـر مربـع پـاک ۱۲۵۳ فرعـی از۴۹7 اصلـی مفـروز و 
مجـزی شـده از پـاک ۱۳ فرعـی از ۴۹7  اصلـی قطعه چهـار واقع در نـورک آباد قلعه گنج 
خریـداری از مالـک رسـمی آقای حسـین احمـدی ،۳- آقای حمداهلل سـاالری مقـدم فرزند 
صولـت بشـماره شناسـنامه 6۳۰۰ صـادره از کهنـوج در یک بـاب خانه به مسـاحت ۲۵۱.۴ 
متـر مربـع پـاک ۱۱۳ فرعـی از۳۵ اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پاک یک فرعـی از ۳۵  
اصلـی قطعـه یـک واقع در کهنـوج بلوار حافـظ خاتون آباد خریـداری از مالک رسـمی آقای 
ناصـر مهیمی،محـرز گردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصله 
۱۵ روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید،ظرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اسـت در صورت انقضای 

مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۹7/۰6/۲۵
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/۰7/۰8

اصغر نارویی –رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج
*******

آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
۱۳۹76۰۳۱۹۰۰۲۰۰۱۱88هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
کهنـوج تصرفـات مالکانه بامعارض متقاضی آقـای  غامرضا آزادی  شـیبکوه  فرزند غام  
بشـماره شناسـنامه ۱۰۵۰صـادره از منوجـان  در یک قطعه باغ  مسـاحت ۵۴۲۹۳.۳۰متر  
مربـع پـاک ۲۱ فرعـی از۱۰7۵ اصلـی مفروز و مجزی شـده از پـاک ۱۰7۵ اصلی قطعه 
پنـج واقع درسـرراس منوجـان خریداری از مالک رسـمی آقای علی ازادی شـیبکوه محرز 
گردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ۱۵ روز آگهی می 
شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند.بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۹7،۰6،۲۵
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7،۰7،۰8

توضیحـات: بـه علـت انتقال آقای حسـینی از ایـن واحد ثبتی آقـای نژاد معصـوم  بعنوان 
کارشـناس  جایگزیـن معرفی  می شـود.

اصغر نارویی  رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج

اســتان هرمــزگان یکــی از 
ــن مناطــق کشــور  محــروم تری
در زمینــه معیشــتی بــرای مردم 
اســت و مــردم هرمزگان ســاکن 
در روســتاها و شهرســتان بــا 
وجــود نزدیــک بــودن بــه قطب 
اقتصــادی کشــور، بــی بهــره 
ــر  ــوده و درگی ــت ب ــن نعم از ای
ــتی  ــادی و معیش ــایل اقتص مس

ــتند. ــیاری هس بس
حضــور جهادگــران و خیریــن 
نشــین  روســتا  مناطــق  در 
اســتان هرمــزگان تســکینی بــر 
درد مشــکات معیشــتی مــردم 
روســتاهای ایــن اســتان اســت.

ــودک  ــار زاده ک ــین نج حس
شــش ســاله اهــل روســتای 
شهرســتان  ایســین  پشــته 
ــودک  ــزاران ک ــاس از ه بندرعب
هرمزگانــی اســت کــه بــه دلیــل 
ــرایط  مشــکات اقتصــادی و ش
خــاص خــود، طعــم شــیرینی از 

ــت. ــیده اس ــی نچش زندگ
ــه  ــینی ک ــودک ایس ــن ک ای
طــی ســانحه آتــش ســوزی 
دچــار ســوختگی ۵۲ درصــدی 
ــواده  ــر خان ــایه فق ــت در س اس
و مشــکات مالــی بســیار، در 

ــت. ــان اس ــرای درم ــار ب انتظ
حســین اکنــون ویترینــی 
بــرای عکاســی مســئوالن شــده 
ــا از  ــاه ه ــت م ــس از گذش و پ
کمکــی  هیــچ  حادثــه  ایــن 
در جهــت  هــا  آن  از جانــب 
درمــان بــه ایــن خانــواده نمــی 

ــود. ش
ایــن  رســان  یــاری  تنهــا 
کــودک شــش ســاله گــروه 
ــران بندرعباس  ــادی جهادگ جه
ــته  ــک دس ــادی ی ــروه جه و گ
نیــروی تــازه نفــس هســتند 
کــه بــه دلیــل مشــکات بســیار 
کمــک  زاده  نجــار  خانــواده 

ــن  ــمتی از ای ــم قس ــا ه آن ه
کنــد  مــی  رفــع  را  مســائل 
و نیــاز حســین بــه جراحــی 
ــا  ــا برج ــان پ ــتیک همچن پاس

ــد. ــی مان م
تنهــا خاطراتــی کــه حســین 
تاکنــون  خــود  کودکــی  از 
و  اســت  ســوختگی  درد  دارد 
بــازی هــای کودکانــه بــرای 
کــه  باشــد  مــی  رویایــی  او 
ــه واســطه کمــک هــای  تنهــا ب
ــی  ــر و جراح ــردم خی ــی م مال
پاســتیک بــرای رهایــی از درد 

ــود. ــی ش ــق م محق
ــن  ــدر ای ــار زاده، پ ــی نج عل
ــا اشــاره  کــودک شــش ســاله ب
بــه وضعیــت ضعیــف معیشــتی 
در  کــرد:  اظهــار  خانــواده، 
ــی  ــتاد بنای ــغلم اس ــته ش گذش

بــود کــه بــر اثــر تصــادف و 
ــادر  شکســتگی دســت دیگــر ق

ــدم. ــه آن کار نش ــه ادام ب
ایســینی  شــهروند  ایــن 
دلیــل  بــه  دســتم  افــزود: 
شکســتگی پاتیــن دارد کــه 

را  ســنگین  کارهــای  امــکان 
ــه  ــغول ب ــه و مش ــن گرفت از م
هســتم. بنزیــن  آزاد  فــروش 

بــه  ادامــه  در  زاده  نجــار 
و  ســوزی  آتــش  ســانحه 
ســوختن حســین اشــاره کــرد و 

ــن هــا را در حمــام  گفــت: بنزی
نگــه داری مــی کردیــم کــه 
حســین بــه خیــال بچگانــه 
خــود آن هــا را بــرای بــازی 
ســانحه  دچــار  و  زده  آتــش 

شــد. ســوختگی 

از  پــس  کــرد:  اظهــار  وی 
ــر حســین  ــش ســوزی خواه آت
حمــام  وارد  او  نجــات  بــرای 
مــی شــود کــه خــودش دچــار 
ــده  ــدی ش ــوختگی ۴۴ درص س
ــت داد  ــود را از دس ــان خ و ج

و حســین بــا ســوختگی ۵۲ 
در  و  مانــده  زنــده  درصــدی 
ســن کودکــی درد ســنگینی را 

ــود. ــی ش ــل م متحم
ــا  ــینی ب ــهروند ایس ــن ش ای
بیــان اینکــه شــش مــاه از ایــن 
حادثــه مــی گــذرد، یادآور شــد: 
حســین در حال حاضــر حتی از 
خــوردن غــذا هــم عاجــز اســت 
و از طریــق نــی فقــط آب و آب 

میــوه مــی خــورد.
ــفانه  ــزود: متاس ــار زاده اف نج
ــرای گرفتــن  مســئوالن فقــط ب
ــه  ــوچ ب ــای پ ــول ه عکــس و ق
ــا  ــد و ت ــی زنن ــر م ــین س حس
ــب  ــچ کمکــی از جان ــون هی کن

ــم. ــرده ای ــت نک ــا دریاف آن ه
وی ادامــه داد: پســر بزرگتــرم 
ــارج  ــری مخ ــا کارگ ــه ب ــم ک ه

خانــه را تأمیــن مــی کــرد، 
ســال گذشــته بــر اثــر تصــادف 
هــر دســتش شکســت و دیگــر 
کارگــری  بــه  قــادر  هــم  او 

ــت. نیس
ــا  ــینی ب ــهروند ایس ــن ش ای
ــران  ــون خی ــه تاکن ــان اینک بی
ــد،  ــوده ان ــا ب ــان م ــا حامی تنه
دلیــل  بــه  حســین  گفــت: 
ســوختگی نمــی توانــد حرکــت 
کنــد یــا اعضــای بــدن خــود را 
بــه تــکان دهــد و بــا توجــه بــه 
ــی  ــا حت ــر م ــای اخی ــی ه گران
ــاک و دارو  ــرج پوش ــس خ از پ
ــم. ــی آیی ــر نم ــم ب ــای او ه ه

ــا  ــرد: ب ــار ک ــار زاده اظه نج
توجــه بــه اوضــاع نامناســب 
ــه ای  ــود خان ــرار ب ــا ق ــزل م من
بــرای مــا ســاخته شــود کــه بــه 
ــوار هــای آن  لطــف خیریــن دی
بــاال بــرده شــده و بــرای ادامــه 
نیازمنــد کمــک  آن  ســاخت 
خیــران  ســایر  و  مســئوالن 

ــتیم. هس
وی خاطــر نشــان کــرد: از 
تمامــی مســئوالن بــه ویــژه 
خیــران تقاضــا داریــم نــه بــرای 
مــا بلکــه بــرای کاهــش درد 
ــا  ــا م ــین، ب ــبانه حس ــای ش ه
همــکاری کــرده تــا مخــارج 
جراحــی پاســتیک و هزینــه 
هــای درمــان او تأمیــن تــا ایــن 
کــودک شــیش ســاله بــار دیگــر 

ــردد. ــاز گ ــی ب ــه زندگ ب
رود ســازمان  مــی  انتظــار 
هــای حمایتــی و دولــت مــردان 
بــا اتخــاذ قوانیــن، خانــواده 
ــوص در  ــه خص ــت ب ــی بضاع ب
ــرده  ــا را شناســایی ک روســتا ه
و بــا ارائــه بســته هــای درمانــی، 
ــان را از دوش  ــزرگ درم ــار ب ب
ــین  ــتا نش ــای روس ــواده ه خان

ــد. بردارن

نماینده میناب در صحن علنی مجلس خطاب به وزیر دادگستری

 شما اگر توان نداری مستکبرانی که 
کانتینر کانتینر کاال وارد می کنند،سکه و 
فرش قاچاق میکنند بگیرید  استعفا بدهید

بـه گـزارش نمـام : ذوالقدر نماینده شـرق هرمـزگان در مجلس 
شـورای اسـامی خطـاب بـه وزیـر دادگسـتری گفـت:  شـما چرا 
بـه مـردم مـرز نشـین رحـم نمـی کنیـد چـرا بـه کشـاورزان مرز 
نشـین رحـم نمـی کنیـد چـرا به خـرده کاسـب هـای مینابی که 
یـک کفش مـی آورند  رحم نمی کنیدتعزیرات شـما پدرشـان در 
آورده اسـت.. چـرا یـک مـرز نشـین اگر یـک گوسـفندی در آغل 
داره بـه زورش ازش میگیریـد کـه مبـادا قاچـاق کنـد... شـما چرا 
مسـتکبرانی کـه کانتینـر کانتینـر کاال از بندر مسـتقیم می آورند 
تهـران کسـی جلـو آنهـا نمـی گیـرد چـرا کاخ نشـین هـا را ول 
کردیـد کـوخ نشـینان بدبخـت و بیچـاره  مینابی اذیـت می کنید 
شـما اگر قانونمند هسـتی آنها را بگیرید که گر و گر}پشـت سـر 
هـم { طـا و سـکه و فـرش  از این مملکت دارند خـارج می کنند 

..اگـر توانایـی ندارید اسـتعفا بدهیـد تمام.

مدیر جدید خانه مطبوعات و رسانه های 
جنوب استان کرمان انتخاب شد

 در جلسـه ای کـه  ظهر پنجشـنبه پنجم مهرمـاه ۹7 با حضور  
کلیـه اعضـاء هیئـت مدیـره خانـه مطبوعـات برگـزار شـد ضمـن 
بحـث و تبـادل نظـر پیرامـون وظایـف خانـه و ضـرورت ترمیـم 
سـاختار و ترکیـب اعضـاء جهت تسـریع در روند امـور؛ رای گیری 
مخفـی پیرامون انتخـاب مدیر خانه مطبوعات در دسـتور کار قرار 
گرفـت کـه نهایتـاً اعضـاء با اکثریـت آرا هدایـت پیرنیـا را به جای 
حمیـد سـعیدی به عنوان مدیـر عامل جدید انتخـاب و از زحمات 

حمیـد سـعیدی مدیر سـابق تقدیـر نمودند.
 سـایر اعضـاء به اتفـاق آراء در سـمت و موقعیت خود به شـرح 

ذیل ابقـاء گردیدند:
 بختیار مجاز رئیس هیئت مدیره

علی سعیدی نایب رئیس هیئت مدیره
حمید عظیمی خزانه دار ، زهرا طاهری  منشی

احسان احمدی  عضو، محمود مجاز  عضو، حمید سعیدی  عضو
ضمنـا آقایـان سـید اسـماعیل آفاق حسـینی و معین سـعیدی 
قبـًا در انتخابـات الکترونیکـی بـه عنـوان بازرسـان جدیـد خانـه 
مطبوعـات و رسـانه هـای جیرفت به این ترکیب اضافه شـده بودند.

کودک شش ساله بندری
با ۵۲ درصد سوختگی در آتش نداری دست و پنجه نرم می کند

بنزین ها را در حمام نگه داری می 
کردیم که حسین به خیال بچگانه خود 
آن ها را برای بازی آتش زده و دچار 

سانحه سوختگی شد
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دیگـری  معارفـه  هـر  مثـل 
تودیـع و معارفـه ورزش و جوانان 
هرمـزگان نیز بـه دور از حاشـیه 
را  خـودش  حواشـی  و  نمانـد 
داشـت. بـر اسـاس ایـن گـزارش 
نماینـدگان  مجمـع  رئیـس 
هرمـزگان در مجلـس گفت: باید 
ورزش اسـتان از دسـت کسـانی 
کـه بـه دنبـال منافع شـخصی و 
سیاسـت زدگـی هسـتند، خارج 
شـود و به صراحـت بگویـم بایـد 
ورزش اسـتان از دسـت آدم هـای 
کثیـف که تنها به فکر خودشـان 
هسـتند، خارج و در اختیار عموم 

مـردم قـرار بگیـرد.
احمد مـرادی در آئیـن تکریم 
و  ورزش  مدیـرکل  معارفـه  و 
جوانان اسـتان هرمـزگان با بیان 
اینکـه بـه سـهم خـودم بایـد از 
سـالیان  طـی  دانشـور  زحمـات 
گذشـته و زحماتش برای توسعه 
ورزش هرمـزگان علی رغم تمامی 
تشـکر  کاسـتی ها  و  مشـکات 
کنـم، افـزود: دانشـور طـی ایـن 
سـالیان بـا مدیریـت برگرفتـه از 
تعامـل با مسـئوالن و هیئت های 
وزشـی بـا امـوری که بـه ذهنش 
می رسـید تـاش کـرد تا بـا نگاه 
خدمت به ورزشـی زمینه رشـد و 

تعالـی را فراهـم سـازد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه هنـوز 
تـا  زیـادی  فاصلـه  هرمـزگان 
اصلـی اش  جایـگاه  بـه  رسـیدن 
هرمـزگان  کـرد:  اضافـه  دارد، 
بـا کمتریـن امکانـات بیشـترین 
زریـن  بـرگ  و  را داشـته  بـازده 
افتخارآمیزی برای ورزش کشـور 

اسـت. بـوده 
مرادی بـا بیان اینکه هرمزگان 
مدیریتـی  سـابقه  به واسـطه 
ایـن  در  و جوانـان  ورزش  وزیـر 
اسـتان دیـن بزرگـی بـه گـردن 
خاطرنشـان  دارد،  فـر  سـلطانی 
برتـری  لیـگ  تیم هـای  کـرد: 
اسـتان هرمـزگان بـا کم توجهـی 
و  کردنـد  سـقوط  بی مهـری  و 
جوانان قهرمـان هرمزگان آن قدر 
بی مهـری و بی عنایتـی دیدند که 
امـروز بایـد در کوچه هـا به دنبال 
آن هـا بگردیـم و به طورکلـی بـا 
بی توجهی مـان  و  تصمیم هـا 
سـبب نابودی ظرفیت ها شـدیم.

نماینـدگان  مجمـع  رئیـس 
هرمـزگان در مجلـس بـا اشـاره 
هرمـزگان  مـردم  اینکـه  بـه 
مطالبـه گـرد هسـتند و نخبگان 
کـه  وظیفه دارنـد  مسـئوالن  و 
صریـح و شـفاف بـا مردم سـخن 

تمامـی  کـرد:  عنـوان  بگوینـد، 
نماینـدگان هرمـزگان در مجلس 
دنبـال  بـه  اسـتاندار  شـخص  و 
بودنـد  بومـی  نیـروی  انتصـاب 
تمامـی  گام  نخسـتین  در  و 
نماینـدگان بـر سـر گزینـه آقای 
علیرضا باقری به تفاهم رسـیدند 
و حتـی نـام دکتـر سـایبانی هم 
از نیروهـای بومـی ارائـه شـد اما 
وزارت ورزش و جوانـان بـه دلیل 
نبودن نیروی درون سـازمانی این 

کـرد. رد  را  گزینه هـا 
مـرادی بـا بیـان اینکه سـپس 
از سـوی اسـتاندار آقـای پایـدار 
معرفـی  نیـز  رضایـی  خانـم  و 
شـد کـه این فـرد هـم بـه دلیل 
بـودن  درون سـازمانی  عـدم 
وزارت ورزش و جوانـان رد شـد، 
ادامـه داد: مدتـی بعـد از سـوی 
آقایـان  جوانـان  و  ورزش  وزارت 
امیـاری و امینـازاده معرفی شـد 
کـه نماینـدگان فرصـت ارزیابـی 
خواسـتند و در ایـن مـدت آقای 
نماینـدگان  تمامـی  بـا  امیـاری 
ارتبـاط و جلسـه برقـرار کـرد اما 
بازهـم نماینـدگان بـرای انتخاب 

خواسـتند. فرصـت 
وی با اشـاره به اینکه اسـتاندار 
بـا  هرمـزگان بـدون هماهنگـی 
نماینـدگان نام آقـای جهانبخش 
از نیروهـای بومـی را بـه وزارت 
کـرد،  ارسـال  جوانـان  و  ورزش 
افزود: بنـده هیـچ گاه دخالتی در 
عـزل و نصب هـا نـدارم و تنهـا بر 
عملکـرد مدیران نظـارت می کنم 
و اگـر مدیـری اندکـی از سـمیر 
اصلـی اش خـارج شـود بـه مردم 
خیانـت نکـرده و مانـع از انحراف 
مدیـر می شـوم. رئیـس مجمـع 
نماینـدگان هرمـزگان در مجلس 
بـا بیـان اینکـه اسـتاندار اعـام 
کـرد کـه هـر چهـار نماینـده بـا 
آقـای جهانبخش موافق هسـتند 
مخالـف هسـتید،  تنهـا شـما  و 
خاطرنشـان کرد:بله مخالف بودم 
هنـوز  می کنـم  احسـاس  زیـرا 
برای آقـای جهانبخش مدیرکلی 

زود اسـت.

آقـای  بـا  داد:  ادامـه  وی 
جهانبخـش جلسـه داشـتم کـه 
و  ورزش  وزیـر  خادم)معـاون 
جوانـان( تماس گرفـت و از تأیید 
و  داد  خبـر  جهانبخـش  آقـای 
بنـده چون بنـا نداشـتم در چهار 
سـال نمایندگـی با نیـروی بومی 
سـنگ اندازی  و  باشـم  مخالـف 
کنـم و فرصـت بیشـتری دهـم 
تأییـد  را  جهانبخـش  انتخـاب 

کـردم.
اینکـه  بیـان  بـا  مـرادی 
مجـازی  فضـای  در  پـس ازآن 
حواشـی فراوانـی بـه وجـود آمد 
در  هرمـزگان  نماینـده  چهـار  و 
مجلـس بـه نـزد اسـتاندار رفته و 
صادقانـه اعـام کردیم کـه با این 
شـرایط کار کردن سـخت است و 
حواشـی زیـاد و سـنگینی وجود 
پـس ازآن  کـرد:  تصریـح  دارد، 
مسـئوالن وزارت ورزش و جوانان 
ایـن حواشـی را تأییـد و گزینـه 
آقـای امیـاری بـار دیگـر مطـرح 
شـد و پـس از جمع بندی هـا بـه 
این نتیجه رسـیدیم کـه انتخاب 

امیـاری مناسـب اسـت.
نماینـدگان  مجمـع  رئیـس 
هرمـزگان در مجلـس بـا اشـاره 
بـه اینکه مردم هرمـزگان صادق، 
باعـزت  و  محتـرم  مـردم دار، 
هسـتند و از مدیـران کار بی منت 
می خواهنـد، اضافه کـرد: حمایت 
و  گروهـی  ورزشـی  تیم هـای  از 
انفـرادی را در دسـتور کار قـرار 

. هد د
بیـان  بـا  پایـان  در  مـرادی 
اینکـه آقـای دانشـور یـک سـال 
بازنشسـتگی اش  از  کـه  بـود 
گذشـته بـود و دو مـاه دو مـاه 
حکمـش تمدیـد می شـد و ایـن 
موضـوع به آینـده ورزش اسـتان 
ضربـه مـی زد، عنـوان کـرد: باید 
ورزش اسـتان از دسـت کسـانی 
کـه بـه دنبـال منافع شـخصی و 
سیاسـت زدگـی هسـتند، خارج 
شـود و به صراحـت بگویـم بایـد 
ورزش اسـتان از دسـت آدم هـای 
کثیـف که تنها به فکر خودشـان 
هسـتند، خارج و در اختیار عموم 

مـردم قـرار بگیـرد.
برای خدمت آمده بودم نه 

کسب منفعت
و  ورزش  سـابق  مدیـرکل 
جوانـان اسـتان هرمـزگان گفت: 
سـعی کـردم سـمت مدیرکلی را 
به عنـوان سـنگر خدمـت ببینـم 
نـه طعمـه ای بـرای رسـیدن بـه 
اهـداف شـخصی و تاشـم بـود 
انتظاراتـی کـه از یـک مدیـرکل 
عملیاتـی  برابـر  دو  را  می رفـت 
سـال  در  افـزود:  دانشـور  کنـم. 
۹۱ کـه توفیـق مدیرکلـی را بـه 
دسـت آوردم همه تاشم خدمت 
عرصـه  در  بی منـت  و  صادقانـه 
ورزش و امـور جوانـان بـود. وی 
بـا بیـان اینکـه سـابقه مدیریـت 
ورزش در شهرسـتان های رودان، 
جاسـک،  بندرخمیـر،  مینـاب، 

قشـم و معاونـت اداره کل ورزش 
و جوانـان را در کارنامـه داشـتم، 
اظهـار کـرد: سـعی کردم سـمت 
سـنگر  به عنـوان  را  مدیرکلـی 
خدمـت ببینم نه طعمـه ای برای 
رسـیدن بـه اهـداف شـخصی و 
تاشـم بـود انتظاراتی کـه از یک 
برابـر  دو  را  می رفـت  مدیـرکل 

عملیاتـی کنـم.
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  دانشـور 
پـروژه  تنهـا ۲۴۱  در سـال ۹۱ 
هرمـزگان  اسـتان  در  ورزشـی 
در  درحالی کـه  داشـت  وجـود 
ورزشـی  پـروژه  مـدت 8۴  ایـن 
اسـت،  رسـیده  بهره بـرداری  بـه 
دوران  در  کـرد:  خاطرنشـان 
ورزش  وزیـر  سـه  بـا  خدمتـم 
گـودرزی  عباسـی،  جوانـان  و 
و سـلطانی فـر و سـه اسـتاندار 
کار  همتـی  و  جـادری  عزیـزی، 
کردم و توانسـتم در سـایه تعامل 
با ایـن افراد و مجمـع نمایندگان 
هرمزگان در مجلس به پیشـرفت 
ورزش اسـتان هرمـزگان کمـک 

کـرده باشـم.
و  ورزش  سـابق  مدیـرکل 
جوانان اسـتان هرمـزگان با بیان 
اینکـه باید مجمـع نمایندگان به 
علـت دریافـت اعتبـارات ویژه در 
بهره برداری از ۳۰ سـالن ورزشـی 
هرمـزگان  اسـتان  سراسـر  در 
تقدیـر کـرد، اضافـه کـرد: تعداد 
طـول  در  شـده  کسـب  مـدال 
سـال های مدیریتـم از ۱۱۰ نفـر 
بـه ۲7۱ نفر و تعداد ملی پوشـان 
از ۱6 نفـر بـه 76 نفـر رسـید و 
 ۳۰ بـه   ۱۴ از  سـمن ها  تعـداد 

سـمن افزایـش یافـت.
مدیـر  یـک  انتصـاب  پیگیـر 
بومی بـر مسـند ورزش و جوانان 

هرمـزگان  بودیـم 
روابط عمومی اسـتانداری طی 
بیانیـه ای اعـام کرد: “سیاسـت 
دکتـر همتی بـه عنـوان نماینده 
عالـی دولت در اسـتان هرمزگان، 
توانمنـد  نیروهـای  از  حمایـت 
بومی و ماندگار اسـتان هرمزگان 
مناصـب  در  حضـور  جهـت 

مدیریتـی بوده اسـت، به شـکلی 
کـه این مهم در انتصـاب مدیران 
کل اسـتانداری و دیگـر دسـتگاه 
هـا توسـط ایشـان نمـود یافتـه 

ست. ا
انتصـاب  بـا  ارتبـاط  در 
هـای  دسـتگاه  کل  مدیـران 
اجرایی اسـتان هرمـزگان، دکتر 
از  هرمـزگان  اسـتاندار  همتـی 
وزارتخانـه  بـا  مکاتبـه  طریـق 
بـا  دیـدار  در  و  مربوطـه  هـای 
وزرا و معاونیـن وزارتخانـه ها بر 
اولویـت قـرار داشـتن نیروهـای 
مانـدگار  و  بومـی  توانمنـد 
انـد. داشـته  تاکیـد  هرمـزگان 

اسـتاندار  همتـی  دکتـر 
اسـتفاده  بـه  نسـبت  هرمـزگان 
هـای  هرمزگانـی  ظرفیـت  از 
توانمنـد در جایـگاه های مختلف 
دارد  راسـخ  اعتقـاد  مدیریتـی، 
و همـان طـور کـه تاکنـون ایـن 
انـد،  بـرده  پیـش  بـه  را  برنامـه 
در آینـده و بـرای انتصـاب دیگـر 
مدیـران دسـتگاه هـا نیـز چنین 
خواهنـد  مدنظـر  را  راهبـردی 

داشـت.
انتصـاب مدیـرکل  در زمینـه 
جوانـان  و  ورزش  جدیـد 
هرمـزگان، چندین نیـروی بومی 
بـه  محتـرم  اسـتاندار  توسـط 
ایـن وزارتخانـه جهـت انتصـاب 
و  ورزش  مدیـرکل  عنـوان  بـه 
جوانـان اسـتان معرفـی شـدند و 
ایشـان تـا آخریـن لحظـه پیگیر 
انتصـاب یـک مدیر بومـی بودند، 
امـا در نهایـت ایـن امـر میسـر 
نشـد و وزارت ورزش و جوانـان 
بـه دالیلـی، مصلحـت را بـر این 
دیـد کـه یـک نفـر از نیروهـای 
ایـن وزارتخانـه را بـه این سـمت 

نمایـد. منصـوب 
بایـد ایـن نکتـه را مـد نظـر 
داشـته باشـیم که ایران اسـامی 
متعلـق به تمامـی ایرانیان اسـت 
و هرمـزگان اسـتانی اسـت کـه 
در آن مردمانـی از جـای جـای 
زندگـی  و  کار  مشـغول  ایـران، 
هسـتند و بـه ماننـد یـک ایـران 
کوچـک اسـت. در سـالیان اخیر 
شـاهد بـوده ایـم کـه نیروهـای 
توانمندی از اسـتان هرمزگان در 
سـمت هـای مدیریتـی در دیگر 
اسـتان ها منصوب شـده اند و در 
مواجهـه با انتصـاب مدیران یکی 
از وزارتخانـه هـا در ایـن اسـتان 
نیـز بایـد رفتـار و موضـع گیری 
داشـته  منطـق  بـا  تـوام  هـای 

” باشیم.

کشـور  هـر  تاریخـی  سـابقه 
سـبب شـکل گیـری فرهنگ آن 
جامعـه مـی شـود و فرهنگ هر 
جامعـه نیز بر معماری آن جامعه 
تاثیـر مـی گـذارد و از مهمترین 
ویژگـی هـای هنـر معمـاری هم 

هدایتگـری فرهنگـی اسـت.
کـه  هایـی  مـکان  از  یکـی 
هنرمند در آن مـی تواند دغدغه 
هـای ذهنـی و آثـار هنـری خود 
را از مسـائل گوناگـون به شـکل 
مفاهیـم مختلـف در قالـب آثـار 
تاثیرگـذاری  جهـت  هنـری 
جامعـه  افـراد  روی  بـر  بیشـتر 
عرضـه کنـد مجتمـع فرهنگی و 
هنـری اسـت کـه اجتمـاع پذیر 
کـردن ایـن مراکز یکـی از اصلی 
تریـن مولفه های موثـر در خلق 

فضاهـای فرهنگـی اسـت .
بـه همیـن دلیـل پیگیـر عدم 
سـاخت تنهـا مجتمـع فرهنگی 
چنـد منظوره شهرسـتان میناب 
شـروع  از  سـال   ۵ کـه  شـدیم 
سـاخت و نیمـه کاره مانـدن آن 
مـی گـذرد و شهرسـتانی کـه از 
پیشـینه فرهنگی برخوردار بوده 
بایـد از فضاهـای  و جوانـان آن 
فرهنگی اسـتفاده کافی را ببرند، 
ولـی شـاهدیم کـه ایـن مجتمع 

در حـال تخزیـب و از بیـن رفتن 
بـرای  پاتوقـی  اکنـون  و  بـوده 

معتادان شـده اسـت.
پـروژه ای فرهنگـی که سـال 
مینـاب خـاک مـی  هاسـت در 

د ر خو
فرهنگـی  مجتمـع  پـروژه 
هنری چنـد منظوره شهرسـتان 
میناب یکـی از مهمتریـن پروژه 
هـا در عرصـه فرهنگـی اسـتان 
هرمـزگان به شـمار مـی رود که 
قطعا می توانـد تحولی عظیم در 
سـطح شهرسـتان ایجـاد کنـد.

پـروژه  از  یکـی  پـروژه  ایـن 
هـای مهـم فرهنگـی و هنـری 
شهرسـتان میناب محسـوب می 
پاسـخگوی  توانـد  مـی  و  شـود 
نیـاز هنرمنـدان این شهرسـتان 
کمبـود  جهـت  بـه  امـا  باشـد 
اسـت  سـالی  چنـدی  اعتبـار، 
عملیـات عمرانـی پـروژه متوقف 

شـده اسـت.
جمعـی از هنرمنـدان مینابی 
در گفتگـو بـا خبرنـگار فرهنـگ 
کـده بـا اشـاره به کمبـود فضای 
فرهنگـی و هنری در شهرسـتان 
ایـن  سـاخت  کردنـد:  اظهـار 
مجتمـع موجب ارتقـای فرهنگ 
و هنـر، باال رفتن سـطح فعالیت 

و  هنـری  و  فرهنگـی  هـای 
مینابـی  ازهنرمنـدان  حمایـت 
مـی شـود لـذا انتظـار مـی رود 
مسـئوالن نـگاه ویژه ای نسـبت 

بـه ایـن امـر داشـته باشـند.
مجتمـع  گفـت:  قاسـمی 
در  مینـاب  هنـری  و  فرهنگـی 
راسـتای نیـاز مبـرم شهرسـتان 
برنامـه  برگـزاری  جهـت  در 
هـای متنـوع در مناسـبت هـای 
اسـت  شـده  احـداث  مختلـف 
امـا سالهاسـت کـه مـورد غفلت 
مسـئوالن قرار گرفته اسـت و به 
صـورت راکـد به حال خـود باقی 

اسـت. مانـده 
سالهاسـت  کـرد:  بیـان  وی 

احـداث ایـن مجتمـع بـه بهانـه 
از  مسـئوالن  از  مختلـف  هـای 
جملـه کمبـود اعتبـار بـه حـال 
خـود رهـا شـده اسـت و بـدون 
توجـه بـه اسـتعدادهای هنـری 
برنامـه  نوجوانـان،  و  جوانـان 
هـای فرهنگـی و هنـری فقـط 
در سـالن خصوصی فرهنگسرای 
شـهید بهشـتی میناب که بسیار 
فرسـوده و قدیمی اسـت، برگزار 

مـی شـود.
ایـن هنرمنـد مینابـی خاطـر 
جهـت  مسـئوالن  کـرد:  نشـان 
تکمیـل مجتمـع فرهنگی هنری 
مینـاب اسـکلتی کـه ایـن روزها 
هـای  سـگ  و  معتادهـا  پاتـق 

و  کننـد  اقـدام  شـده  ولگـرد 
ایـن مجتمـع مـی توانـد بخـش 
عظیمـی از مشـکات هنرمندان 

را مرتفـع کنـد.
شـدن  متوقـف  بـا  حـال 
در  عظیـم  و  مهـم  پـروژه  ایـن 
شهرسـتان مینـاب خبرنـگار مـا 
بـه سـراغ رئیـس اداره فرهنـگ 
و ارشـاد شهرسـتان رفته و علت 

ایـن امـر را نیـز جویـا شـد.
اداره  رئیـس  اوژنـد،  رضـا 
اسـامی  ارشـاد  و  فرهنـگ 
مینـاب در گفتگـو بـا خبرنـگار 
فرهنـگ کـده در خصـوص نیمه 
فرهنگـی  مجتمـع  مانـدن  کاره 
و هنـری مینـاب، اظهـار کـرد: 
هنـری  و  فرهنگـی  مجتمـع 
مینـاب قریـب به ۵ سـال اسـت 
بـه دلیـل کمبـود اعتبـار نیمـه 

اسـت. شـده  متوقـف  کاره 
کمبـود اعتبـار اصلـی تریـن 
پـروژه  شـدن  متوقـف  دلیـل 

مینـاب فرهنگی-هنـری 
رئیـس اداره فرهنگ و ارشـاد 
اسـامی میناب به پیشـرفت ۳۰ 
و  فرهنگـی  مجتمـع  درصـدی 
هنـری این شهرسـتان خبـر داد 
و گفـت: در سـال گذشـته یـک 
بـرای مجتمـع  تومـان  میلیـارد 

فرهنگـی و هنـری مصـوب شـد 
امـا متاسـفانه تاکنـون تخصیص 

پیـدا نکرده اسـت.
اوژنـد بـا بیان اینکه بـه دنبال 
و  فرهنگـی  مجتمـع  سـاخت 
هنـری هسـتیم، بیـان کـرد: اگر 
اعتبـارات این مجتمـع فرهنگی 
و هنـری تخصیـص پیـدا کنـد 
ایـن مجتمع نیمه کاره دو سـاله 

سـاخته می شـود.
بـودن  فرسـوده  بـه  وی 
بهشـتی  شـهید  فرهنگسـرای 
مینـاب اشـاره کـرد، افـزود: تنها 
مـکان فرهنگی و هنـری میناب، 
فرهنگسـرای  خصوصـی  سـالن 
شـهید بهشـتی میناب است که 
بسـیار فرسـوده و قدیمی است و 
نیازمنـد اعتبـارات جهت تکمیل 
هنـری  و  فرهنگـی  مجتمـع 

مینـاب هسـتیم.
بـه  توجـه  بـا  اسـت  امیـد 
ظرفیـت  و  جمعیـت  موقعیـت، 
مسـئوالن  مینـاب  شهرسـتان 
شهرسـتانی، اسـتانی و کشـوری 
هـر چـه سـریعتر راه را همـوار 
سـاخته تـا شـاهد پیشـرفت روز 
و  باشـیم  پـروژه   ایـن  افـزون 
پـروژه مذکـور بـه مرحلـه بهـره 

برسـد. بـرداری 

مجتمع فرهنگی-هنری نیمه کاره میناب پاتوقی برای معتادها

در معارفه مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان چه گذشت

از بیانیه استانداری تا تکذیب دخالت درعزل و نصب ها 
توسط نمایندگان

ندل، گیاهی نادر در کرانه های خلیج فارس
مداخله انسان عامل تخریب اکوسیستم 

جنگل مانگرو است

بخــش بخــش گیــاه چنــدل دارای خــواص درمانــی اســت و 
همســایگان حــرا عــاوه بــر مصــرف میــوه هــای قهــوه ای رنــگ 
از جوشــانده ســاقه و بــرگ چنــدل نیــز بــرای درمــان بیمــاری 

هــا اســتفاده مــی کننــد.
چنــدل، گیاهــی نــادر در کرانــه هــای خلیــج فــارس/ مداخلــه 

انســان عامــل تخریــب اکوسیســتم جنــگل مانگــرو اســت
ــدل از  ــزارش شــبکه اطــاع رســانی هرمز؛درخــت چن ــه گ ب
گونــه هــای آبــزی و کنــارزی بــه شــمار مــی رود کــه ســواحل 
ــاه  ــوع گی ــن ن ــن زیســتگاه ای ــم تری ــارس مه ــج ف ــرقی خلی ش
مــی باشــد و ظاهــرا در جریــان جنــگ جهانــی اول بــه ســواحل 
ــرا در  ــای ح ــگل ه ــن رو جن ــده از ای ــران وارد ش ــوب ای جن
ــرای  ــژه ای را ب نواحــی ســاحلی ســیریک و مینــاب شــرایط وی
رشــد و نمــو چنــدل هــا فراهــم آورده و در نــزد بومیــان منطقــه 

ــه گنــدال شــهرت دارد. ب
چنــدل یکــی از نادرتریــن گونــه هــای جنگلــی همیشــه ســبز 
و دریــازی بــه شــمار مــی رود کــه موجــودی جنــگل هــای کل 
جهــان از ایــن گونــه کمتــر از نیــم درصــد اســت کــه در بســتر 

رودخانــه هــا و ســواحلی دارای جــذر و مــد دیــده مــی شــود.
ــان در ســیریک  ــاری و کرت ــارت ، گن ــو، زی ــای گارنده خوره
مهــم تریــن مرکــز اجتماعــات تــوده ای چنــدل بــه شــمار مــی 
ــت  ــه را تح ــی منطق ــار از اراض ــر ۲۰ هکت ــغ ب ــه بال ــد ک رون
پوشــش قــرار داده همچنیــن در بخــش هایــی از جنــگل هــای 
مانگــرو مناطقــی همچــون بندرخمیــر، قشــم،میناب)حوزه 
کولغان-تیاب-کاهــی( و جاســک در محــدوده دماغــه کــوه 
تــا جیگــن درختــان رپاکنــده چنــدل بــه چشــم مــی آیــد کــه 
ــدل  ــای چن ــوده ه ــتردگی ت ــه گس ــزرگ منطف ــای ب در خوره

ــد. ــی یاب ــش م افزای
ایــن گیــاه بــا ارتفاعــی بیــن ۱۰ تــا ۱۵متــر در کنــار ســواحل 
دریــای دیــده مــی شــود کــه برخــورداری از ریشــه هــای هوایــی 
وجــه متمایــز آن بــه شــمار مــی رود تــا در زمــان جــذر و مــد 
ــات درخــت را  ــی از آن از آب بیــرون هســتند و حی بخــش های

تضمیــن مــی کننــد.
منطقــه خــور آذینــی تنهــا رویشــگاه چنــدل در ایــران اســت 
ــی شــود  ــه حفاظــت شــده محســوب م ــوان منطق ــه عن ــه ب ک
کــه فصــل گل دهــی چنــدل در شهرســتان ســیریک از اواســط 

فروردیــن مــاه آغــاز و تــا اواخــر اردیبهشــت مــاه ادامــه دارد.
گل هــای درختــان چنــدل ســبز شمشــیری هســتند کــه در 
انتهــای فصــل گل دهــی بــذر تولیــد شــده بــر روی پایــه مــادری 
ــا  ــی ب ــع طبیع ــن رو مناب ــی شــود  از ای ــو انجــام م رشــد و نم
ــرو  در  ــای مانگ ــگل ه ــعه جن ــا و توس ــه احی ــک ب ــدف کم ه
ــی  ــع محل ــا کمــک جوام ــاه ب ــان تیرم ــه ســیریک در پای منطق
و همیــاران طبیعــت اقــدام بــه جمــع آوری نــو نهــال هــا مــی 
کنــد تــا در مناطقــی بــا قابلیــت کشــت و تونــگ نهــال کاشــته 

شــود.
ــتقامت  ــدل از اس ــور چن ــزرگ و قط ــای ب ــاخه ه ــه و ش تن
ــه در  ــی دارد ک ــی باالی ــوده و ارزش صنعت ــوردار ب ــی برخ باالی
ــف ســاخت و  ــای مختل ــه ه ــدل در زمین گذشــته از چــوب چن
ســاز و لنــج ســازی مــورد اســتفاده بومیــان قــرار مــی گرفتــه 

اســت.
چــوب هــای ســتور و مقــاوم چنــدل هنــوز در ســقف برخــی 
از خانــه هــای قدیمــی و ســاختمان هــای تاریخــی خودنمایــی 
مــی کنــد کــه بــا وجــود گــذر زمــان همچنــان مقاومــت خــود 
ــه  ــد و ســرپناه قشــر ضعیــف و نیازمنــد ب ــداده ان را از دســت ن

شــمار مــی رونــد.
ــه  ــای منحصــر ب ــا برخــورداری از ویژگــی ه ــدل ب ــاه چن گی
فــرد ذاتیــش نقــش بســزایی در پاالیــش هــوا و تثبیــت خــاک 
دارد امــا بــه واســطه تداخــل انســان در محیــط زیســت زمینــه 

نابــودی ایــن گونــه منحصــر بــه فــرد را رقــم زده اســت.
دمــای هــوا، شــوری آب، ارتفــاع مــوج و شــرایط اقلیمــی خاک 
نقــش بســزایی در ادامــه حیــات چنــدل هــا دارد چنانچــه اگــر 
ــم  ــازی بره ــه دری ــن گون ــتگاه ای ــی در زیس ــای طبیع فاکتوره
ــش  ــش بخ ــود. بخ ــی ش ــم م ــودی آن فراه ــه ناب ــورد زمین بخ
ــی اســت و همســایگان حــرا  ــدل دارای خــواص درمان ــاه چن گی
عــاوه بــر مصــرف میــوه هــای قهــوه ای رنــگ از جوشــانده ســاقه 
ــی  ــتفاده م ــا اس ــاری ه ــان بیم ــرای درم ــز ب ــدل نی ــرگ چن و ب
ــوراک دام  ــرای خ ــاه ب ــن گی ــای ای ــاخه ه ــن ش ــد همچنی کنن
مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد کــه در زمــان حــرص عــده ای 
بــا فــروش شــاخ وبــرگ هــای چنــدل کســب درآمــد مــی کننــد.
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علـی خـرم نماینـده پیشـین 
ایـران در دفتـر اروپایـی سـازمان 
ملـل مـی گویـد: سـازوکار جدید 
اروپـا بـرای ایجـاد یـک سـازوکار 
جدید بـه منظور ارتباطـات مالی 
بـا ایـران، یـک چتـر حمایتـی به 
ایران داده و بسـیاری از مشـکات 

را حـل مـی کند.
علـی خـرم در گفـت و گـو بـا 
خبرنـگار انتخـاب دربـاره تصمیم 
اتحادیـه اروپـا بـرای ایجـاد یـک 
سـازوکار جدید با هـدف دور زدن 
تحریم هـای آمریکا گفـت: اثرات 
ایـن تصمیـم از جنبـه سیاسـی 
روشـن اسـت؛ وقتی ایـن تصمیم 
در حاشـیه اجاس سـازمان ملل 
اعام شـد، خشـم آمریـکا و وزیر 
خارجه ایـن کشـور را برانگیخت.

عـده ای معتقدنـد لحن ترامپ 
در سـازمان ملـل به خاطـر دهن 

کجـی ۴+۱ بـه او بوده
تـا  ایـن خشـم  داد:  ادامـه  او 
زیـادی  عـده  کـه  بـود  جایـی 
معتقدنـد که لحـن عصبانی و بی 
ادبانـه ترامـپ در مجمـع عمومی 
سـازمان ملـل بـه خاطـر دهـن 

کجـی ۴+۱ بـه او بـوده اسـت.
تصمیم اروپا یک چتر 

حمایتی به ایران داد
تصمیـم  ایـن  افـزود:  خـرم 
بـه  حمایتـی  چتـر  یـک  اروپـا، 
ایـران داد و بـه سـایر کشـورهای 

نیـز ایـن پیـام را رسـاند کـه می 
تـوان از زیـر سـایه آمریـکا خارج 
در  بـار  اولیـن  بـرای  زیـرا  شـد. 
7۳ سـال گذشـته اسـت کـه این 
کشـورها همگی در یـک موضوع 
خاصـی علیه امریکا می ایسـتند. 
ایـن موضوع در نشسـت شـورای 
امنیـت بـه ریاسـت ترامـپ هـم 
قابـل مشـاهده بـود و دیدیـم که 
مکـرون، رییس جمهور فرانسـه و 
تـرزا مـی، نخسـت وزیـر انگلیس 
و همیـن طـور کشـورهایی مثـل 
هلنـد در مقابـل ترامـپ، از برجام 

کردند. دفـاع 
خـرم دربـاره اثـرات اقتصـادی 
نیـز گفـت:  اروپـا  ایـن تصمیـم 
از نظـر اقتصـادی، ایـن سـازوکار 
جدیـد سـعی مـی کند بـه جای 
اینکـه ارزهای معتبـر جهانی اعم 
از دالر یـا یـورو را بیـن ایـران و 
اروپـا منتقـل کند، یـک صندوق 
ذخیـره یـا حسـابی درسـت کند 
و همـه آنهایـی کـه مـی خواهند 
از ایـران محصولـی بخرنـد، پـول 
خـود را از ایـن حسـاب برداشـت 
کنند و همین طـور، این صندوق 
یـا حسـاب از ان برداشـت کننـد 
و همیـن طـور، بـرای آنهـا کـه 
کاالیـی بـه ایـران مـی فروشـند، 
تایید شـوند که ایـران نیز پول آن 
را بـه همیـن حسـاب واریـز کند.

سـاز و کار جدیـد مالـی اروپـا، 

یـک چتـر حمایتی بـه ایـران داد 
/ از بعـد سیاسـی، حتـی لحـن 
عصبانـی ترامپ در سـازمان ملل، 
بـه خاطـر دهـن کجـی ۴+۱ بـه 
او بـود / سـازوکار جدیـد، شـبیه 
تهاتـر اسـت، امـا به جـای اصالت 
»جنـس«، عیـن »پـول« بـه یک 
می شـود  منتقـل  ویـژه  حسـاب 
بـه دالر  اگـر معامـات  / حتـی 
باشـد، بـاز هـم آمریـکا نمی تواند 
آن کنتـرل کند / با این سـازوکار، 
بـه جـای روپیـه، یـوان یـا روبـل 
هـم می توانیـم »یـورو« بگیریم / 
عضویـت در FATF الزمـه نقل 

و انتقـاالت مالـی اسـت
سـازوکار جدیـد، شـبیه تهاتر 
اصالـت  جـای  بـه  امـا  اسـت 
»جنـس«، عیـن »پـول« بـه یک 
حسـاب ویـژه منتقـل مـی شـود

خـرم تاکید کرد: این سـازوکار 
شـبیه تهاتـر اسـت امـا بـا ایـن 
جنـس  تهاتـر،  در  کـه  تفـاوت 
اصالـت دارد امـا در اینجـا، عیـن 
پـول بـه آن حسـاب منتقـل می 

. د شو
ایـن کارشـناس مسـائل بیـن 
الملـل ادامـه داد: حتـی اگـر این 
مبـادالت مالـی به دالر باشـد، باز 
هـم آمریـکا نمـی توانـد رفـت و 
آمـد دالر در اروپـا را کنترل کند. 
در نتیجه بسـیاری از مشکات ما 
بـا ایـن سـازوکار حـل می شـود.

به جای روپیه، یوان یا روبل 
هم می توانیم »یورو« بگیریم

سـازوکار  بـا  افـزود:  خـرم 
جدیـد، حتی در تبـادالت با هند 
و چیـن و روسـیه، به جـای آنکه 
روپیـه، یـوان یـا روبـل بگیریـم، 

کشـورها  ایـن  بـه  توانیـم  مـی 
بگوییـم شـما هـم بایـد از طریق 
همیـن حسـاب، معامـات را بـه 
یـورو انجام بدهیـد. در نتیجه، بر 
خـاف دوره گذشـته تحریـم ها 
کـه نمی توانسـتیم پول خـود را 
از چیـن و هنـد بگیریم، ماحصل 
مبـادالت اقتصـادی مـا بـا ایـن 
نیـز  غیراروپایـی  کشـورهای 
داخـل همیـن حسـاب مـی رود؛ 
حسـابی که اتحادیـه اروپا ضامن 
بـود.  خواهـد  حسـاب  سـامت 
البتـه در این بین، اینکه آسـیایی 
هـا جـرات بکننـد یـا نکننـد که 
از  را  ایـران  بـا  خـود  مبـادالت 
ایـن طریـق ادامـه دهنـد، بحث 
دیگری اسـت اما طبیعتا مشـکل 
نقـل و انتقـاالت مالـی ما بـا این 

سـازوکار حـل مـی شـود.
عضویت در FATF الزمه 

نقل و انتقاالت مالی است 
اهمیـت  بـه  اشـاره  بـا  خـرم 
عضویت ایـران در FATF گفت: 
تنهـا موضوعـی کـه در سـازوکار 
مانـد،  مـی  باقـی  اروپـا  جدیـد 
ایـن اسـت کـه ایـران بایـد عضو 
واقـع حتـی  در  باشـد.   FATF
اگر تحریم ها نیز برداشـته شـود، 
الزمـه نقـل و انتقـال مالـی ایـن 
 FATF اسـت که با عضویـت در
، شـفافیت مالـی خـود را به دیگر 

کشـورها نشـان دهیـم.

فائـزه هاشـمی گفت: »مسـئول 
واحـدی کـه در آن تدریس می کنم 
گفته انـد  او  بـه  کـه  کـرد  اعـام 
دیگـر نیـازی بـه حضـور بنـده در 
ایـن  کـه  نیسـت  آزاد  دانشـگاه 
موضـوع را نپذیرفتـم؛ چـرا که باید 
حکـم اخـراج رسـما ابـاغ شـود و 
بـه  صـورت شـفاهی قابـل پذیرش 
نیسـت و وجاهـت قانونـی نـدارد. 
همیـن موضوع را بـه خواهرم یعنی 

فاطمـه هـم گفته انـد.«
نوشـت:  امـروز  آرمـان  روزنامـه 
»خبـر کوتاه بـود و تامل انگیـز: »دو 
دختـر آیت اهلل هاشـمی از دانشـگاه 
و  فاطمـه  شـدند.«.  اخـراج  آزاد 
کـه  سال هاسـت  هاشـمی  فائـزه 
اسـتاد دانشـگاه آزاد و عضـو هیـات 
علمـی هسـتند. فاطمـه  هاشـمی 
اسـتاد دانشـگاه آزاد واحـد تهـران 
جنـوب و مدیر گروه علوم سیاسـی 
بـوده اسـت و فائـزه هاشـمی نیـز 
علـوم  واحـد  اسـتاد  سال هاسـت 
وتحقیقـات دانشـگاه آزاد اسـامی 
اسـت. آنهـا هماننـد پـدر بـر ایـن 
عقیده انـد کـه راه بهبـود وضعیـت 
کشـور با سـواد شـدن و بـاال رفتن 
اسـت.  جامعـه  آگاهـی  میـزان 
بنابرایـن در کاس هـای درس بـه 
دانشـجویان از آن چـه می گوینـد 
کـه می داننـد بـرای آینـده ایـران 

مفیـد اسـت.
آن طـور کـه فائـزه هاشـمی بـه 
»آرمـان« گفـت: »مسـئول واحدی 
کـه در آن تدریـس می کنـم اعـام 
کـرد که بـه او گفته انـد دیگر نیازی 
بـه حضـور بنـده در دانشـگاه آزاد 

نیسـت که این موضوع را نپذیرفتم؛ 
چـرا کـه بایـد حکـم اخراج رسـما 
ابـاغ شـود و بـه  صـورت شـفاهی 
قابـل پذیـرش نیسـت و وجاهـت 

نـدارد.« قانونی 
آزاد  دانشـگاه  بنیانگـذار  فرزنـد 
را  موضـوع  »همیـن  داد:  ادامـه 
هـم  فاطمـه  یعنـی  خواهـرم  بـه 

» نـد. گفته ا
دختـر آیـت ا... هاشـمی یـادآور 
در  کـه  واحـدی  »مسـئول  شـد: 
آن حضـور دارم گفـت کـه یکـی از 
مسـئوالن دانشـگاه )ظاهـرا رئیس 
بسـیج اسـاتید( بـه او شـفاها اباغ 
کـرده که موضـوع عدم حضـورم را 
بـه اطـاع مـن برسـاند کـه پاسـخ 
مـن بـه ایـن مسـئول این بـود که 
ابـاغ رسـمی اخراجـم را بدهنـد. 
ابـاغ شـفاهی معنایی نـدارد و باید 

بـه  صـورت کتبـی ابـاغ شـود.«
وی افـزود:» مسـئول واحد گفت 
کـه موضـوع را به فرد مسـئولی که 
شـفاها گفتـه بـود عرض  کـردم که 
خانم هاشـمی می گویند باید رسما 
بـه مـن اباغ شـود که گویا ایشـان 
گفتـه تـا یـک مـاه دیگـر ایـن کار 

انجـام می شـود.«
فائزه هاشـمی ادامـه داد: »من به 
رئیس واحد دانشـگاه مربوطه گفتم 
پس شـما نامه اخراج مـن را بدهید 
وگرنـه ایـن طور درسـت نیسـت و 
مـن اگر رسـما اعـام نکنیـد طبق 

روال عمل خواهـم کرد.«
او گفـت: »چنـد وقـت قبـل هم 
پیگیـر پرونـده مـن بودنـد. فاطمه 
هـم ماننـد مـن هنـوز ابـاغ کتبی 
حکـم برای عدم حضور در دانشـگاه 

بـه او تحویل نشـده اسـت.«
خبرنـگاران  تاش هـای  البتـه 
»آرمـان« بـرای ارتباط با مسـئوالن 
از  اطـاع  کسـب  و  آزاد  دانشـگاه 
بی نتیجـه  تصمیـم  ایـن  چرایـی 
»آرمـان«  خبرنـگار  تمـاس  مانـد. 
بـا کاظمـی، مسـئول دفتـر رئیس 
دانشـگاه آزاد بی پاسـخ مانـد و وی 
پاسـخگویی را بـه روابـط عمومـی 
دانشـگاه ارجاع داد. رضا  همدانچی، 
مدیـر کل روابـط عمومی دانشـگاه 
آزاد هـم بـه »آرمـان« گفـت: مـن 
اطاعـی در ایـن خصـوص نـدارم؛ 
نـه  را  بنابرایـن چنیـن موضوعـی 

تاییـد و نـه تکذیـب می کنـم.«

 ادامه از صفحه اول
مدتـی بعد عکس ها و پوشـه و 
زونکن هایـی نشـان می دهـد که 
همیـن چنـد روز قبـل از مکانی 
کامـا محافظـت شـده و دارای 
ضریـب امنیتـی باال کل اسـناد و 
مـدارک پنهانـکاری دولـت ایران 
در برنامه اتمی را یکشبه از محل 
خـارج و در همـان شـب از مـرز 
ایـران به بیـرون انتقـال داده اند، 
بـدون اینکه به این سـوال سـاده 
پاسـخ دهد که اطاعـات مربوط 
بـه محل و مـکان و نیز محتویات 
نگهـداری شـده در محل امنیتی 
آوردیـد.  دسـت  بـه  کجـا  از  را 
فـرض کنیـم از عالـم غیـب بـه 
شـما اطاع دادنـد، آیا پذیرفتنی 
اسـت شـما ایـن میـزان قـدرت 
و تـوان و نفـوذ داریـد کـه همـه 
عوامـل حفاظتی محـل نگهداری 
اسـناد را مأمـور ویژه خـود کنید 
اوراق  تـن  نیـم  اجـازه دهنـد  و 
را بـار کامیونـی بکننـد و از دل 
شـهر تهـران تـا مرزهـای خاکی 
ایـن  نزدیک تریـن  کـه  کشـور 
از کنتـرل  تـرس  بـدون  مرزهـا 
جـاده ای چندیـن سـاعت وقـت 
آن طـرف شـیفت  از  و  می بـرد 
را  آنهـا  شـما  کـه  مأمورینـی 
زمـان  و  کرده ایـد  خریـداری 
نگهبانـی آنـان تمام شـده و تیم 
کسـی  می آینـد  سـرکار  بعـدی 
از موضـوع سـرقت اسـناد مطلع 
نشـده باشـد، ابزار و وسـایلی که 
بـا بـرش صندوق هـای امنیتـی 
محتـوی اسـناد سـری اسـتفاده 
کرده ایـد را کجـا پنهـان نمودید 
و کامیونـی کـه اسـناد را حمـل 
می کـرد بـا راننـده اش کجـا سـر 
بـه نیسـت شـد. سـناریوی آقای 
نتانیاهـو آنقـدر بی اصل و نسـب 
بـود کـه جز آقـای ترامـپ و تیم 
بـه  کسـی  آمریـکا  بهانه جـوی 
آن اعتنایـی نکـرد. اگـر سـرقت 
حتـی  داشـت  واقعیـت  اسـناد 

اسـنادی کـه مربـوط بـه مخفی 
کاری هسـته ای ایـران هـم نبود، 
مثـا ۵۰۰ کیلـو روزنامـه باطلـه 
حداقـل  سـرقت  اثبـات  بـرای 
یکـی دو فریـب خورده را پشـت 
دوربیـن می نشـاندید و از زبـان 
آنـان سـرقت قـرن خـود را بیان 
دولـت  متأسـفانه  می کردیـد. 
هـم برنامـه ای برای پاسـخگویی 
بـه الطائـات مش قاسـم دنیـای 
یـک  بـا  اال  و  نـدارد،  سیاسـت 
مطبوعاتـی  سـاده  میزگـرد 
می شـد بـا طـرح چنـد پرسـش 
وزیـر  یاوه گـوی نخسـت  دهـان 
کودک کـش اسـرائیلی را بسـت. 
دانشـجویانم  روزهـا  همـان  در 
ایـن سـوال را مطـرح می کردنـد 
کـه اگر موضـوع واقعیت داشـته 
باشـد، چـه بایـد کـرد و پاسـخ 
مـی دادم آیا ذهن جسـت وجوگر 
شـما قبـول می کند کـه حتی با 
داشـتن مأمـور ویـژه و خریداری 
نگهبـان  گـروه  بدنـه  در  شـده 
محـل مـورد ادعا چنین سـرقتی 
یـک  امـروزه  اسـت؟  ممکـن 
دفتـر کار سـاده یـا انبـار مزرعـه 
کوچکـی در خـارج از شـهر بـه 
دوربیـن کنتـرل از راه دور مجهز 
اسـت و حتـی ایـن امـکان بـه 
سـادگی فراهم اسـت که حرکت 
حیوانـات وحشـی را در مزرعه ای 
نظـر  زیـر  از کیلومترهـا دورتـر 
گرفـت چه رسـد بـه سـرقتی از 
آن  سـناریوی  کـه  دسـت  ایـن 
در بالیـوود مرکز سـینمایی هند 
داسـتان  اسـت.   شـده  نوشـته 
در  نتانیاهـو  حضـور  امسـال 
مجمـع عمومـی سـازمان ملـل 
و برافراشـتن پرچـم دورقوزآبـاد 
جدیـدی  قصـه  تورقوزآبـاد  یـا 
قصه گـو  شـهرزاد  کـه  اسـت 
بـرای خلفای کاخ سـفید نشـین 
سـاز کرده اسـت. آقـای نتانیاهو 
اگـر قطعنامـه ۲۲۳۱ را خوانـده 
بـود و بـه شـرح وظایف سـازمان 

انرژی هسـته ای در این قطعنامه 
و گزارش هـای  نگاهـی می کـرد 
رئیـس سـازمان انرژی هسـته ای 
تأییـد  مـورد  کـه  را  آمانـو 
کارشناسـان ایـن سـازمان واقـع 
اسـت ماحظـه می کـرد سـر از 

در نمـی آورد. دورقوزآبـاد 
کـه  آنـی  از  قبـل  نگارنـده 
بدانم محلـی به اسـم دورقوزآباد 
آنهـم بـا ایـن حجـم از جمعیت 
وجـود  تهـران  نزدیکـی  در 
از  دیگـر  بسـیاری  مثـل  دارد، 
ایرانیـان تصـور می کـردم وقتـی 
حوالـه بـه جغرافیـای ناکجاآبـاد 
موهومـی  محـل  از  می دهنـد 
یـاد  دورقوزآبـاد  اسـم  بـه 
می کننـد. واحـد درسـی در دوره 
عنـوان  بـا  دارم  تاریـخ  دکتـری 
ایـن  در  تاریخـی«  »جغرافیـای 
درس صـرف نظـر از چهارسـوی 
مناطـق  بیـان  یعنـی  تاریخـی 
اسـم  امـروزه  کـه  جغرافیایـی 

دیگـری دارنـد یا اینکـه در حال 
حاضـر وجـود خارجـی ندارند از 
تأثیـر  تحـت  موضوعـات  دیگـر 
فـان  پذیـرش  مثـا  جغرافیـا، 
مذهـب در منطقـه ای خـاص یـا 
تأثیـر جغرافیـا بـر نحـوه رفتـار 
مردمـان سـاکن آن نواحـی یا از 
بیـن رفتـن تمدنی کـه روزگاری 
دیگـر  امـروزه  و  بـود  ابهـت  بـا 
آن تمـدن در ناحیـه مـورد نظـر 
وجـود نـدارد، مکان بابل، سـارد، 
لیدی، آشـور، کجاسـت ؟ چگونه 
تمدن هایـی از ایـن دسـت نابـود 
تمدنـی  جابه جایـی  یـا  شـدند 
صـورت گرفـت. وقتی در پاسـخ 
و  درمی مانیـم  پرسشـی  بـه 
موجـود  مـدارک  و  اسـناد  بـا 
نمی تـوان جایـگاه جغرافیایـی و 
تاریخـی محـل را تعییـن کـرد، 
از جغرافیـای موهومـی بـه اسـم 
می بردیـم  اسـم  دورقوزآبـاد 
کـه تـا قبـل از سـخنرانی آقـای 

نتانیاهـو بیشـتر تورقوزآباد گفته 
نخسـت  کـه  کسـانی  می شـد. 
وزیـر اسـرائیل را بـه وادی ناکجا 
آبـاد دورقوزآبـاد کشـاندند بـاور 
دارم همیـن ذهنیـت را داشـتند 
که دورقوزآبـاد محله ای موهوم و 
خیالی اسـت که مثل مکان هایی 
امیرارسـان  داسـتان  در  کـه 
تـا  سـنگباران  قلعـه  از  نامـدار 
دیـو  فـوالدزره  اختفـای  محـل 
وجـود خارجـی نـدارد و ناکجـا 
می شـود  کـه  هسـت  آبـادی 
خیـال  و  رویایـی  خواسـته های 
جسـت وجو  آن  در  را  پردازانـه 
کـرد. اما یک پرسـش از نتانیاهو 
تصویـری  ایـن  می مانـد،  باقـی 
مـکان  دیـوار  و  سـردر  از  کـه 
فعالیت هـای محرمانـه و مخفـی 
اتمـی ایران نشـان دادید، حداقل 
باید کمتریـن نشـانه ها از مکانی 
از ایـن دسـت را بایـد برخـوردار 
باشـد. مگر کارشناسـان سازمان 

انـرژی هسـته ای بـا دوربین های 
فعـال در محل هـای مـورد نظـر 
خرگوشـی  خـواب  بـه  خـود 
متـروک  انبـاری  و  فرورفته انـد 
که ظاهـرا محل نگهـداری کاغذ 
باطلـه اسـت، به سـایت مخفی و 
محرمانـه اتمـی تبدیـل شـده و 
آنهـا بی اطـاع هسـتند. بـر ایـن 
اسـرائیل  وزیـر  نخسـت  بـاورم 
سـناریوی  از  برشـی  یـا  ادامـه 
قبلـی که مدعی نگهـداری اوراق 
هسـته ای  فعالیت هـای  سـری 
ایـران را بـه هـم وصـل کـرده و 
مش قاسـم وار سـر از دورقوزآبـاد 
درآورده اسـت. خـدا رحمت کند 
پرویز فنـی زاده، مش قاسـم همه 
رمان هـا را کـه شـهر رویایـی و 
خیالـی غیاث آبـاد را در سـریال 
ناپلئـون  دایی جـان  زیبـای 
خلـق کـرد تـا مش قاسـم دنیای 
سیاسـت امـروز از غیاث آبـاد قم 
خـود را بـه دورقوزآبـاد کهریزک 
برسـاند و بـا وجود همـه امکانات 
و  پهپـاد  و  ماهـواره  از  امـروزی 
دوربیـن خـود را بی نیاز سـاخته 
و محل خیالی فعالیت هسـته ای 
جهانیـان  بـه  را  دورقوزآبـادی 
بـرای  کاش  باشـد.  داده  نشـان 
خـود  ادعـای  درسـتی  اثبـات 
نقشـه را کنـار می گذاشـت و بـا 
می گفـت:  مش قاسـمی  ژسـت 
دروغ چـرا؟ تـا قبـر آآآآ... اینجـا 
اتمـی  سـایت  بزرگ تریـن 
مخفـی و محرمانـه جهان اسـت 
پوسـت  زیـر  زرنـگ  ایرانیـان  و 
سـازمان  بازرسـان  بـرای  شـهر 
دورقوزآبـادی  هسـته ای  انـرژی 
سـاخته اند، معـروف و مشـهور تر 
از هیروشـیما یـا ناکازاکـی، امـا 
و  هسـتند  بدسـلیقه  ایرانیـان 
هیـچ  آنـان  اتمـی  تأسیسـات 
شـباهتی بـا تأسیسـات اتمی ما 
در دیمونـا نـدارد؛ از دورقوزآبـاد 
تـا دیمونـا فرسـنگ ها فرسـنگ 

اسـت. راه 

علی خرم، دیپلمات سابق در گفت و گو با »انتخاب«:

ساز و کار جدید مالی اروپا، یک چتر حمایتی به ایران می دهد 
بسیاری از مشکالت ما حل خواهد شد

اخراج دختران آیت اهلل )موسس دانشگاه( 
از دانشگاه  آزاد؟

از غیاث آباد تا دورقوزآباد   الریجانی 
به جنوب کرمان می آید

دکتـر حمـزه طـی نشسـتی کـه بـا دکتـر الریجانـی داشـتند در 
خصـوص اوضـاع اقتصـادی کشـاورزان و دامـداران خسـارت دیده در 
جنـوب کرمـان به دلیل نبود بازار مناسـب و خشکسـالی اخیر گفتگو 

و تبـادل نظـر کردنـد همچنین 
 از وضعیت اسـناد مالکیت کشـاورزان و پروانه چاه های کشـاورزی  
و بدهـکاری انهـا بـه نظـام بانکی کشـور گفتگو و چاره اندیشـی شـد 
در پایـان جلسـه بـا  دعـوت از جناب دکتـر الریجانی جهت سـفر به 
جنـوب کرمـان  جهت بازدید و مشـاهده مصایب کشـاورزان که مورد 

قبـول ایشـان واقع و  بـزودی انجـام خواهد گرفت.

آمار فوتی های مصرف الکل به 
۲۷ نفر رسید

سـخنگوی سـازمان اورژانس کشـور از افزایش مسـمومیت و مرگ 
مغـزی بـه دلیـل اسـتفاده از الـکل خبـر داد و گفت: تاکنـون ۲7 نفر 
در ۴ اسـتان کشـور جـان خـود را بـر اثـر اسـتفاده از الکل از دسـت 

داده اند.
مکـران بـه نقل از ایلنـا، مجتبی خالدیبـا اعام افزایش مسـمومان 
مصـرف الـکل متانـول در کشـور گفـت: متاسـفانه مسـمومیت بـا 
الـکل در اسـتانهای البرز، خراسـان شـمالی، کهگیلویـه و بویراحمد و 
هرمـزگان افزایش داشـته اسـت. وی با بیـان اینکه تاکنـون ۳۰۲ نفر 
بـر اثـر اسـتفاده از الکل متانول مسـموم و یا فوت شـده اند، ادامه داد: 
۲7 نفـر براثـر مسـمومیت الـکل جـان خـود را از دسـت داده انـد که 
در اسـتان هرمزگان ۱6 نفر، اسـتان خراسـان شـمالی ۴ نفر، اسـتان 
البـرز ۴ نفـر و اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد ۳ نفـر جان خـود را از 
دسـت داده اند. سـخنگوی اورژانـس کشـور با بیـان اینکـه تاکنون ۴6 
نفـر نیـز درمـان و مرخـص شـده اند، گفـت: در حال حاضـر ۲۲۹ نفر 
همچنان در بیمارسـتان بسـتری هسـتند کـه ۱۵ نفر از ایـن افراد در 

بخـش مراقبت هـای ویژه بسـتری هسـتند..


