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نماینده شــرق هرمزگان با 
اسم  فقط  اینکه  به  اشــاره 
می  یــدک  به  را  مکــران 
کشیم و حتی یک دفتر نیز 
بــرای پیگیری این مهم در 
منطقه نداریم، تصریح کرد: 
انتظــار داریــم خودروهای 
مناطق آزاد اســتان همانند 
در سطح  استان های  دیگر 

استان بتوانند تردد کنند. 
در  ذوالقدر  مصطفی  ســید 
اداری  شــورای  نشســت 
شهرستان جاســک، افزود: 
مجلس  محتــرم  ریاســت 
شــورای اســامی و سایر 
از  که  همانطور  مســئوالن 
جاســک بازدید می کنند از 
شرق  حوزه  شهرهای  دیگر 
میناب،  نظیــر  هرمــزگان 
رودان، ســیریک و بشاگرد 
و  باشند  داشــته  بازدید  نیز 
مشکات این مناطق را نیز 

از نزدیک لمس کنند.
وی با بیــان اینکه در یکی 
از مناطق ما 80 سال پیش 
گمرک بوده و اکنون خبری 

از رونق در آن بندر نیست، 
کوهستک  بندر  کرد:  اظهار 
چند ســال پیش گمرک آن 
تصویب شــده ولــی هنوز 

فعال نشده است.
در  هرمزگان  شرق  نماینده 

اینکه  به  اشــاره  با  مجلس 
که  جاســک  بندر  فرودگاه 
در چند وقت گذشــته دوبار 
افتتاح شده هنوز یک پرواز 
مسافربری را به خود ندیده 

است، عنوان کرد: صد سال 
بوده  تلفن  پیش در جاسک 
ولــی اکنون خطــوط تلفن 
ثابــت در این شهرســتان 

رونقی ندارد.
ادامــه داد: جاده های  وی 

جاسک- و  جاسک-میناب 
چابهــار دارای زیبایی های 
بسیاری اســت ولی از نظر 
زیرســاختی و رفاهی بسیار 

ضعیف است.

اینکه  به  اشــاره  با  ذوالقدر 
به  را  مکــران  اســم  فقط 
یــدک می کشــیم و حتی 
یک دفتر نیز برای پیگیری 
نداریم،  این مهم در منطقه 
تصریح کــرد: انتظار داریم 
آزاد  مناطــق  خودروهــای 
اســتان همانند دیگر استان 
های در سطح استان بتوانند 

تردد کنند.
وی اضافــه کــرد: وجــود 
مدارس تخریبی در شــرق 
اســتان غوغا  نقاط  و سایر 
می کنــد و اگر یکی از این 
بر  ناکرده  خدایــی  مدارس 
سر دانشآموزان تخریب شود 

هیچ کس پاسخگو نیست.
نماینــده شــرق هرمزگان 
در مجلــس بیــان کرد: در 
شهرســتان محروم بشاگرد 
در یکی از روســتاهای آن 
بیــش از 70 حافظ و قاری 
قرآن در نبود حتی کمترین 
به  مشغول  رفاهی  امکانات 

فعالیت هستند.

نماینده شرق استان هرمزگان:

فقط شعار مکران ندهیم، در عمل اقدام کنیم صبر و تعامل رسانه ها 
هم حدی دارد 

مدت هــا اســت که در ســفر 
شخصیت های کشوری به استان 
هرمزگان شــاهد بی نظمی ها و 
روابط عمومی  در  برنامگــی  بی 
اســتانداری هســتیم، ایــن بی 
آمدن  بوجود  باعــث  ها  تدبیری 
خسران جبران ناپذیری به جامعه 

خبری این استان شده است.
در جریان ســفر دکتر جهانگیری 
شــاهد جا ماندن تیم خبری که 
عازم کوهشاه بود، بوده ایم.)حال 
بــه عمد یا ســهو( و متعاقب آن 
نیز  اخیرا در جریان ســفر دکتر 
رییس مجلس شورای  الریجانی 
اسامی شاهد بی تفاوتی و تحقیر 
جامعه بزرگ رسانه ای بوده ایم.

بدون اینکه شخصی یا اشخاصی 
مسئول این بی تدبیری ها مقصر 
جلوه شود؛ یا عذرخواهی از رسانه 
ها صورت گیرد. براســتی چرا در 
اینجا با رکن چهرم دموکراســی 
اینگونه بی مسئوالنه برخورد می 

شود؟
چــرا نمایندگان افــکار عمومی 
اینچنیــن تحقیر می شــوند در 
حالی که جایگاه رسانه در جامعه 

مبتنی بر دموکراسی باال است. 
آیا این بی حرمتی ها نشات گرفته 
از عدم شناخت و توان کافی مدیر 

روابط عمومی استانداری است؟
آیا نباید جناب استاندار نسبت به 
این توهین ها و تحقیر ها اقدامی 
عاجل نماید و این مســئول بی 
برنامه را برکنــار کند تا مرهمی 
باشــد بر دل زخم خــرده جامعه 
رســانه ای که اخیرا، کرارا مورد 
بی مهری قرار  گرفته اند، و امید 
اســت دیگر شاهد این بی نظمی 
ها و بی حرمتی ها نباشــیم.چه 
بســا بیم آن می رود رســانه ها 
هم تعامل با اســتانداری را کنار 

بگذارند.

یادداشت مدیرمسئول

قاچاق روزانه ۱۱.۵میلیون لیتر 
ده درصد قلعه گنجی ها فقیر اوباما فهمید باید باایران کنار بیایدسوخت از ایران

تر شدند
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فسخ قرارداد واگذاری آلومینیوم المهدی ::

              پیگیری های آقای نماینده جواب داد 

دو  صنعتی  شهرک  کلنگ 
به  جاسک  هکتاری  هزار 

زمین زده شد

کلنگ شهرک صنعتی دو هزار هکتاری 
جاســک صبح امروز با حضور محســن 
صالحــی نیا، معــاون وزیــر  صنعت، 
معدن وتجــارت، رییس هیــات مدیره 
و مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران به زمین زده 

شد. 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت 
شــهرک های صنعتی هرمزگان گفت: 
مراســم آغاز عملیات اجرایی بزرگترین 
بــا 2000  شــهرک صنعتی هرمزگان 
هکتار مســاحت، صبح امــروز با حضور 
معــاون وزیر صنعت، معــدن تجارت و 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی 
ایران و جمعی دیگر از مدیران اســتانی 

برگزار شد. 
سید امیر امیری زاد با بیان اینکه شهرک 
صنعتی جاســک به عنــوان بزرگترین 
شــهرک صنعتی اســتان مطرح است، 
ادامه داد: شرکت شهرکهای صنعتی در 
راستای توسعه ســواحل مکران، تبدیل 
شهرســتان جاســک به قطب توســعه 
منطقه ای، ایجاد فرصت های شــغلی 
جدیــد و اقدام عملی به سیاســت های 
اقتصاد مقاومتی، تاســیس و راه اندازی 
این شــهرک را در دســتور کار قرارداده 

است. 
وی افزود: شــهرک صنعتی جاسک در 
منطقه کوه مبارک قرار دارد و مســاحت 

این شهرک 2000 هکتار است. 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
هرمزگان خاطرنشــان کرد: پیش بینی 
می شود با سرمایه گذاری 5160 میلیارد 
ریالی برای شــهرک  صنعتی جاســک 
زمینه اشــتغال برای 10.000 نفر فراهم 

شود. 

محمدرضا قنبرپور
آلومینیوم المهــدی هرمزگان از ابتدای واگذاری تا 
کنون مورد انتقادهای زیادی از ســوی نمایندگان 
هرمزگان درمجلس شــورای اسامی و همچنین 
برخی از چهره های اقتصادی و مردم قرار داشــت 
تا این که در تازه ترین اخبار منتشــر شده از قول 
احمــد مرادی نماینــده مردم هرمــزگان مبنی بر 
فســخ قرارداد واگذاری آلومینیــوم المهدی به این 
موضوع پرداخته شده اســت. اما دولت در دفاع از 
این واگذاری بر قانونی بودن آن و تطابق با قوانین 
مربوط به خصوصی ســازی و اصل 44 اصرار می 
ورزید. بطــوری که این عضو کمیســیون انرژی 
مجلس شــورای اســامی در تازه ترین اظهارات 
خود گفته است: برخی مسئوالن کشوری و استانی 
در زمانی کــه بنده در خصوص تخلف در واگذاری 
مجتمع آلومینیوم المهدی فریاد می زدم، در کارخانه 
در حــال گرفتن عکس یادگاری و تعریف از مالک 

این مجتمع بودند.
بر اســاس این گــزارش وی در خصوص فراخوان 
واگــذاری ســهام و دارایــی از ســوی ســازمان 
خصوصی ســازی به منظور وصول مطالبات خود از 
خریدار قبلی نســبت  به واگذاری و انتقال ســهام 
شــرکت مجتمع آلومینیوم المهــدی و دارایی های 
طرح آلومینیوم هرمزال با مشــخصات و شــرایط 
مصــوب، گفت: فــردی کــه خریــدار آلومینیوم 
المهدی بوده مطالبات دولــت را پرداخت نکرده و 
آلومینیوم  مشخص شده اســت که نحوه واگذاری 
صحیح نبوده  و ســازمان خصوصی ســازی نیز از 

قانون تخطی کرده است.
مرادی بیان کرد: بارها در نطق های پیش ازدستور 
در صحــن علنی مجلس این مســئله را فریاد زدم 
اما در اســتان عده ای برطبــل مخالفت کوفتند و 
سخنان بنده را احساسی عنوان کردند این در حالی 
بود که بنده از ســال ها در جریان اوضاع و احوال 

این کارخانه بودم.
 این عضو کمیســون انرژی مجلس با بیان اینکه 
حال ســازمان خصوصی ســازی بنا بر پیش بینی، 
بندی در قرارداد در زمان عــدم پرداخت مطالبات 
و عدم اجــرای تعهدات به دنبال ســهام و دارایی 
مجتمــع آلومینیــوم المهدی اســت، اضافه کرد: 
تا زمان مشــخص شــدن خریدار جدید ســازمان 
خصوص خود مدیریت این مجتمع را بر عهده دارد 
و باید این بار دقت الزم را به خرج دهد تا بار دیگر 

شاهد چنین تخلفی نباشیم. 
مــرادی با اشــاره به اینکــه در پــروژه واگذاری 
آلومینیوم المهدی شاهد تاراج سرمایه ملت توسط 
عده ای افراد سودجو بودیم، اظهار کرد: همان زمان 
بارها این موضوع را گوشزد شدم و حتی وزیر امور 
اقتصاد و دارایی را به مجلس کشاندم و به استاندار 
وقت هرمــزگان این موضوع را اعــام کردم اما 
بارها شــاهد تمجید این مسئوالن از مالک مجتمع 
آلومینیوم المهدی بودیم و حتی برخی مســئوالن 
در زمانــی که بنده در خصوص این واگذاری فریاد 
می زدم در کارخانه در حال گرفتن عکس یادگاری 

و تعریف از مالک این مجتمع بودند.
وی با بیان اینکه باید دســتگاه قضایی به تخلفات 
مالک این مجتمع و مسئوالنی که در این مسیر وی 
را همراهی می کردند، رســیدگی کند، خاطرنشان 
کــرد: نباید این فرد بیش از ایــن اموال بیت المال 

را بــه یغما ببرد و باید ســازمان خصوصی ســازی 
حواســش باشد در این مدت اموال باقیمانده توسط 
افراد وابســته به مالک، به بیــرون از مجتمع برده 

نشود.
در واگـذاری آلومینیـــوم  المهـدی، سرمایه بـیت 

المال به تـاراج رفت
نمایـنده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسامی 
گفت: برخی مسئوالن کشوری و استانی در زمانی 
کــه بنده در خصوص تخلــف در واگذاری مجتمع 
آلومینیــوم المهدی فریاد مــی  زدم، در کارخانه در 
حال گرفتن عکس یادگاری و تعریف از مالک این 

مجتمع بودند.
احمــد مـــرادی در خصوص فراخــوان واگذاری 
سهام و دارایی از ســوی سازمان خصوصی  سازی 
به  منظور وصــول مطالبات خــود از خریدار قبلی 
نســبت  به واگذاری و انتقال سهام شرکت مجتمع 
آلومینیــوم المهدی و دارایی هــای طرح آلومینیوم 
هرمزال با مشــخصات و شــرایط مصوب، افزود: 
*فردی که خریدار آلومینیوم المهدی بوده مطالبات 
دولت را پرداخت نکرده و مشــخص  شده است که 
نحوه واگذاری آلومینیوم صحیح نبوده و ســازمان 

خصوصی  سازی نیز از قانون تخطی کرده است.
وی بــا بیان اینکه حال ســازمان خصوصی بنا بر 
پیــش  بینی بندی در قرارداد در زمان عدم پرداخت 
مطالبــات و عدم اجرای تعهدات به دنبال ســهام 
و دارایی مجتمع آلومینیوم المهدی اســت، اضافه 
کرد: تا زمان مشخص شدن خریدار جدید سازمان 
خصوص خود مدیریت این مجتمع را بر عهده دارد 
و باید این بار دقت الزم را به خرج دهد تا بار دیگر 

شاهد چنین تخلفی نباشیم.
عضو کمیسیـون انـرژی مجلس با اشاره به اینکه 
در پروژه واگذاری آلومینیوم المهدی شــاهد تاراج 
ســرمایه ملت توســط عده ای افراد سودجو بودیم، 
اظهار کرد: *همــان زمان بارها ایــن موضوع را 
گوشزد شــدم و حتی وزیر امور اقتصاد و دارایی را 
به مجلس کشــاندم و به اســتاندار وقت هرمزگان 
این موضوع را اعام کردم اما بارها شــاهد تمجید 
این مســئوالن از مالک مجتمع آلومینیوم المهدی 
بودیم و حتی برخی مســئوالن در زمانی که بنده 
در خصوص این واگذاری فریاد می زدم در کارخانه 
در حــال گرفتن عکس یادگاری و تعریف از مالک 

این مجتمع بودند.
وی با بیان اینکه باید دستگاه قضایـی به تخلفات 
مالک این مجتمع و مســئوالنی که در این مسیر 
وی را همراهــی می کردند، رســیدگی کند، خاطر 
نشــان کرد: نباید این فرد بیش از این اموال بیت 
 المال را به یغما ببرد و باید سازمان خصوصی  سازی 
حواســش باشد در این مدت اموال باقیمانده توسط 
افراد وابســته به مالک، به بیــرون از مجتمع برده 

نشود.
سازمان خصوصی  ســازی در جدید ترین فراخوان 
واگــذاری ســهام و دارایــی به  منظــور وصول 
مطالبات خود از خریدار قبلی نســبت  به واگذاری 
و انتقال سهام شــرکت مجتمع آلومینیوم المهدی 
و دارایی های طرح آلومینیوم هرمزال با مشخصات 
و شــرایط مصوب اقدام می کند. میزان سهام قابل 
واگذاری شــرکت مجتمع آلومینیوم المهدی 6/7۳ 
درصد، میــزان دارایی قابل واگــذاری دارایی های 
طــرح آلومینیوم هرمزال 100 درصد تعیین شــده 

اســت. شــرکت آلومینیوم المهــدی هرمزال در 
حال حاضر بزرگترین تولید کننده شــمش خالص 
آلومینیوم در کشــور محســوب می شود و ظرفیت 

تولید آن حدود 257 هزار تن در سال است.
این در حالی اســت که طیب نیــا، وزیر وقت امور 
اقتصاد و دارایی 22 خرداد سال گذشته برای پاسخ 
به ســوال احمد مـــرادی، نماینده مردم هرمزگان 
در مجلــس درباره علت واگذاری مجتمع آلومینیوم 
المهــدی و هرمزال به بخش خصوصی در مجلس 
حاضر شــد که در نهایت نمایندگان از توضیحات 
وزیر وقت اقتصاد قانع شــدند. ضمن این که رای 
نهایی هیات داوری نیز تائید سامت و شفافیت در 
واگذاری مجتمع آلومینیــوم المهدی و هرمزان به 

بخش خصوصی بوده است !
خریدار قبلی یه تعهدات خود عمل نکرد

ســازمان خصوصی ســازی در جدیدترین فراخوان 
واگــذاری ســهام و دارایــی به منظــور وصــول 
مطالبات خود از خریدار قبلی نســبت  به واگذاری 
و انتقال سهام شــرکت مجتمع آلومینیوم المهدی 
و دارایی های طرح آلومینیوم هرمزال با مشخصات 
و شــرایط مصوب اقدام می کند . میزان سهام قابل 
واگذاری شــرکت مجتمع آلومینیوم المهدی 7۳.6 
درصد، میــزان دارایی قابل واگــذاری دارایی های 
طــرح آلومینیوم هرمزال 100 درصد تعیین شــده 
اســت. شــرکت آلومینیوم المهــدی هرمزال در 
حــال حاضر بزرگترین تولیدکننده شــمش خالص 
آلومینیوم در کشــور محســوب می شود و ظرفیت 

تولید آن حدود 257 هزار تن در سال است. 
گفتنی است، این در حالی است که طیب نیا، وزیر 
وقت امور اقتصاد و دارایی 22 خرداد ســال گذشته 
برای پاسخ به ســئوال احمد مرادی، نماینده مردم 
هرمزگان در مجلس درباره علت واگذاری مجتمع 
آلومینیوم المهــدی و هرمزال به بخش خصوصی 
در مجلس حاضر شــد که در نهایت نمایندگان از 
توضیحات وزیر وقت اقتصاد قانع شدند. ضمن این 
کــه رای نهایی هیات داوری نیز تائید ســامت و 
شــفافیت در واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و 

هرمزال به بخش خصوصی بوده است. 
رئیس ســازمان خصوصی ســازی گفت: خریداران 
آلومینیوم  المهــدی و طــرح  آلومینیوم  شــرکت 
هرمزال، بنا به مشــکاتی که داشــتند مدتی بود 
که به تعهــدات خود عمل نمی کردند و ســازمان 
خصوصی سازی فرصت داد اما نتوانستند مشکات 

را برطرف کنند.
پوری حســینی افــزود: یکــی از ابزار ســازمان 
خصوصی ســازی در برابر خریدارانی که به تعهدات 
عمل نکنند، فروش ســهام در وثیقه برای وصول 

مطالبات است.
الزم به ذکر اســت احمد مــرادی در آخرین اقدام 
خوددر نــــــامه ای ســـــرگشاده ی به وزیــر 
اقتــصاد و دارائــی، سـازمان خصوصـی سازی و 
دستگاههای نظارتــــی در خصوص فسخ بی سر 
و صدای قــرارداد واگذاری آلومینیــوم المهدی و 

هرمزال نوشته است.
 اخیراً مطلع شدم که قرارداد واگذاری شرکت های 
آلومینیوم المهدی و هرمز آل فسخ و مزایده مجدد 
برای فروش این دو کارخانه در حال برگزار شــدن 

است.
اینجانــب به عنوان یکــی از خادمین و نمایندگان 

سال اول-شماره4-پنجشبه 29آذر ۱397



سال اول - شماره 2- یکشنبه 11 آذرماه 1397

3
ملت از خطه نیلگــون خلیج فارس از وزیر محترم 
اقتصــاد و دارائی و ســازمان خصوصی ســازی 
درخواســت دارم به ابهامات و سئواالت ذیل پاسخ 

الزم جهت تنویر افکار عمومی داده شود:
1- چرا قرارداد واگذاری این دو شــرکت آلومینیوم 
ســازی کشــور با بیش از 55٪ تولید شــمش به 
صورت پنهانی و بدون اعام رســمی فسخ و لغو 
شده است !؟ و چرا برگزاری شتابزده مزایده فروش 
مجدد در حالی در شــرف انجام اســت که خریدار 
و مدیران و منصوبان خریــدار تا 21/۹/۹7 روزانه 
بیــش از ده هزار تن شمش از کارخانه خارج کرده 
اند و هنوز هم در شــرکت حضور داشته و مشغول 

به کار هستند ؟
در صورتی که از لحظه فســخ قرارداد باید همراه 
با اباغ رســمی تاریخ فســخ قرارداد واگذاری از 
همان لحظه صورتجلسه تغییر و تحول را در محل 
کارخانــه به صورت مکتــوب و با جزئیات کامل و 
همــراه با معرفی و انتصاب مدیران موقت از طرف 

سازمان خصوصی سازی اقدام می شده است.
همچــــنین اواًل مجتمع هرمزآل دیــــگر یک 
مجموعــه دارائی و امــــوال نیســت و در همان 
ســــال 1۳۹4 دو مــاه بعداز تحویــل به خریدار 
تبدیــل به شــرکت آلومینیــوم هرمــز جنوب با 
مسئــولیت محدود با شماره ثبت 2508 و شناسه 
ملی 14005۳۹۹25۹0 در اداره ثبت شــرکت ها و 
موسســات غیر شهرستان دامغان ثبت گردیده، در 

حالی که در بندرعباس باید به ثبت می رسید.
ثانیــًا وام چند صد میلیون یوروئی که خریدار بعداز 

واگذاری از بانک صنعت و معدن گرفته با حمایت 
و پشتیبانی چه کسانی بوده و چگونه و کجا هزینه 
شده و ضمانت پرداخت این وام کان به عهده چه 

سازمان و یا اشخاصی است؟
ثالثــًا به خاطر عدم پایبنــدی خریدار به تعهداتش 
پرونــده های زیادی در مراجع قانونی تشــکیل و 
محکــوم به پرداخت میلیاردها تومان حق و حقوق 

دولت شده است.
رابعًا خریدار حتی یک کیلو شمش هم در بـــورس 
نفروخته و کلیــــه شمش های آلومیــنیوم که در 
تـمام مدت سه سال و انــــدی از کارخانه خارج 
کرده به صــورت قطره چکانی در بــازار آزاد و با 

احتکار به باالترین قیمت فروخته است.
لذا سازمان خصوصی ســازی در موقع حسابرسی 
مبنای قیمت شــمش را چگونه تعیین  و محاسبه 

خواهد کرد ؟
2- متاسفانه خبرهایــی که در بین اکثر کارگران 
این دو کارخانه مطرح اســت،  حکایت از این دارد 
که این دو شــرکت قبل از فســخ فروخته شده و 
برگزاری شــتاب زده مزایده های نوبت اول،  دوم 
و ســوم فقط برای سرپوش گذاشتن به این معامله 

پنهانی و انجام تشریفات به ظاهر قانونی است.
اگر چنیــن شیــــوه و روند خریــد و فروش در 
سـازمان خصوصی سازی حاکم و رواج یابد آنگاه 
سازمان خصوصی ســازی تبدیل به یک سازمان 

مخوف، کارچاق کن و دالل می شود.
۳- به خاطر اعمال سیاست های ناشیانه، بی هدفی 
و بــی برنامگی های خریدار کــه هیچ گونه درک 

و آشــنایی صحیح از این صنعت پیچیده نداشته،  
بعداز گذشــت بیش از سه سال از واگــــذاری و 
تحویل این شرکت ها اوضاع تمام واحدها و بخش 
هــای این مجموعه را به نقطه ای رســانده که از 
الســتیک،  روغن و گریس لیفتراک ها، تراکتورها 
و بونکرهــای حمل مواد و غیــره ... گرفته تا مواد 
اولیه مصرفی و قطعات یدکی را به صفر رســانده 
و 80٪ تجهیــزات یا از کار افتاده و تعطیل شــده 
یا به صورت نیمــه کاره فعالیت می کنند، به ویژه 
اینکه اوضاع ســامتی روحی و روانی 2000 نفر 
از کارگــران زحمتکش این دو مجموعه با خانواده 
آنان به عنوان اصلی ترین ســرمایه این صنعت به 

مخاطره افتاده است.
4- آثار و تبعات زیانبار عدم اهلیت و سوء مدیریت 
و خود کامگی خریدار فقط شامل المهدی و هرمز 
آل نمی گردد بلکه حداقل چندین پروژه دیگر می 
توان نام برد که به همین وضعیت دچار گردیده اند.  
لــذا به جنابعالی تاکید می گردد اجازه ندهید قطب 
تولید آلومینیوم سازی کشور به سرزمین سوخته و 
ایجاد یک بحران بیکاری 2000 نفری مبدل گردد.

در پایان ذکر این مهم ضروری است که از مجموع 
240 دیــگ در آلومینیوم المهــدی و 228 دیگ 
در شــرکت هرمز آل هم اینک فقط 65 دیگ در 
آلومینیوم المهدی و 4۳ دیگ در هرمز آل قادر به 
فعالیت هستند و هر لحظه امکان توقف هریک از 

واحدهای مذکور وجود دارد.

قدرت هــای  دیگــر 
نمی توانند  فرامنطقــه ای 
دیگران  به  را  خود  خواست 

دیکته کنند 
فرمانــده نیروی دریایی ارتش جمهوری اســامی ایران با 
تشریح موقعیت بسیار اســتراتژیک دریایی ایران به جهت 
حضــور در 5 گــذرگاه جهانی تاکید کرد: ایران اســامی 
امروز برای ایجاد ترتیبات امنیتی مطلوب باید ظرفیت های 
ژئوپلیتیکی خود را در ســاحل و دریا فعال کند. آیین افتتاح 
نمایشگاه بین المللی دریایی ایران با حضور امیر دریادار حسین 
خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش، غامحسین مظفری 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، امیر دریادار رستگاری 
مدیرعامل سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع، محمد راستاد 
مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی، هادی حق شناس 
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، محمد سعیدی 
مدیرعامل کشتیرانی، حسین هاشــمی تختی نژاد نماینده 
بندرعباس در مجلس شورای اسامی و جمعی از مسئوالن 
محلی، روز گذشته)26 آذر( در مرکز همایش های بین المللی 
جزیره کیش برگزار شــد. در این مراسم امیر دریادار حسین 
خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به ویژگی های 
جغرافیایی کشورمان  گفت: ایران اسامی موقعیت ویژه و 
اســتراتژیکی در جهان و منطقه خاورمیانه دارد. این منطقه 
به دلیل وجود دریاهای مهم جهان، ایجاد ارتباط وپیوستگی 
بین سه قاره جهان و منابع انرژی، بر تجارت جهانی کاال از 
طریق دریا تسلط دارد و کشــورهای حاضر در این منطقه 
می توانند تولید قدرت، ثروت  و منزلت، تسلط و روند سازی 
کنند. فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: ایران دارای ظرفیت 
گذرگاهی ارزشمند در حوزه زمینی، دریایی وهوایی و قلمرو 
وسیع، مرز های گسترده دریایی، سواحل اقیانوسی و فرهنگ 
غنی و ارزشمندی اســت که باید از این ظرفیت ها استفاده 
کنیــم. وی تاکید کرد: منطقه و جهان اگر همه تاش خود 
را برای مقابله با ما بکنند ویژگی های ژئوپلتیکی ایران مانع 
بزرگی برای آنان است. فرمانده نیروی دریایی ارتش تاکید 
کرد: توجه به آینده امنیت دریایی منطقه بار مسئولیت ما را 
سنگین تر می کند.  فناوری در عرصه دریا در حال تغییر و 
تحول است و امروز این فناوری در اختیار کشور های مختلف 
قرار گرفته است و حضور کنشگران مختلف در عرصه آب ها 
ترتیبات امنیتی جدیدی را به منطقه تحمیل خواهد کرد که 
دیگر قدرت های فرامنطقه ای نمی توانند خواست خود را به 
دیگران دیکته کنند . امیر دریادار خانزادی در ادامه با اشاره به 
بیانات رهبر معظم انقاب در خصوص لزوم توجه به سواحل 
و دریا تصریح کرد: تاکید مقام معظم رهبری بر اهمیت دریاها، 
وظیفه ما را افزایش می دهد و سیاستگذاران باید موقعیت ما را 
در نظر بگیرند و بدانند که امروز در قبال منطقه و جهان چه 
تکلیفی داریم و چگونه باید عمل کنیم. وی اظهار کرد: ظهور 
و بروز پدیده بیداری کشورها که ورود آنها به عرصه دریایی و 
آگاهی آنها از منافع دریایی شان را در پی داشته است، زمینه 
افول قدرت های فرامنطقه ای را در مناطق دیگر ایجاد کرده 
اســت. امیر دریادار خانزادی گفت: موضوع گرم شدن کره 
زمین و ضعف کارکرد نهادهای بین المللی از عوامل مهم و 
پیچیده موثر بر امنیت دریایی در آینده است. امروز همانطور 
که مشاهده می کنیم، کشورهایی که دیگران را به عضویت 
در این نهادها ترغیب می کردند در حال خروج از این نهادها 
هستند و این نشان می دهد به کارکرد این نهادها نمی توان 
تکیه کرد. فرمانده نیروی دریایی ارتش درپایان با بیان اینکه 
ایران اسامی امروز برای ایجاد ترتیبات امنیتی مطلوب باید 
ظرفیت های ژئوپلیتیکی خود را در ســواحل مکران و دیگر 
بخش ها و پس کرانه ها فعال کند افزود: ایران اسامی باید 
امروز با استفاده از ظرفیت های دانشی و صنعتی و همچنین 
بهره گیری از مزیت های ژئوپلیتیکی و شکل گیری دوباره 
تمدن دریایی به عنوان یک قدرت اثرگذار در منطقه و جهان 
ضمن تولید روند در منطقه به عنوان یک قدرت هدایت گر 
ایجاد همگرایی کند.  نمایشگاه بین المللی دریایی ایران با 
حضور 240 شرکت داخلی و 15 شرکت خارجی و با هدف 
معرفی آخرین دستاوردها وتوانمندی های صنعت دریایی و 
دریانوردی ایران و ارائه فرصت های سرمایه گذاری در حوزه 
های دریایی، بندری ، فراســاحلی تا 28 آذر درجزیره کیش 

ادامه دارد. 
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 شناورهای اورژانس در راه خلیج فارس

رییس ســازمان اورژانس کشور با بیان اینکه در 
حال توســعه اورژانس دریایی هستیم، گفت: در 
حال حاضر اضافه کردن پنج فروند شناور دریایی 

اورژانس در دستور کارمان قرار دارد. 
دکتر پیرحســین کولیوند  درباره وضعیت ناوگان 
دریایی اورژانس کشور، افزود: همانطور که ناوگان 
هوایی اورژانس را توســعه دادیم، در حال حاضر 
هم به دنبال تکمیل و توســعه نــاوگان دریایی 
اورژانس هســتیم. باید توجه کرد که در گذشته 
فقــط پنج بالگرد اورژانس داشــتیم، اما در حال 
حاضــر با اقداماتی که انجام شــده 40 بالگرد و 
پایگاه اورژانس هوایی تامین و ایجاد شده که واقعا 

افتخاری برای کشور است. 

وی با بیان اینکه البته عدم تامین بالگرد دید در 
شب برای اورژانس، از نقاط ضعف مان محسوب 
می شود، تصریح کرد: به هر حال اینکه توانستیم 
40 فروند بالگــرد برای اورژانس هوایی تامین و 
تعــداد قابل توجهی از مصدومان را به ســرعت 

جابجا کنیم، جای افتخار دارد. 
کولیوند ادامــه داد: در حوزه اورژانس دریایی نیز 
می خواهیم همین مســیر را طی کنیم. در حال 
حاضــر دو فروند شــناور دریایــی داریم که در 
هرمزگان مستقرند. در عین حال اضافه کردن پنج 
فروند شــناور دریایی دیگر برای اورژانس نیز در 

دستور کارمان قرار دارد 
رییس سازمان اورژانس کشور با بیان اینکه قرار 

است این پنج فروند شــناور دریایی اورژانس در 
بوشهر، خوزستان و هرمزگان مستقر شوند، اظهار 
کرد: بر این اساس می توانیم بین جزایر را پوشش 

اورژانسی دهیم. 
کولیوند در ادامه دربــاره وضعیت جذب نیروی 
انسانی در سازمان اورژانس کشور نیز بیان کرد: 
سازمان اورژانس کشــور با میزان زیادی کمبود 
نیرو مواجه است. خواستار آن هستیم که سازمان 
امور استخدامی آیین نامه پوشش فراگیر خدمات 
فوریت های پزشکی مصوب سال 1۳86 دولت را 
عملیاتی کند. طبق آن مصوبه ما باید تعداد زیادی 
نیروی انســانی جذب کنیم، اما متاسفانه چنین 

اتفاقی نیفتاده است. 
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کمبود بارش  در هرمزگان محدودیت های آبی را افزایش داد4

مدیر عامل شــرکت آب منطقــه ای هرمزگان 
عنوان کرد: کمبــود بارش در پاییز و پیش بینی 
کمبود بارش در زمستان باعث تشدید محدودیت 
های آبی در اســتان شده است.هوشنگ مایی 
در هشتمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب 
که با حضور استاندار هرمزگان و دیگر مسئوالن 
استانی انجام شــد بیان کرد: در 21 ماه گذشته 
هیچگونه بارش تاثیر گذاری در حوزه آبریز ســد 
های استان نداشته که این امر مشکات زیادی 
را به همراه داشــته است.وی در ادامه اظهار کرد: 
در صورت بارش مناســب در فصل زمســتان و 
وجود آب در مخزن ســدهای استقال، شمیل ، 
نیان و آبگیری سد سرنی میتوان به تابستانی با 
تنش کمتر امیدوار بود.این مقام مســئول با ارائه 
گزارشی از شرایط و وضعیت منابع آب های زیر 
زمینی استان هرمزگان گفت: با توجه به وجود 54 
دشت ممنوعه در استان همچنین شرایط بحرانی 
دشت میناب توانستیم بعد از چهار دهه انتقال آب 

از میناب به بندرعباس را متوقف کنیم.
مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای هرمزگان در 
ادامه افزود: تعداد 12 هزار و ۳۳2 چاه، چشــمه و 
قنات در بندرعباس، میناب و خمیر وجود دارد که 

غالب انها غیر قابل بهره برداری هستند.
مایی با تاکید بر اینکه تعداد چاه ها تنها در استان 
طی 45 سال اخیر به 2۳ هزار عدد رسیده تصریح 
کرد: افزایش 1۹0 درصدی شــوری آبخوان این 

بحران را برای ما پر رنگتر می کند.
وی در ادامه در خصوص اعام بارندگی در استان 
اعام کرد: کاهش بارندگی ســال آبی ۹7-۹6 

استان هرمزگان نسبت به دوره دراز مدت منفی 
۹5 درصد و کاهش بارندگــی حوزه های آبریز 
سدهای استان نســبت به بلند مدت منفی ۹2 

درصد بوده است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان درباره 
تغییرات حجم جریانهای سطحی ساالنه استان 
گفت: در میزان جریان های سطحی ساالنه نیز با 

65 درصد کاهش رو به رو هستیم.
این مقام مســئول در یــاداوری منابع تامین آب 
شرب شهرهای بندرعباس و بندر خمیر نیز عنوان 
کرد: در حال حاضر بــا میزان تولید هزار و 580 
لیتر برثانیه آب بندرعبــاس و خمیر از چاههای 
زیر دست سد  نیان، چاههای حاشیه سد شمیل، 
چاه قنات سد شمیل و سیستم جمع آوری نشت 
آب ســد شمیل تامین می شود.مایی در بخش 
دیگــری از این نشســت در خصوص چاه های 
فاقد پروانه استان و بررسی موضوع نحوه پلمپ 
و انســداد چاهها بیان کرد: چاه هایی هستند که 
قبل از ســال 85 حفر شده اند که در آمار وزارت 
نیرو وجود دارند و براســاس قانون تعیین تکلیف 
چاه های فاقد پروانه )مصوب سال 8۹ مجلس( 
مشمول پروانه هســتند.وی افزود: آمار این چاه 
ها در اســتان هرمزگان 4004 حلقه اســت که 
20۹۳حلقه از این چاهها تا کنون شناســایی و 
تشکیل پرونده انجام شده است.این مقام مسئول 
اضافه کــرد: در 721حلقــه از چاهها وضعیت 
اراضی نامشخص است که، منابع طبیعی و جهاد 
کشاورزی بایستی تعیین تکلیف نمایند همچنین 
اراضی تحت پوشــش۳04 حلقــه از چاهها ) به 

وســعت 1821 هکتار( اراضی ملی اعام شــده 
است .مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان 
در مورد چاه های فرم پنج تشریح کرد: آمار این 
چاه ها در اســتان هرمزگان 4۳01 حلقه است، 
تعدادکل پرونده فرم5 برابر 4۳01 فقره بوده که 
۹56 فقره مختومه شده و باقیمانده ۳۳45 فقره 
میباشد و از این تعداد 45۹ فقره توسط کمیسیون 
آب زیرزمینی با حضور قاضی ، به فرم یک  اعاده 

شده اند و مشمول دریافت مجوز شده اند.
مایی یادآور شد: عملکرد تعیین تکلیف چاه های 
فرم 5 در کل استان، کمیسیون آب زیر زمینی با 
حضور قاضی دارای رای صادره قاضی کمیسیون 
40 درصد مبنی بر اعاده به فرم یک و60 درصد 

مبنی بر رد اعتراض است.
وی با اشــاره به انســداد 107 چاه و پلمپ ۹78 
در ســال ۹7 اظهارداشت: پرونده های زیادی به 
بخش قضایی برای تعیین تکلیف فرستاده شده 
اســت که تاکنون تعداد کل احکام و دستورات 
قضائی اخذ شــده  تا پایان آبان ماه سال جاری 
هزار و 587 فقره بوده است.این مقام مسئول در 
ادامه این جلســه و بررسی سومین دستورالعمل 
که ارائه برنامه منابع و مصارف آب سد جگین و 
بررسی درخواست فرمانداری جاسک در خصوص 
تامین آب اراضی شبکه آبیاری جگین بود مطرح 
کرد: برنامه تامین آب شرب از سد جگین در سال 
آبی ۹8-۹7 در حوزه آب شــرب از ســد جگین 
۳ میلیون مترمکعب، میزان آب کشــاورزی 50 
میلیــون مترمکعب و میزان تبخیر ســالیانه 1۹ 
میلیون مترمکعب است.مدیر عامل شرکت آب 
منطقــه ای هرمزگان با تاکید بر اتمام و تکمیل 
تصفیه خانه شــهر میناب در راستای تامین آب 
شرب مردم این شهر بیان کرد: نیاز مصرفی شهر 
میناب 200 لیتر بر ثانیه است که بر اساس پیش 
بینی ها با اتمام تصفیه خانه میناب و رفع کمبود 

بودجه هزار میلیارد ریالی این برنامه محقق شود.
مایی در پایان عنوان کرد: بخشی از سد سرنی 
برای آبگیــری در صورت بارش اماده انتقال آب 
اســت که میتوان بسیاری از مشکات آبی شهر 
مینــاب را رفع کرد.گفتنی اســت در پایان این 
نشست مقرر شد جلســه ای با حضور برخی از 
اعضای این شــورا با استاندار هرمزگان تشکیل 
و در خصوص برخی از مشــکات مشترک بین 

دستگاهی تصمیمات الزم اتخاذ شود.

مســئولین اجازه ندهند که 
در  عده ای  دشمن  با  همزمان 
مضاعف  فشار  مردم  به  داخل 

وارد کنند  

نماینده مردم کهنوج در مجلس گفت: آنچه 
باید بیشتر از همه چیز برای مسئولین باید 
اهمیت داشته باشد رضایتمندی مردم است 
و نباید اجازه دهند در شرایطی که دشمن 
از بیرون فشــار می آورند عده ای هم برای 

اعمال فشار به مردم دست به کار شوند.
احمد حمزه نماینده مردم کهنوج در مجلس 
شورای اســامی در گفت وگو با خبرنگار 
پارلمانــی خبرگزاری فارس با اشــاره به 
گرانی ها در بازار گفت: در شرایط فعلی آنچه 
که باید برای مسئولین نظام از همه مهمتر 
باشــد موضوع رضایتمندی مردم است و 
اینکه اجازه ندهیم در شرایطی که دشمن از 
بیرون به مردم ما فشار وارد می کند عده ای 
هم در داخل کشور برای افزایش فشار به 
مردم دست به کار شوند.وی افزود: یکی از 
جاهایی که قطعاً می تواند باعث فشــار به 
مردم و ناراحتی آنها گــردد در بحث بازار 
است که این متأسفانه گرانی افسار گسیخته 
و بدون هیچ نظارت و کنترلی باعث شده 
تا بازار دچار نوسانات روزانه شود که بعضًا 
این نوسانات حتی به صورت ساعتی است.

نماینده مردم کهنوج در مجلس شــورای 
اسامی اظهارداشت: امیدواریم که وزارت 
صنعت، معدن و تجارت بتواند زمینه بخش 
فعال تری را بر عهــده بگیرد و با نظارتی 
که از تولید تا ســطح خرده فروشی اعمال 
می کند مانع از قیمت ها دچار نوسان شود و 
اسباب نارضایتی مردم را برای نظام فراهم 
کند.حمزه خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت هم عنوان می کند که با 
کمبود نیرو مواجه است با همین امکانات 
موجود همانطور که در گذشــته نظارت بر 
بازار امکان پدیر بوده االن هم امکان پذیر 
اســت حتی با الکترونیکی شدن بخش ها 
و ســامانه ها نباید نظارت کار ســخت و 
پیچیده ای باشد.وی در پایان گفت: اگر عزم 
و همتی وجود داشته باشد مسئولین وزارت 
صنعت می توانند با گرانی ها و نوســانات 
قیمت مقابله کنند و این کار نشــدنی ای 

نیست.
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بازارچه های اشتغالزایی برای بانوان در بندرعباس راه اندازی می شود

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان 
از راه اندازی بازارچه های اشتغالزایی برای بانوان 

در چند منطقه از شهرستان بندرعباس خبر داد.
نازنین شیبانی در  نشست ساماندهی بازارچه های 
اشــتغالزایی برای بانوان، عنوان کرد: موضوعات 
مرتبط با حوزه بانوان بسیار گسترده است و از نظر 
اینجانب اولویت در بین تمام موضوعات موجود، 

بحث اشتغال است.
وی افزود: با توجه به اینکه بانوان مدیریت قوی و 
توانمندی باال دارند، باید برای استفاده از فرصت 
هــای موجود در زمینه کار آفرینی و اشــتغال و 

کسب و کارها تاش کنند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان 
ادامه داد: یکی از اولویت های مورد تاکید دولت، 
ایجاد شرایط مناسب برای اشتغال بانوان و جوانان 
بخصوص زنان بدسرپرســت و خودسرپرست و 

بهره گیری حداکثری از ظرفیت آنهاست که اکثر 
تسهیات کم بهره در حال حاضر به این اولویت 

اختصاص می یابد.
شــیبانی تصریح کرد: دراین راستا بعد از بازدید 
در اولین فرصت جانمایی فضای مناسب درچند 
منطقــه از شهرســتان بندرعباس بــه بازارچه 

اشتغالزایی زنان اختصاص می یابد.
وی گفت: نام نویسی از متقاضیان برای غرفه ها 
آغازشده که با معرفی نامه ازدستگاه های ذیربط 
با مراجعه به دفتراموربانوان و خانواده استانداری در 

حال انجام است.
محمدرضا قنربپور
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۵
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز :

قاچاق روزانه ۱۱.۵میلیون لیتر سوخت از ایران

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ازقاچاق 
روزانه 11.5 میلیون لیتر سوخت به خارج کشور 
خبر داد و گفت: 85 درصد از قااق سوخت روزانه، 
نفت گاز و بقیه نفت ســفید، نفت کوره و بنزین 

است.
حمیدرضا دهقانی نیا با حضور در برنامه گفتگوی 
ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما با اشاره 
به اینکه سوخت شامل فراورده هایی مانند نفت 
ســفید، نفت کوره، بنزین و نفت گاز)گازوییل( 
اســت، افزود: آنچه که نقــش مهمی در قاچاق 

سوخت ایفا می کند نفت گاز است.
وی ادامه داد: قیمت هر لیتر ســوخت بر اساس 
فوب خلیج فارس 50 تا 60 ســنت است که بر 
اساس نرخ دالر می توان ارزش این مقدار قاچاق 

سوخت را مشخص کرد.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با بیان 
اینکه کشفیات قاچاق سوخت در 6 ماهه سال ۹7 
نسبت به 6 ماهه سال ۹6 حدود 62 درصد رشد 
داشــت، اضافه کرد: بر اساس قیمت فوب خلیج 
فارس، حدود 5 و نیم میلیون دالر در روز قاچاق 

سوخت انجام می شود.
وی گفت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
از 25 تا 26 دســتگاه تشکیل شده است و 2 نفر 

از نمایندگان مجلس هم عضو این ستاد هستند.
مدیرکل نظارت بر سامانه های الکترونیکی ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود: وظیفه این ستاد 
سیاســتگذاری و برنامه ریزی است و بعد از آن 
هماهنگی برای اجــرای این برنامه ها و نظارت 

بر آن است.
وی با اشــاره به اینکه این ستاد اقدامات بزرگی 
را انجام داده اســت، افزود: تفاوت فاحش قیمت 
سوخت داخل و کشورهای همسایه از علل مهم 

قاچاق سوخت است .
دهقانی نیا اضافه کرد: 180 هزار کارت سوخت 

مهاجر در استان کردستان سوزانده شد.
دهقانی نیا با بیان اینکه ســامانه بارنامه برخط 
سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و سامانه 
رسید حواله و سامانه حواله های بارگیری شرکت 
نفت، راه اندازی شــده است، گفت: اکنون هیچ 
بارنامه جعلی نداریم در حالی که ۹ ماه پیش این 

گونه نبود.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با تاکید 
بر اینکه اقدامات ســتاد موجب کنترل و کاهش 
قاچاق سوخت شده است، افزود: ۳۳ و نیم میلیارد 
لیتر در ســال نفت گاز تولید می کنیم که از این 
میــزان وزارت نفت، ۳1 میلیارد لیتر را توزیع می 

کند و بقیه صادر می شود.
دهقانی نیا با اشاره به اینکه بیشتر حجم قاچاق 
ســوخت مربوط به اســتان های سیســتان و 
بلوچستان و هرمزگان در حوزه خشکی و دریاست، 
گفت: برخی اوقات زیرساخت های جلوگیری از 
قاچاق سوخت نیاز به هزینه هایی دارد که انجام 

نمی شود.
وی افزود: ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز طرح 
جامعی را برای مقابله با قاچاق پوشاک داشته است 
و با مدیران مجتمع های تجاری هم اتمام حجت 
کرده اســت و واحدهای بدون مجوزشناســایی 

شدند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی 
نیز با حضور در این برنامه با بیان اینکه با توجه به 
اینکه مبارزه با قاچاق، فرادستگاهی و فراسازمانی 
است، گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از 26 
دستگاه تشکیل شده است. این دستگاه ها با هم 

باید کار کنند تا نتیجه خوبی را داشته باشیم.
احمد انارکی محمدی ادامه داد: نبود سامانه جامع 
موجب می شــود تا آمار دقیقی از قاچاق سوخت 

نداشته باشیم و همچنین اقتصاد ما پنهان است.
وی با اشاره به اینکه قانون مبارزه با قاچاق کاال 
در سال 1۳۹2 برای نخستین بار به طور جامع و 
کامل نوشته شد، افزود: این قانون چند بار اصاح 
شد و اکنون الیحه دولت در اصاح قانون مبارزه 
با قاچاق کاال به مجلس شورای اسامی ارائه شده 

است.
انارکی محمدی با اشاره به نبود زیرساخت های 
الزم گفت: شــفافیت در آمار و اطاعات وجود 

ندارد.
فرمانده نیروی انتظامی اســتان هرمزگان نیز در 
ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در مرداد امسال 
طرح پایش پمپ بنزین ها و جایگاه های سوخت 
را اجــرا کردیم و همان زمــان اعام کردیم که 
روزانه ۹50 هزار لیتر سوخت مازاد بر نیاز استان 
در حال توزیع است که مدیرعامل وقت شرکت 

پخش فراورده های نفتی هم تایید کرد.
ســردار عزیزاهلل ملکی با بیان اینکه 24 میلیون 
لیتر سوخت را کشف کردیم، افزود: با باند سازمان 
یافته قاچاق سوخت برخورد کردیم که به زودی 

اطاعات آن را اعام می کنیم.
وی اضافه کرد: در 6 ماه نخســت امسال 126 
کانتینر حامل سوخت قاچاق را از مبادی رسمی 
گمرک کشــف کردیم کــه 54 کانتینر با اظهار 
ســنگ، روغن و الکل بود و بقیه قاچاق از دست 

رفته اعمال شد.

محسن ایرانگردی کارشناس حوزه انرژی نیز در 
ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در حوزه قاچاق 
سوخت می دانیم چه کنیم و سامانه های متعددی 

راه اندازی شد اما در اجرا مشکاتی وجود دارد.
وی با اشــاره به اینکه دولت عزمی برای اجرای 
کامــل برنامه ها ندارد، افزود: هر لیتر ســوخت 
نیروگاه ها 50 ریال و تقریبا رایگان اســت یعنی 
هیچ طرحی برای مبارزه با قاچاق در حوزه نیروگاه 
ها صرفه اقتصادی ندارد و برای آن ها ســرمایه 

گذاری برای جلوگیری از قاچاق، توجیه ندارد.
ایرانگردی ادامه داد: همچنین ســرمایه گذاری 
برای افزایش بهــره وری نیروگاه ها هم توجیه 

ندارد زیرا سوخت آن ها تقریبا رایگان است .
این کارشناس مســایل انرژی گفت: کارت آزاد 
جایگاه دار با نرخ 600 تومان سوخت را به کامیون 
هــای ترانزیتی عرضه می کنیــم یعنی صرفه 
اقتصادی قاچاق آن ، حدود 5 هزار تومان اســت 

بنابراین جلوگیری از آن سخت است.
وی افزود: تاش شده است که قیمت ها جهانی 

شود اما این گونه نشد.
بهرام شــهریاری نائب رئیــس اتحادیه تولید و 
صادرات نساجی و پوشاک هم در ارتباط تصویری 
با این برنامه گفت: جلســات متعددی را در ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال داشــتیم کــه خروجی آن 
اطاعیه برخورد جدی با نشان های محرز قاچاق 
پوشاک بود که بر اساس آن از ابتدای دی امسال 
نســبت به جمع آوری کامل و پلمب واحدهای 
تجاری عرضه کننده پوشاک خارجی فاقد شناسه 

کاال و فاقد نمایندگی رسمی اقدام خواهد شد.
وی افزود: قرار شــد در نخستین گام با فروشگاه 
های برند در مجتمع های تجاری برخورد شود اما 
متاسفانه البی هایی در مجلس شورای اسامی و 
دولت در حال انجام است که جلوی این برخورد 

را بگیرند.
سید عبدالمجید اجتهادی مدیرکل پیشگیری و 
نظــارت بر قاچاق کاال و ارز هم در ارتباط تلنفی 
با این برنامه گفت: قســمتی از بخش خصوصی 
مخالــف برخورد با برندهای محرز قاچاق و مانع 

هستند.
وی با بیان اینکه مصوبه به ســازمان تعزیرات و 
وزارت دادگستری اباغ نشده است، گفت: اکنون 
برنامه ریزی الزم انجام وکمیته عملیاتی و قضایی 

تشکیل شده است.

اسنک با طعم ذرت دامی

استفاده دو شرکت معتبر غذایی از ذرت دامی در 
تولید اسنک های پف شده)غات حجیم(، باعث 
توقف خط تولید این دو شرکت و بررسی پرونده 
آنها شده اســت.موضوع استفاده از ذرت دامی در 
تولید اسنک های پف شده، در دو کارخانه مشهور 
غذایی، باعث ســر و صدای زیادی شــده است. 
بطوریکه انتشــار این خبر، منجر به بی اعتمادی 
مردم به محصوالت غذایی تولید داخل می شود. 
وحید مفیــد مدیرکل امــور فرآورده های غذایی 
و آشامیدنی ســازمان غذا و دارو از بازرسی فوق 
العاده تمامی واحدهایی که در تولید فرآورده های 
خود از ذرت استفاده می کنند خبر داد و گفت: در 
صورت اثبات هرگونه عدم انطباق با مفاد قانونی با 
متخلفان وفق مقررات برخورد می شود.وی با اشاره 
به انتشار برخی اخبار مبنی بر احتمال استفاده از 
ذرت دامــی در فرآورده های غذایی، افزود: ظرف 
مدت حداکثر 15 روز نسبت به بازرسی فوق العاده 
از تمامی کارخانه ها و کارگاه های تولیدی تحت 
نظارت کــه از ذرت در تولیــد فراورده های خود 
استفاده می کنند، بازرسی خواهد شد.مفید گفت: 
بر این مبنا گزارشــی از وضعیــت انطباق ذرت 
مصرفی توسط کارخانه ها و کارگاه های تولیدی 
با اســتانداردهای ملی 106۹0 و 5۹25 طی یک 
سال گذشته به همراه هرگونه مکاتبات و اقدامات 
قانونی صورت گرفته در این زمینه حداکثر تا 15 
دی  به این اداره کل ارســال خواهد شد و پس از 
بررسی، در صورت مشــاهده هرگونه موارد عدم 
انطباق در واحدهای تولیدی و صنعتی به استناد 
مفاد قانونی و مطابق ضوابــط مربوطه اقدامات 
قانونی انجام خواهد گرفت.این در حالی است که 
کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو، 
تخلف دو شرکت غذایی در استفاده از ذرت دامی 
را محرز دانست و گفت: مسئول فنی و مدیرعامل 
این شرکت ها متخلف شناخته شده و پرونده آنها 
مورد بررسی قرار می گیرد.وی با تاکید بر اینکه 
خط تولید این دو شرکت فعا متوقف شده است، 
افزود: پرونده تخلف این شــرکت در کمیسیون 
مربوطه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اگر نیاز 
باشد، به مراجع قضائی ارسال می شود.جهانپور در 
پاسخ به این سوال که مسئول فنی شرکت های 
غذایی مورد تایید سازمان غذا و دارو هستند، گفت: 
مسئول فنی بر اساس مدارکی که دارد تایید می 
شــود، اما حقوق و دستمزد او را شرکت مربوطه 
پرداخت می کند.سخنگوی سازمان غذا و دارو، در 
پاسخ به این سوال که آیا مصرف این محصوالت 
با طعم ذرت دامی می تواند به ســامت مصرف 
کنندگان آسیب بزند، افزود: چنین موضوعی مطرح 
نیست، اما شرکت های غذایی که تعهد داده اند از 
ذرت انسانی استفاده کنند، چرا چنین کاری کرده 
اند. وی در پاسخ به این ســئوال که ادعای این 
شرکت ها برای اســتفاده از ذرت دامی چه بوده 
است، گفت: آنها مدعی شده اند که این ذرت ها را 
بوجاری کرده اند که قابل قبول نیست.عرضه مواد 
خوراکی با طعم ذرت دامی، در سطح فروشگاه ها 
و سوپرمارکت ها، حاال با واکنش هایی از سوی 
مردم مواجه شده و اینکه با این شرایط چگونه می 

توانند به مواد خوراکی تولید داخل اعتماد کنند.
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اوباما فهمید باید باایران کنار بیاید6

مشاور عالی فرماندهی کل قوا گفت: اوباما فهمید 
که باید با ایران قدرتمند کنار بیاید و به ایران امتیاز 
دهد اما رئیس جمهور جدید آمریکا این را نفهمید.

ســردار سرلشکر پاسدار ســیدیحیی صفوی در 
مراســم تجلیل از راویان نهضــت خاطره گویی 
دفاع مقدس گفت: با شرف یابی من خدمت رهبر 
معظم انقاب، ایشــان مســئولیت دیگری را بر 
دوش من گذاشــتند و فرمودند یکی از کارهایی 
که شما می توانید بکنید این است که بروید و برای 
چندصدهزار جوان در پادگان ها و ســایر مکان ها 
خاطره تعریف کنید و برای این مأموریت جدید، 
سازوکاری جدید را ایجاد کردیم که اولین سازوکار 

آن منشور خاطره نویسی را تهیه کردیم.
وی ادامه داد: ما شــورای سیاست گذاری را ایجاد 
کردیم و جامعه هدف ما براســاس دستور رهبر 
انقــاب نیروهای کادر و وظیفه دســتگاه های 

نظامی هستند.
دستیار و مشــاور عالی فرمانده معظم کل قوا با 
بیان اینکه امروز در سطح نیروهای مسلح شاهد 
فرمانده هان جوان هســتیم گفت: من افرادی را 
دیدم که در جوانی، درجه سرهنگی دارم و به آن ها 
می گویم شما در جنگ بوده اید، می گویند خیر که 

البته این هم از برکات انقاب اسامی است.
وی با اینکــه باید ذهن جوانــان را برای درک 

اتفاقات جنگ تحمیلی آماده کنیم افزود: در جنگ 
ما دچار غافل گیری استراتژیک شدیم اما جمعیت 
۳7 میلیونــی آن زمان با مقاومت زیبا توانســت 
دفاع عمیق کنــد و دفاعی بود که همه مردم در 
آن مشارکت داشتند، لذا باید به جوانان بگوییم که 
در دفاع مقدس با وحدت ملت و قوای ســه گانه 
زیر پرچم والیت فقیه توانستیم به پیروزی برسیم 
از همان رمزهای پیــروزی می توانیم در جنگ 
اقتصادی و عملیات روانی امروز استفاده کنیم تا 
برابر دشمنی که راهبردش تغییر اندیشه و تفکر 

جوانان است، پیروز شویم.
صفوی با بیان اینکه امروز نمی توانیم جلوی علم 
و فنــاوری را بگیریم گفت: از این علم و فناوری 
می توانیم جهت ترویج و آشناسازی فرهنگ دفاع 

مقدس استفاده کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: چه کسی فکر می کرد که 
روح و مکتب مقاومت ملت ایران به لبنان و سوریه 
و یمن و عراق برود اما امروز کسانی می خواهند 
ناامیدی را در جامعه تزریق کنند ولی امروز ایران 
اسامی به عنوان یک قدرت علمی، فرهنگی و 
معنوی همچنان مقاومت می کند و ایستاده است.

دستیار و مشــاور عالی فرمانده معظم کل قوادر 
پایان افزود: اوباما فهمید که باید با ایران قدرتمند 
کنار بیاید و به ایران امتیاز دهد اما رئیس جمهور 
جدید آمریکا این را نفهمید و ما امیدواریم که شر 
آمریکا از منطقه تا یک سال آینده و همچنین شر 

عربستان از یمن قطع شود.

 هنوز در مورد بنزین تصمیمی گرفته نشده
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی گفت: رفتار 
نماینده مردم سراوان بسیار زشت بود و جماتی که ایشان به 

کار برد بسیار بد بود.
در حاشیه جلسه علنی چهارشــنبه مجلس شورای اسامی 
کاظــم جالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شــورای 
اســامی در جمع خبرنگاران در خصوص جلســه غیرعلنی 
مجلس شورای اسامی و انتشار فیلمی از نشست غیرعلنی 
مجلس در جلســه روز گذشته گفت: در جلسه غیرعلنی سه 
نکته مورد بررسی قرار گرفت؛ نکته اول اینکه مجلس شورای 
اســامی جلسات غیرعلنی برگزار می کند و در این جلسات 
حرف هایی زده می شود که بین خود نمایندگان است و نباید 
منتشر شود. کسی که این فیلم را تهیه کرده و انتشار داده است 

کار اشتباهی انجام داده است.
رئیس فراکسیون مستقان مجلس اظهار داشت: نکته دوم در 
مورد رسانه ها و صدا و سیما بود، صدا و سیما وقتی می خواهد 
پدیــده ای را در منظر مردم قــرار دهد باید موضوع را کاما 

کالبد شکافی کند.
وی ادامه داد: پشــت درب نگه داشــتن نماینده مجلس کار 
اشتباهی اســت، زیرا یکی از راهکارهای نظارتی نمایندگان 
حضورشان در سازمان هاســت. به عنوان مثال من بارها به 
فرودگاه امام خمینی رفته ام و دیده ام رفتار بدی با مردم پشت 
گیت انجام می شود و همانجا با رئیس فرودگاه صحبت کردم.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس اظهار داشت: نماینده برای 
بازرسی گمرک باید ســرزده به این سازمان برود، زمانی که 
کارت نمایندگی نشــان داده شد باید درب به روی ایشان باز 

می شد.
وی اظهار داشــت: نکته سوم اینکه رفتار نماینده مجلس نیز 

بسیار زشت بود و جماتی که ایشان به کار برد بسیار بد بود.
جالی اظهار داشت: کسی که نماینده مردم را تحقیر کرد و به 
آن نحو ایشان را از سازمان بیرون کرد رفتار بدی داشت. وقتی 

موضوعات جامع نشان داده نمی شود، اشتباه است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس اظهارداشت: اگر پدیده ای 

اتفاق افتاده است باید از زوایای مختلف بررسی شود؛ اول اینکه 
آیا نماینده مجلس می توانست وارد شود یا خیر، دوم آیا ادبیات 
نماینده مجلس درســت بود یا خیر، سوم رفتاری که مراجعه 
کننده با نماینده داشت درست بود یا خیر، همه این موضوعات 

باید در کنار هم بررسی شود.
نماینده مردم تهران در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه 
نماینده سروان سعی داشت این موضوع را به عنوان موضوعی 
قومیتی و مذهبی مطرح کند، گفــت: به نظر من بردن این 
مسائل و موضوعات به سمت مسائل قومیتی و مذهبی غلط 
اســت، به دلیل اینکه در داخل مجلس نگاه نمایندگان، نگاه 
قومیتی نیســت.جالی گفت: در زمان معارفه آقای هاشمی 
به عنوان وزارت کشــور و تودیع آقــای پورمحمدی، بنده و 
ســه نماینده دیگر در ردیف دوم یا سوم نشسته بودیم. یکی 
از نمایندگان اهل تســنن در ردیف اول نشست. وسط جلسه 
ایشان را بلند کردند و کسی دیگری جای وی نشست. همه 
ما نمایندگان در اعتراض جلسه را ترک کردیم و شخص آقای 

هاشمی وزیر کشور از ما خواهش کرد تا به جلسه برگردیم.
وی ادامه داد: در آن جلسه برای ما مهم این بود که به نماینده 

مجلس توهین شده است. مذهب و قومیت ایشان مهم نبود.
رئیس فراکسیون مستقان مجلس خاطرنشان کرد: در جلسه 
غیرعلنی روز گذشــته نیز همه نمایندگان معتقد بودند که به 
ایشــان بی حرمتی شده اســت. ما نگران جایگاه مجلس و 
نمایندگان هستیم و صدا و سیما باید مدافع ارکان حاکمیتی 
کشور باشد. رفتارهای غلط نمایندگان نیز باید مورد نقد قرار 
گیرد اما نقدی منصفانه و درســت.جالی همچنین در مورد 
نحوه پوشــش پاســخ های وزیر اطاعات در صحن علنی 
مجلس توســط صداوســیما نیز گفت: دیروز بنــده از وزیر 
اطاعات سوال کردم این موضوع به گونه ای پخش شد که 
مردم متوجه نشدند سوال چه بوده و وزیر چه پاسخ هایی داده 
اســت. فقط به گونه ای از صدا و ســیما جلسه سوال دیروز 
منتشر شد که انگار کسی سوالی پرسیده و وزیر هم یک پاسخ 

داده است. هیچ کس نمی فهمید که موضوع چه بوده است.

رئیس فراکسیون مستقان مجلس گفت: ما صدا و سیما را 
دوست داریم، کما اینکه مجلس هم یک رکن حاکمیتی است 
اما همه داریم همدیگر را خراب می کنیم. این چه بســاطی 
اســت که یکی مجلس را تخریب مــی کند، دیگری صدا و 
سیما و بعدی دولت را. با این روند دیگر چیزی باقی نمی ماند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به سوال دیگری 
در خصوص طرح مرکز پژوهش ها برای مقابله با تحریم ها 
نیز گفت: هنوز در مورد بنزین تصمیمی گرفته نشــده است 
و در حال بحث و بررســی هستیم. هفته آینده با معاون اول 
رئیس جمهور جلســه داریم تا طرحمان را برای ایشان بیان 
کنیم. ایشان نیز از برخی وزرا برای حضور در این جلسه دعوت 
کرده اند.نماینده مردم تهران گفت: در خصوص بنزین هنوز 
روال قبل وجود دارد تا زمانی که ارکان حاکمیتی با اجماع به 

تصمیمی برسند، زیرا این موضوع بسیار مهم است.
جالی گفت: در مــورد تحریم ها نیز بعضی از نظرات مرکز 
پژوهــش ها در الیحه بودجه رعایت شــده و برخی نظرات 

رعایت نشده است.
وی اظهارداشت: مرکز پژوهش ها در حال انجام فعالیت های 
پژوهشــی بر روی دستور مقام معظم رهبری مبنی بر تعیین 

چشم انداز دوساله بودجه است.
رئیس فراکسیون مســتقان مجلس ادامه داد: مقام معظم 
رهبری همچنین بر لزوم اصاح ساختار بودجه ای نیز تاکید 
فرمودند که این بررسی ها زمان بر است. با عجله نمی توان 
به تصمیم رسید، زیرا این موضوع پیچیدگی های زیادی دارد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه بودجه سال 
۹7 به صورت دو ســقفی تنظیم شده است، گفت: در سقف 
اول هزینه های اجتناب ناپذیر ذکر شــده و در سقف دوم در 
صورتی که درآمدهای جدیدی کسب شود، هزینه های مورد 

نظر محقق خواهد شد.
نماینده مردم تهران گفت: شورای عالی هماهنگی کماکان به 
بررسی های الزم برای تحقق دستورات مقام معظم رهبری 

ادامه خواهد داد.

نقشه شوم زن جوان برای قتل 
شوهرش در خاش

فرمانده انتظامی خاش گفت: زنی جوانی که 
نقشه قتل همســرش را با همدستی مردی 
غریبه کشــیده بود، ســاعاتی پس از وقوع 
جنایت با روبرو شدن با شواهد پلیس پرده از 

راز این جنایت برداشت. 
سرهنگ ابراهیم کوچک زائی اظهار داشت: 
شب بیست و چهارم آذرماه یک فقره سرقت 
مسلحانه و قتل مردی جوان در بیابان های 
منطقه »پشــتکوه« به مرکــز فوریت های 
پلیســی 110 گــزارش و بافاصله تیمی از 
کارآگاهان دایره مبارزه با جرائم جنایی پلیس 
آگاهی برای بررســی موضوع به محل اعزام 

شد.
وی افزود: با حضور عوامل انتظامی در محل 
زن جوانی که در کنار پیکر بی جان و غرق به 
خون شوهرش ایستاده بود مدعی بود هنگام 
تردد با خودرو پراید در حاشــیه شهر خاش 2 
سارق موتورسوار با تهدید ساح گرم آنها را به 
این منطقه کشانده و با مقاومت شوهرش او 
را با شلیک گلوله به قتل رسانده و با سرقت 

طاهایش از محل متواری شدند.
فرمانده انتظامی شهرســتان خاش تصریح 
کــرد: ماموران انتظامی بــا توجه به تناقض 
گوئی های زن جوان و ســرنخ های موجود 
در محل جنایت با هماهنگی مقام قضائی او 
را برای بررسی های بیشتر به پلیس آگاهی 

منتقل کردند.
وی عنــوان کرد: در بازجوئــی های علمی 
کارآگاهان پلیس تنهــا مظنون این جنایت 
هولناک که کمتر از 2 هفته اســت از ازدواج 
او با مقتول به عنوان همســر دوم می گذرد 
مشــخص شــد قتل هیچ ربطی به سرقت 
مسلحانه ندارد و متهم قصد منحرف کردن 

جریان رسیدگی به پرونده قتل را دارد.
کوچک زایی با اشاره به اینکه مظنون 18 ساله 
پرونده در بازجوئی های تکمیلی با مواجهه با 
ادله پلیسی به طراحی و اجرای نقشه مرگبار 
خود اعتراف کرد، گفــت: ازدواج او با مقتول 
اجباری بوده و از زندگی با شــوهرش راضی 
نبوده و با همدستی مردی جوان که از قبل با 
وی در ارتباط بوده نقشه این جنایت را کشیده 

است.
ســرهنگ کوچــک زائی تصریح کــرد: با 
اعترافات تکان دهنــده زن جوان بافاصله 
تیم رســیدگی کننده پرونده وارد عمل شد و 
همدست متهم را در محدوده خیابان سعدی 
دستگیر و در بازرســی از مخفیگاهش یک 
قبضه ساح کلت به همراه یک عدد فشنگ 

جنگی کشف کردند.
فرمانــده انتظامی شهرســتان خاش گفت: 
متمهان به قتل پس از بازجوئی های اولیه با 
تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه 

دادسرا شدند.
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7 همایش منطقه ای »چهل سال انقالب، چهل سال پایداری« 
در خاش برگزار شد

همایش منطقه ای »چهل ســال انقاب، چهل 
ســال پایداری« با حضور برخی از مســئولین 
شهرستانی و استانی در مجتمع فرهنگی هنری 

اداره فرهنگ و ارشاد اسامی خاش برگزار شد.
احمد علی خسروی عضو هیات علمی دانشگاه 
آزاد زاهدان ظهر امــروز در همایش منطقه ای 
»چهل سال انقاب، چهل ســال پایداری« در 
خاش اظهار داشت: دشــمن با طراحی حرکت 
های تجزیه طلبانه و تحریک قومیت ها بر علیه 
همدیگر به دنبال تزلزل و نابودی انقاب اسامی 

ایران است.
وی افزود: جشن 40 ســالگی انقاب اسامی 
به عنوان تحولی جدید در تاریخ و سرگذشــت 

تحوالت جهان به ثبت خواهد رسید.
وی با بیان اینکه دشمن از وحدت و همبستگی 
ملت ایران به تنگ آمده و به دنبال کارشکنی در 
ارکان نظام و انقاب اســت،گفت: امام راحل با 
پشتیبانی و همراهی مردم توانست بزرگ ترین 
انقاب تاریخ را رقم بزند و همواره سر لوحه ملت 

های مظلوم جهان باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد زاهدان با اشاره به 
فرامین امام خمینی )ره( در خصوص خدمت به 
مردم تصریح کرد: اگر فلسفه وجودی مسئولین 
خدمت به مردم باشد دشمن اجازه تعرض و ارائه 

تحریم را به خود نمی دهد.

وی افزود: چهل ســال پیش ملت ایران توانست 
آمریکا را از کشور بیرون کند اما امروز بعد از چهل 
سال به واســطه درایت و ایستادگی همین ملت 
شاهد خروج آمریکا و دستنشاندگان آن از منطقه 

هستم.
استقال سیاسی حاکم بر کشور حاصل ایستادگی 

بیش از 200 هزار شهید است
همچنین محمد علی قهرمانی معاون سیاســی، 
اجتماعی فرمانداری خاش در این مراســم بیان 
داشت: استقال سیاسی مهم ترین ویژگی انقاب 
اسامی است که در کنار آزادی انتخاب در عرصه 

های مختلف خود را نشان داده است.
وی تصریح کرد: استقال سیاسی حاکم بر کشور 
به سادگی بدست نیامده و حاصل ایستادگی بیش 
از 200 هزار شهید و بالغ بر 1 میلیون جانباز بوده 
است.وحدت و انسجام انقاب اسامی را پایدار 

نگه داشته است
حجت االســام غامرضا دهقــان امام جمعه 
خاش نیز بیان داشــت: ضرورت دارد با بصیرت 
و روشنگری محافظت از دستاورد های 40 ساله 

انقاب را در دستور کار دهیم.
وی با بیان اینکه دشــمن با پراکندن بذر یاس و 
ناامیــدی در جامعه به دنبال تحریف آرمان های 
امام و انقاب اســت، گفت: علیرغم فشار ها و 
تحریم های اتخاذ شــده توسط دشمن مردم با 

رویکرد وحدت و انسجام انقاب اسامی را پایدار 
نگه داشته اند.وی داشتن ایمان به هدف و تقویت 
پایداری را عامل اصلی بقای انقاب در این چند 
دهه عنوان کرد و افزود: میطلبد مردم با شعار ما 
نمیتوانیم مقابله کنند و ظرفیت ها و توانایی ها را 
تقویت بخشند.امام جمعه خاش از ایران به عنوان 
کشــور اول منطقه خاورمیانه و جزو 10 کشــور 
برتر دنیا یاد کــرد و گفت: ایران در عرصه های 
ارزشمند علمی، دفاعی، صنایع کشاورزی، بحث 
گردشگری و ظرفیت معادن در جهان جزو کشور 

های مهم و حائز اهمیت است.
مولوی محمد علی شــهنوازی امام جمعه اهل 
سنت خاش نیز افزود: بواسطه حضور و حمایت 
مردم طی 40 سال گذشته نظام و انقاب پایدار و 

مستحکم مانده است .
وی تاکید کرد: مردم همیشــه پشتیبان انقاب 
خواهند بود و در ســایه ایــن حمایت ایران باید 
همگام با کشور های پیشرفته دنیا در زمینه علمی 

و دفاعی بروز باشد.
بنابر این گــزارش، ادارات و نهادهایی همچون 
فرمانداری، کمیته امداد امام خمینی)ره(، بهزیستی، 
ورزش و جوانان، بنیاد شهید و ایثارگران، فرهنگ 
و ارشاد اسامی و برخی دیگر از ادارات و سازمان 
های دولتــی در روند اجرای هرچــه بهتر این 

همایش منطقه ای نقشی بسزایی ایفا کردند.

تنها  جدید  زیستگاه  کشف 
در  ایران  پرنده  پستاندار 

سراوان

مدیــرکل محیط زیســت سیســتان و 
بلوچســتان گفت: طی گشــت و کنترل 
های انجام شــده توســط مأموران یگان 
حفاظت محیط زیســت سراوان در بخش 
»اسفندک« این شهرستان یک دهنه غار 

جدید شناسایی شد.
وحید پورمردان اظهار داشت: در طی گشت 
و کنترل های انجام شده توسط مأموران 
اجرایی یــگان حفاظت محیط زیســت 
ســراوان به اتفاق همیاران و دوســتداران 
محیط زیست در بخش »اسفندک« این 
شهرســتان یک دهنه غار در این منطقه 

شناسایی شد.
وی افزود: طول ایــن غار که به نام »غار 
جنگل« در بین مردم محلی منطقه معروف 
است بیش از 70 متر است و طبق تحقیقات 
انجام شده محل زیست خفاش میوه خوار 

است.
 مدیــرکل محیط زیســت سیســتان و 
بلوچستان با اشاره به اینکه خفاش ها تنها 
پستاندارانی هستند که می توانند پرواز کنند، 
ادامه داد: خفاش میــوه خوار با نام علمی 
 )Rousettus aegyptiacus(
بزرگترین خفاش و تنها خفاش میوه خوار 

ایران است.
وی گفت: خفاش هــای میوه خوار دارای 
جمعیت و پراکندگی خوبی در ایران هستند 
اما متأسفانه شــایعه خرید و فروش النه 
خفــاش ها به مبالغ بــاال جهت مصارف 
پزشکی، موجب شده که برخی افراد ناآگاه 
با تخریب غارها و برهم زدن زندگی خفاش 
ها، آرامش این گونه های آرام و شب زی را 

مختل کنند.
پورمردان تصریح کرد: شــایعه گران بها 
بــودن النــه خفاش ها در شــرایطی که 
این گونه اصوال النــه ای در محیط های 
طبیعی ندارد موجب تخریب زیستگاه ها و 
غارها می شود از اینرو اجرای برنامه های 
مدیریت حفاظت از زیستگاه و خوابگاه های 

این گونه ضروری است.
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26۰۰ مترمربع فرش برای صحن حضرت زهرا )س( 
در کرمان بافته شد

مدیر پروژه بافت فرش ستاد عتبات عالیات 
استان کرمان گفت: تاکنون دو هزار و 628 
مترمربع فرش بــرای صحن حضرت زهرا 
)س( حرم امام علی )ع( در کارگاههای این 

استان بافته شده است.
مهدی تویسرکانی عصر سه شنبه در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: تهیه قالی دستباف 
کرمان برای مفروش کردن صحن در حال 
ســاخت حضرت زهرا )س( حرم امام علی 
)ع( در ســال ۹۳ مطــرح و در بهمن ۹۳ در 
سفر معاون اول ریاست جمهوری تفاهم نامه 
بافت ۳0 هزارمتر مربع فرش بین ستاد عتبات 

عالیات کشور و استانداری کرمان امضا شد.
وی افزود: چون تهیه ریس، پشــم و رنگ 
آمیــزی زمان بر بود کارهای آماده ســازی 
محل کارگاه و اطاع رســانی برای جذب 

بافنده از اوایل سال ۹4 شروع شد.
تویســرکانی اظهار کرد: بافت ۳0 هزار متر 
مربع فرش برای صحن حضرت زهرا )س( 

از سال ۹4 در استان کرمان آغاز شده است.
وی بیان کرد: در حــال حاضر 180 بافنده 
در 14 کارگاه قالی بافی در شهرســتانهای 
مختلف از جمله رفسنجان، کرمان و راور در 
حال بافت فرش هستند و ماهانه توسط این 

افراد در این کارگاهها 70 متر مربع قالی بافته 
می شود.

مدیر پروژه بافت فرش ستاد عتبات عالیات 
اســتان کرمان تصریح کرد: هفت کارگاه با 
100 بافنده در رفسنجان دائر است و تاکنون 
نیمی از فرشهای بافته شده در استان کرمان 
به نجف اشرف ارسال شده و بقیه نیز آماده 

ارسال است.
تویسرکانی ادامه داد: رنگهای به کار رفته در 
این فرشها بنفش پررنگ، ترمه ای، سورمه 
ای، مشکی، بنفش کم رنگ، الکی، زیتونی، 
سبز روشــن، طایی، سبزپر رنگ، صورتی، 

فیروزه ای، عنابی و دارچینی است.
وی افزود: در این کارگاهها برای تولید قالی 
تاش می شود از دارهای یک دست استفاده 
و قالی گره دار با سبک کمان باال تولید شود.

مدیر پروژه بافت فرش ستاد عتبات عالیات 
اســتان کرمان با بیان اینکه این طرح برای 
تعداد زیادی اشــتغالزایی کرده است، عنوان 
کرد: در طرح بافت فرش برای عتبات عالیات 

مواد اولیه از داخل تهیه می شود.
تویسرکانی اضافه کرد: تمام هزینه های تولید 
قالی از طریق جمع آوری کمکهای مردمی 
است که با نظارت کامل از سوی کارکنان و 
بازرسان و کارشناسان در حال انجام است و 
در این رابطه هیچ تسهیات دولتی دریافت 

نشده است
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استان کرمان در سال جاری هم با کمبود بارندگی 
مواجه شده و با توجه به تغییرات اقلیمی و دمایی 
در این اســتان اصاح الگوی کشت برای حفظ 

ظرفیت های کشاورزی استان ضروری است.
گروه اســتان ها: اســتان کرمان در سال جاری 
علیرغم پیش بینی های صورت گرفته با وضعیت 
نرمال بارندگی فاصله دارد و با وجود بارندگی در 
اســتان های دیگر کرمان هنوز هم چشم انتظار 

بارش باران و برف است.
این وضعیت در مناطق جنوبی و شــرقی کرمان 
تشدید شده و برخی از این شهرستان ها در سال 

آبی جاری شاهد بارش باران نبوده است.
طی سال های اخیر در کنار افزایش روزهای گرم 
و افزایش حداقل دمای گرم در طول سال شاهد 
برودت ناگهانی و نابهنگام دما نیز در برخی از ایام 

هستیم
از ســوی دیگر تغییرات شدید اقلیمی در استان 
و ســرمای هوا به خصوص در شهرستان های 
گرمسیر جنوب کرمان محصوالت کشاورزی را 

در معرض خطر سرمازدگی نیز قرار داده است.
کارشناسان هواشناسی استان کرمان اعتقاد دارند 
طی سال های اخیر در کنار افزایش روزهای گرم 
و افزایش حداقل دمای گرم در طول سال شاهد 
برودت ناگهانی و نــا بهنگام دما نیز در برخی از 
ایام هســتیم که به دلیل تاقی با فصل کشت 
محصوالت کشاورزی خسارتهای هنگفتی را در 
کرمان به جای می گذارد که می توان به خسارت 
2.5 میلیاردی به محصول پســته در سال جاری 

اشاره کرد.
به همین دلیل اصاح الگوی کشت در دستور کار 
مسئوالن قرار گرفته و کشت محصوالتی از جمله 
زعفران، زرشک، کلزا و در سال جاری گیاهی به 

نام کینوا نیز در استان کرمان آغاز شده است.
این محصوالت کشــاورزی کــه دارای صرفه 
اقتصادی باالیی هستند از سوی دیگر در مقابل 
سرمازدگی، خشکســالی و کمبود آب نیز مقاوم 
هستند و می توانند مرهمی برکشاورزی استانی 
باشند که در ســال های اخیر خسارت های بی 

شماری را تحمل کرده است.
کینوا که به آن خاویار گیاهی نیز گفته می شود 
یکی از محصوالت اســتراتژیک اســت که در 
صورت سرمایه گذاری مناســب می تواند ورق 
کشــاورزی کرمان را به نفع کشــاورزان  استان 

برگردارند
کینوا که به آن خاویار گیاهی نیز گفته می شود 
یکی از محصوالت اســتراتژیک اســت که در 
صورت سرمایه گذاری مناســب می تواند ورق 
کشــاورزی کرمان را به نفع کشــاورزان  استان 

برگرداند و آن ها را از ورشکستگی نجات دهد.
هم اکنون این محصول توســط کارشناســان 
کشــاورزی در جنوب کرمان ترویج می شود و 
برخی از کشاورزان نیز که به تولید این محصول 
روی آورده اند عما از ســود و کشت محصول 
در مواجه با تغییــرات دمایی و کمبود آب راضی 
هستند، ضمن اینکه آفتهای موجود در استان نیز 
به این گیاهان سرایت نکرده و کیفیت محصول 

نیز مطلوب بوده است.
محمد عباســی یکی از این کشاورزان است که 
می گوید: در ســال جاری در سطح محدود اقدام 
به کشت این محصول کرده ام و به جای کشت 
گندم و ذرت به ســمت تولید کینــوا روی آورده 
ام، این محصول هر چند ناشــناخته اســت اما 
دارای آینده بســیار خوب و مشتری در بازارهای 
بین المللی به خصوص حاشــیه خلیج فارس و 

کشورهای اروپایی می باشد.
وی بیان کرد: این گیاه از جمله غات محسوب 
می شود و از آن به دلیل خاصیت بسیار باالیی که 
دارد به عنوان خاویار گیاهی یاد می شــود، طبق 
تجربه ای که در ســال جاری کسب کردم یک 
سوم آبی که برای کشت گندم استفاده می کردم را 
صرف تولید کینوا کردم و با وجود سرمای ناگهانی 
هوا کــه موجب تخریب محصول در ســالهای 
گذشته می شــد کینوا به خوبی در مقابل سرما 

مقاومت کرد و خسارتی را شاهد نیستم.
محمد کرمی، گیاه شناس هم می گوید: این گیاه 
دانه های تولید می کند که جزو غات محسوب 
می شود و در آمریکای جنوبی برای تغذیه از این 
گیاه استفاده می کنند و اقبال خوبی به عنوان یک 
غذای لوکس و مقوی از آن می شود بطوریکه به 

آن منشاء سایر غات می گویند.
وی افزود: اســتفاده از این گیاه در رستوران های 
لوکس دنیا به عنوان یکی از مواد غذایی مطلوب 
در کنار خاویار انجام می شود به همین دلیل به آن 
خاویار گیاهی می گویند به همین دلیل به سادگی 

قابلیت صادرات دارد.
این گیاه پزشک افزود: پروتئین، فیبر، منگنز، روی، 

فسفر، آهن، مس، ویتامین بی در این گیاه به وفور 
وجود دارد و از ســوی دیگر اقلیم استان کرمان 
برای تولید این گیاه بسیار مناسب است و می تواند 
جایگزین خوبی برای کشت های بی ارزش و آب 

بر در استان باشد.
به دلیل اینکه بازار کینوا در کشور هنوز اشباع نشده 
این محصول دارای ارزش اقتصادی و پتانســیل 

مناسبی برای سرمایه گذاری است
وی بیان کرد: در سبد کاالهای جایگزینی که در 
اســتان کرمان معرفی شده است به دلیل اینکه 
بازار کینوا در کشــور هنوز اشباع نشده است این 
محصــول دارای ارزش اقتصادی و پتانســیل 

مناسبی برای سرمایه گذاری است.
وی با اشاره به وجود مقادیر باالی آنتی اکسیدان 
در این گیاه افزود: جالب اســت که با وجود اینکه 
این مــاده غذایی نیازهای ضروری بدن را تامین 
می کند موجب چاقی مفرط نمی شود و جایگزین 
خوبی برای مواد غذایی چاق کننده محسوب می 
شود.وی بیان کرد: این گیاه که بومی بولیوی است 
مقاومت خوبی در مقابل شوری خاک و کم آبی 
دارد و در سخت ترین شرایط اقلیمی نیز به خوبی 

رشد می کند.
کرمــی ادامه داد: کرمــان فرصت طایی برای 
جذب ســرمایه در تولید این محصــول دارد و 
بازگشت سود سرمایه در این محصول نیز فوری 
و محصولی صادرات محور و دارای کشش باالیی 

در بازار کاالهای لوکس است.
عباس ســعیدی، رئیس جهاد کشاورزی استان 
کرمان گفت: با توجه به شرایط موجود در استان 
کرمان و کمبود شدید منابع آبی سیاست ما کاهش 
جدی تولید محصوالت آب بر است بطوریکه حتی 
تولید محصوالت اســتراتژیک آب بر را کاهش 

خواهیم داد.
وی بیان کرد: در چنین شرایطی تولید محصوالت 
اقتصادی که آب کمی نیاز دارند و می تواند منجر 
به ایجاد ثروت برای کشاورز شوند در دستور کار 
قرار دارد و که در همین راستا تحقیقات و مطالعات 

گسترده آغاز شده است.
وی به مطالعه 5 ساله روی محصول کینوا اشاره 
کرد و بیان داشت: کشت این محصول به صورت 
آزمایشــی در جنوب و شمال استان کرمان آغاز 
شــده که البته با نتایج مطلوبی هم همراه بوده 

است.
سعیدی گفت: تسهیات الزم در اختیار کشاورزان 
قرار مــی گیرد و زمینه برای صادرات و بازاریابی 

محصول نیز فراهم شده است.
وی ادامه داد: این گاه می تواند اقتصاد کشاورزی 
اســتان کرمان را در کنار زعفــران و کلزا تغییر 
دهــد زیرا کمتر تحت تاثیر بی آبی و تنش های 
دمایی قرار می گیرد و ســود مطلوبی را هم عاید 

کشاورزان و روستاییان می کند.
وی ادامه داد: پیش بینی ما این است که طی سال 
آینده بخش قابل توجهی از مزارع استان کرمان به 

کشت کینوا اختصاص خواهد یافت.
هر چند کرمان دیگر مکان مناسبی برای کشت 
محصوالت آب بر نیست اما می توان با تغییر در 
نگرش ها و تولید محصوالت صادرات محوری 
که آب کمتری نیاز دارد مشــکات کشاورزی را 

در کرمان پایان داد.

تومان  میلیــارد   3۰9 توزیــع 
ارزش افزوده بین شــهرداری ها و 

دهیاری های هرمزگان
مدیرکل امورمالیاتــی هرمزگان گفت: ۳0۹ میلیارد 
و۳۳ میلیون تومــان از محل مالیات برارزش افزوده 
بین شهرداری ها و دهیاری های هرمزگان توزیع شده 
است.شاکررضا مریدی اظهار داشت: این مبلغ ارزش 
افزوده در هشت ماهه  سال جاری بین شهرداری ها و 
دهیاری های استان توزیع شده که رشد چشمگیری 
را نسبت به میزان مشابه سال گذشته نشان می دهد.

وی افزود: در هشت ماه سال گذشته 182 میلیارد و 
۹8 میلیون تومان ارزش افزوده بین ۳7 شــهرداری 
و 10۹7 دهیاری در ســطح استان توزیع شد که در 
سال جاری این میزان به بیش از ۳0۹ میلیارد تومان 
با 70 درصد رشــد رسیده است.مریدی تصریح کرد: 
در آبان ماه امسال  ۳2 میلیارد و 617 میلیون تومان 
و در آبان ماه سال گذشته 27 میلیارد و177 میلیون 
تومان با رشد 21 درصدی بین این تعداد شهرداری ها 
و دهیاری های استان توزیع شد.مدیرکل امورمالیاتی 
هرمــزگان، میزان توزیع عوارض ارزش افزوده را به 
نسبت ۳0درصد روستاها و 70درصد شهرها براساس 
سرانه جمعیتی آخرین سرشماری رسمی اعام کرد .

وی بابیان این که در سال گذشته ۳56میلیارد تومان 
بین دهیاری ها و شهرداری  های سطح استان توزیع 
شده است؛ اظهار امیدواری کرد: تا پایان سال جاری 
میــزان توزیع عوارض ارزش افزوده در هرمزگان به 
450میلیارد تومان افزایش یابد.مریدی خاطرنشان 
کــرد: افزایش توزیع عــوارض ارزش افــزوده به 
شــهرداری ها و دهیاری ها که تنها نقدینگی تزریق 
شــده به این نهادهاســت؛ باعــث افزایش اجرای 
پروژه های عمرانی و... می شود.مدیرکل امور مالیاتی 
هرمزگان تصریح کرد: به عینه تحقق شعار مالیات 
باعث توســعه و آبادانی کشور می شــود در استان 
هرمزگان قابل مشاهده اســت و احداث پارک ها و 
زمین های ورزشــی و... در مناطق مختلف مشهود 
می باشد که جهت ملموس بودن هزینه کرد مالیات و 
عوارض برای شهروندان، از شهرداری ها و دهیاری ها 
انتظار داریــم برخی از پروژه های شــان را باعنوان 
ارمغان مالیات نامگذاری کننــد.وی گفت: 16هزار 
و 5۳6 پرونــده در هیئت های حل اختاف مالیاتی 
هرمزگان مورد بررســی قرار گرفته اســت.مریدی 
افزود: این تعداد پرونده در هشت ماهه سال جاری در 
سطح استان بررسی شده است.مدیرکل امور مالیاتی 
هرمزگان، بیشترین پرونده های بررسی شده را مربوط 
به شهرستان های بندرعباس، کیش، قشم، میناب و 
بندرلنگه اعام کرد.وی در خصوص روند بررســی 
پرونده هــای مالیاتی در هیئت هــای حل اختاف 
مالیاتی هم اظهار داشــت: ظــرف ده روز از تاریخ 
جلسه می بایست انشای رأی صادر و به واحد مالیاتی 
ارسال شود و درواقع حداکثر زمانی که یک پرونده در 
هیئت حل اختاف مالیاتی است، ده روز می باشد.به 
گفته مریدی، براساس ماده 244 قانون مالیات های 
مســتقیم، یک نفر قاضی شاغل یا بازنشسته، یک 
نماینده امورمالیاتی و یک نماینده تشکل ها هم در 
هیئت های حل اختاف مالیاتــی عضویت دارند و 
پرونده ها را مورد بررسی قرار می دهند.وی خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر مؤدیان اعتراضات شان را بصورت 
سیستمی ثبت می کنند که فرصت برای اعتراض به 
برگ تشــخیص مالیات عملکرد ۳0 روز و به برگ 
تشخیص مطالبه ارزش افزوده هم 20 روز می باشد.

مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان از بارگزاری ۳۳هزار 
و 67۳ پرونده در ســامانه »سنیم« خبر داد و افزود: 
1۳هــزار و 620 پرونــده مشــاغل، ۹808 پرونده 
ارزش افزوده، 6778 پرونده شرکت ها و۳467 پرونده 
مستغات در سامانه سنیم بارگزاری شده و صددرصد 
رسیدگی و ارائه خدمات به صورت الکترونیکی انجام 

می شود.
مریدی همچنیــن از اجرای ویــژه برنامه هایی در 
مهدهای کودک و مدارس استان جهت نهادینه شدن 

فرهنگ مالیاتی در مراکز آموزشی خبر داد.

یک گام به سمت اقتصاد مقاومتی:

کشت خاویار گیاهی در کرمان
سال اول-شماره4-پنجشبه 29آذر ۱397
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کمیســیون بهداشت، ســامت و خدمات شــهری شورای شهر 
بندرعباس با رویکرد بررســی عوامل آلودگی سواحل بندرعباس 
تشکیل جلسه داد و کارشناسان محیط زیست و شبکه بهداشت به 

تشریح این عوامل پرداختند.
در این کمیســیون کارشناسان محیط زیســت از افزایش سطح 
آالیندگی ساحل بندرعباس هشــدار دادند و اعام کردند عواملی 
همچون دفع فاضاب شهری، پساب مزارع پرورش میگو، صنایع 
غرب بندرعباس و همچنین دفع فاضاب خام در ساحل سورو در 

آلودگی سواحل نقش اصلی را دارند.
 علیرضا محوری رئیس اداره پایش محیط زیســت در این جلسه از 
پایش منظم شاخص ها در تصفیه خانه بندرعباس خبرداد و گفت: 
پایش های محیط زیست در مبحث تصفیه خانه فاضاب به شکل 
منظم در حال انجام است و تا یک ماه پیش این پایش ها از روند رو 
بــه بهبود پارامترها حکایت می کرد اما در پایش جدیدی که در آذر 
ماه صورت گرفت متاسفانه پارامترها از وضعیت نرمال خارج شده اند.

 وی افزود: علت این موضوع به گفته مسؤوالن تصفیه خانه از مدار 
خارج شــدن سیســتم ها در برخی زمان ها اعام شده که موجب 

می شود ارتقاء پارامترها کاهش یابد.
 این کارشناس محیط زیســت ادامه داد: به اداره کل محیط زیست 
از جانب مسووالن این تصفیه خانه قول مساعد داده شده است که 
ظرف 20 روز یکی از حوضچه های ماند وارد مدار شــود و کیفیت 

تصفیه آب فاضاب را تا ۳0 درصد افزایش دهد.
 وی افزود: شــرایط این تصفیه خانه در سال های اخیر از وضعیت 
بحرانی به ســمت نرمال سیر صعودی داشته اما هنوز به استاندارد 

نرسیده است.
محوری به موضوع پساب حاصل از مزارع میگو که سایت های آن 
در شــرق ســاحل بندرعباس در حال راه اندازی است اشاره کرد و 
گفت: میزان پساب خروجی از این مزارع قابل توجه است و مقادیر 

زیادی از مواد آالینده را وارد دریا می کند.
 وی افزود: یکی از شــروط محیط زیست برای صدور مجوز برای 
ایجاد چنین ســایت های احداث حوضچه ماند است که باید بین 
2 تا 10 درصد از ســطح زیر کشت را تشکیل دهد تا پارامترهای 

اکولوژیکی را به حد محیط دریا برساند.

 رئیس اداره پایش محیط زیست بندرعباس گفت: برنامه هایی که 
شــیات در نظر گرفته است برای کاهش میزان آالیندگی پساب 
خروجی از این مزارع اگر مطابق اســتاندارد نباشد محیط زیست به 
لحاظ قانونی برخورد می کند و اگر از صنایع آالینده محسوب شوند 

مباحث قانونی را اجرا خواهیم کرد.
مهران سلجوقی کارشــناس اداره پایش محیط زیست نیز در این 
جلســه به موضوع نحوه صدور مجوز برای پروژه های بزرگ اشاره 
کرد و گفت: کلیه پروژه های بزرگ مطابق برنامه ســوم تا ششم 
توسعه در مرحله مکان یابی مستلزم انجام مطالعات اثرات زیست 

محیطی هستند.
 وی افــزود: پروژه مزارع پرورش میگو با مقیاس بیش از 20 هکتار 
مشــمول این ارزیابی قرار می گیرد که توسط مشاوران مورد تائید 

سازمان برنامه و بودجه هستند این ارزیابی انجام می شود.
 سلجوقی گفت: در ارزیابی پروژه ها، اثرات یک واحد تولیدی صنعتی 
به سه محیط فیزیکی، بیولوژیکی و اقتصادی بررسی می شود و در 
نهایت بر همین اســاس نتیجه گیری و نسبت به صدور و یا عدم 

صدور مجوز تصمیم گیری می شود.
 وی ادامــه داد: در پروژه پرورش میگو تمــام مجوزها به صورت 
مشــروط صادر شده اســت و برای هر یک از سایت ها ضوابط و 
ماحظات زیست محیطی لحاظ شده است که میزان آلودگی پساب 

خروجی دارای حداقل آلودگی ممکن باشد.
 این کارشناس محیط زیست ادامه داد: کلیه مجریان پروژه ها موظف 
هستند سامانه پایش آناین را در مزارع نصب کنند که محیط زیست 

به صورت آناین پساب خروجی را پایش و ارزیابی کند.
 مسعود دادرس معاون شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرعباس 
به موضوع پاژ بانوان و جانمایی اشتباه این پاژ اشاره کرد و گفت: 
در جانمایی این پاژ اشتباه صورت گرفته است و در جایی احداث 

شده که بیشترین آلودگی دریایی را دارد.
 وی افزود: آلودگی ســاحل سورو جدی است و متاسفانه فاضاب 
خام به ساحل این منطقه سرازیر می شود که در آینده برای سامت 

انسان ها ایجاد مشکات زیادی خواهد کرد .
صمد حمزه ای سرپرست مرکز اقیانوس شناسی خلیج فارس در این 
جلسه به حقیقتی تلخ اشاره کرد و گفت: بر طبق پایش ها و کارهای 

علمی صورت گرفته، میزان ورود فاضاب و پســاب آلوده به دریا 
700 لیتر در ثانیه نیست و مقدار واقعی آن بین 1200 تا 1500 لیتر 

بر ثانیه است.
 وی افزود: در بسیاری از جاها مباحث غیرکارشناسی مطرح می شود 
و اعام می کنند که پساب کل خلیج فارس را آلوده می کند در حالی 
که چنین اتفاقی با توجه به وســعت و عمق خلیج فارس هیچ گاه 

رخ نخواهد داد.
 حمزه ای اظهار داشت: اثرات این پساب به علت ماندگاری باال تنها 
در ساحل بندرعباس خود را نشان خواهد داد و در آینده مشکاتی 

را ایجاد می کند.
 وی به موضوع تصفیه فاضاب اشاره کرد و گفت: در این زمینه با 
توجه به شاخص های موجود تا رسیدن به وضعیت استاندارد فاصله 

زیادی وجود دارد و هنوز به وضعیت نرمال نرسیده ایم.
 مشاور شهردار در امور ساحل و دریا از جانمایی و مکان یابی اشتباه 
تاسیسات غرب بندرعباس انتقاد کرد و گفت: آب شیرین کن هایی که 
در غرب بندرعباس تعبیه شده اند متاسفانه به لحاظ سطح آالیندگی 
اوضاع بدتری دارند و خطر آنها نسبت به مزارع پرورش میگو بسیار 
بیشتر است و باید برای جلوگیری از این موضوع از االن به فکر چاره 

ای اساسی باشیم.
اسام باوقار از اعضای شورای شهر بندرعباس نیز در این جلسه به 
اهمیت رعایت اصول زیست محیطی در هنگام اجرای پروژه ها تاکید 
کرد و گفت: باید پیش از آن که پروژه ای به بهره برداری برسد اثرات 
زیست محیطی آن بررسی شود و به مجریان پروژه نسبت به رعایت 

این موارد تذکر داده شود.
 وی افزود: اگر این اتفاق صورت نگیرد پس از بهره برداری از پروژه 
ها متاسفانه به علت اعمال نفوذها و با بهانه تراشی هایی نظیر اشتغال 

و معیشت، موارد زیست محیطی نادیده گرفته می شوند.
 فرزانه آرامش دیگر عضو شــورا در این جلسه به موضوع ساخت و 
سازها در حریم ساحل اشاره کرد و گفت: از آنجایی که در موضوع 
اســکله هرمز محیط زیســت مجوزی صادر نکرده و اداره بنادر و 
دریانــوردی با اختیار خود اقدام به احداث و تعریض پروژه از ۳ به 7 

کیلومتر کرده است باید پاسخگو باشند.

هر ثانیه ۱۵۰۰ لیتر فاضالب و پساب آلوده بندرعباس 
سال اول-شماره4-پنجشبه 29آذر ۱397به دریا می ریزد

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان گفت: با توجه به 
ورود جبهه هوای سرد به استان کرمان مزارع جنوب استان در خطر 
سرمازدگی قرار گرفته اند.حمیده حبیبی اظهارداشت: در فصل جاری 
شاهد  کشت های خارج از فصل در شهرستان های جنوبی استان 
کرمان و کشت های گلخانه ای هستیم به همین دلیل کشاورزان 

باید مراقبت های الزم در خصوص نوسانات دما را داشته باشند.
وی تصریح کرد: طبق نقشــه های هواشناسی از روزهای آتی یک 
ســامانه هوای سرد وارد استان می شود که جنوب کرمان را نیز فرا 
می گیرد و به همین دلیل احتمال سرمازدگی محصوالت کشاورزی 
زیاد است.حبیبی بیان کرد: تدابیر الزم باید در مزارع و گلخانه های 
جنوب استان کرمان اتخاذ شود و کشاورزان با کارشناسان هواشناسی 

و کشاورزی مشورت های الزم را انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه این تنش دمایی تا اوایل هفته آینده در استان 
وجود دارد گفت: اســتفاده از پوشش مناسب برای گیاهان، استفاده 
و راه اندازی سیســتمهای گرمایشی، انجام آبیاری در شبهای سرد 
و برداشــت محصول از جمله اقداماتی اســت که توصیه می شود 

کشاورزان انجام دهند.

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان:

خطر سرمازدگی مزارع جنوب کرمان را تهدید می کند
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هیات رییســه گلف اســتان هرمزگان با رییس 
کمیســیون فرهنگی شــورای اســامی شهر 
بندرعباس در خصوص معرفی و تامین زیرساخت 

های الزم برای توسعه ورزش گلف گفتگو کرد.
رییس هیات گلف استان هرمزگان در این دیدار 
گفت: ورزش گلف در استان هرمزگان باید به طور 
ویژه مورد حمایت قرار گیرد زیرا استان هرمزگان 
به واسطه موقعیت جغرافیایی که دارد و همچنین 
حضور گردشــگران مختلف از سراسر جهان و 

همچنین کشور در این منطقه و در جوار آب های 
نیلگون خلیج فارس می تواند موجب ایجاد یک 

بستر مناسب شود.
وی افزود: برخی از ورزش ها به دلیل محدودیت 
های فرهنگی نمی توانند در تمام اماکن عمومی 
گســترش یابند و باید مسائل فرهنگی در آن ها 
رعایت شود ولی ورزش گلف به دلیل اینکه شرایط 
خاصی نیاز ندارد می تواند به یکی از قطب های 
ورزش استان برای استفاده عموم تبدیل شود به 

دلیل اینکه محدودیت های خاص ســایر رشته 
های ورزشــی را ندارد و بــه نوعی یک ورزش 

خانوادگی به حساب می آید.
حجت االسام عامری نیز در این رابطه گفت: با 
توضیحاتی که هیئت رییســه محترم و تیم فنی 
شما ارائه کردند متشکر هستم و اینکه دیدگاه ما 
نیز در این خصوص تغییر کرد و به واسطه مسائل 
فرهنگی موجود و همچنین توجه آن هیات به این 
نوع مسائل حمایت الزم را در جهت توسعه ورزش 

گلف اعام می کنیم.
وی افزود: امیدواریم در توســعه تمام ورزش ها 
مانند هیات گلف به مســائل مرتبط با فرهنگ و 

هنجارهای اجتماعی جامعه ایران توجه شود.
الزم به ذکر است آقای عامری و ناکویی دو عضو 
شــورای درگز از توابع دهستان سیاهو نیز بطور 
اتفاقی در این جلســه حضور داشتند که با توجه 
به توضیحات مختصر و جامع هیات رییسه گلف 
در خصوص مسائل فنی و فرهنگی ورزش گلف 
پیشنهاد توسعه ورزش گلف در روستاهای استان 

هرمزگان را نیز ارائه کردند.

دیدار و گفتگو هیات رییسه گلف استان هرمزگان با رییس 
کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر بندرعباس

محمدرضا قنبرپور
چهارمین کارگروه اســتاندارد سازی و ارتقاء 
کیفیــت کاال و خدمات به ریاســت آرش 
رضایــی مدیــر کل دفتر فنی اســتانداری 
هرمزگان و دبیری عیســی باقرزاده همایی 
مدیر کل اســتاندارد هرمــزگان در محل 
استانداری برگزار شد.باقر زاده همایی ضمن 
تشریح وضعیت استاندارد سازی در شهرستان 
پارسیان  و ارائه گزارشی از واحد های تولیدی 
و خدماتی دارای نشــان استاندارد ،گفت: از 
تعداد 12 واحد تولیدی ســنگدانه های بتن 

11 واحد تولیدی داری نشــان استاندارد می 
باشــند و پروانه استاندارد یک واحد تولیدی 
به دلیل غیــر فعال بودن به حالت تعلیق در 
آمده است. و در بازرسی از 48 نازل سوخت 
مایع 42 نازل مورد قبول و 6 مورد غیر فعال 
گزارش شــده اســت.  مدیر کل استاندارد 
گزارشی از ثبت بازرسی و نمونه برداری های 
انجام شده در راستای کنترل و نظارت بازار 
ارائه نمود و اظهار کرد : در سال جاری 426 
مورد بازرسی در سطح بازار صورت پذیرفته 
است.و در پایان به بیان مسائل و مشکات 

در خصوص اســتاندارد سازی آسانسورها و 
بازرســی های ادواری باسکول ها و وسایل 
توزیــن پرداخت.رضایی مدیر کل دفتر فنی 
استانداری هرمزگان نیز تصریح کرد: توسعه 
اقتصادی تناسب مستقیمی با رعایت استاندارد 
ها دارد.وی افزود:فرصت های بســیاری در 
زمینه تولید کیفی و استفاده عموم از محصول 
ایرانی وجــود دارد که باید از این فرصت ها 
اســتفاده کرد و با ارتقاء کیفیت تولید داخلی 
بتوانیــم اقتصاد خود را بر مبنای تولید داخل 

ارتقاء دهیم.

چهارمین کارگروه استاندارد سازی و ارتقاء کیفیت 
کاال و خدمات در بندرعباس برگزار شد

نخستین قایق الکتریکی تندرو 
دنیا ساخته شد

یک شرکت ســوئدی نخستین قایق تندروی 
الکتریکی دنیا را ساخته که با باتری لیتیوم یونی 
حرکت می کند و بدنه آن از فیبر کربنی است.

مهندسان ســوئدی نخستین قایق الکتریکی 
تندرو دنیا را ساخته اند.

این قایق که Candela Seven نام دارد 
بــه قیمت 1۹2 هزار پوند ارائه شــده و از بهار 
201۹ میادی برای خریداران ارسال می شود.

این وســیله نقلیه 7.7 متری می تواند 5 نفر را 
حمل کند و مجهز به باتری لیتیوم یونی است. 

همچنین به طور اتوماتیک حرکت می کند.
در کنار تمام این موارد مصرف انرژی این قایق 
در مقایسه با نسخه های فعلی 75 درصد کمتر 

است.
 Candela Speed به گفته شــرکت
Boat AB) تولید کننده قایق( بیشــترین 
سرعت قایق ۳0 گره) معادل ۳4 مایل برساعت( 
است و سرعت آن با قایق های معمولی یکسان 

است.
 این قایق می تواند 58 مایل را طی کند و کاما 
ساکت است.  بدنه آن از فیبرکربنی ساخته شده 
و با هیردوفویل طراحی شده تا بدنه قایق باالی 

سطح آب باقی بماند.
تاکنون 150 پیش سفارش برای خرید این قایق 

ثبت شده است.
***

خودروی کاروانی که به خانه 
بالکن دار تبدیل می شود

یک شرکت نیوزلندی برای اولین بار خودروی 
کاروانی را برای مسافرت های طوالنی تفریحی 
تولیــد کرده که به راحتی بعد از توقف، به یک 
خانه نســبتا بزرگ بالکن دار با همه امکانات 

تبدیل می شود.
شــرکت دبلیو 2 فروش ایــن کاروان ها را از 
ســال آینده میادی آغاز می کند. این خودرو 
که روموتو نام دارد، ۹.2 متر طول دارد و تریلر 
متصل شونده به آن بر روی یک محور لوالیی 
مــی چرخد تــا در زمان پارک خــودرو، قاب 
یوشکل دربرگیرنده کاروان به صورت ۹0 درجه 
در برابر آن قرار بگیرد و یک فضای بالکن مانند 

را در دسترس سرنشینان قرار دهد.
چرخیدن این قاب تنها با فشــردن یک دکمه 
صورت می گیرد و به همین شــیوه می توان 
آن را به حالت اول بازگرداند. درب این کاروان 
کشویی است و در آن آشپزخانه، اتاق نشیمن، 
غذاخوری، حمام، سرویس بهداشتی و دو اتاق 

خواب در نظر گرفته شده است.
در این کاروان امکانات آشپزی، تلویزیون، باتری 
400 آمپری، صفحه خورشیدی ذخیره 1000 
وات ســاعت انرژی و برخی امکانات دیگر به 
انتخاب مشتری در نظر گرفته شده است. وزن 
این مجموعه به ۳200 کیلوگرم وقیمت آن به 

۳50 هزار دالر بالغ می شود.

سال اول-شماره4-پنجشبه 29آذر ۱397

رئیس دانشگاه پیام نور هرمزگان گفت: دانشجو 
باید در قبال سرنوشت جامعه با کوله باری از تعهد 

و دانش، به نقادی و اصاح بپردازد.
دکتر محمد خیری ضمن تبریک روز دانشــجو، 
اظهار داشت: رسالت اصلي دانشگاه، تربیت انسان 
است و هدف اساسي دانشجو، رسیدن به کماالت 

واالي انساني است.
 وی افزود: دانشــجویان را بایســتی به تشکیل 
شورای دانشجویی جهت اعتا، هدایت فعالیت 
های دانشجویان و پرداختن به حقوق و منافع آنان 

ترغیب کرد.
وی با بیان اینکه 16 آذر، »روز دانشجو« فرصتی 

ارزشمند برای بازنگری هویت انقابی دانشجویان 
ایران اسامی است، گفت: دانشجویان با آگاهی 
و بصیرت دینی و انقابی، با الهام از سیره پیامبر 
اعظم )ص( و ائمه اطهار ســام اهلل علیها خط 
سرخ شهادت را در مبارزه با استکبار و ظلم، خط 

مشی و سرلوحه خود قرار داده اند.
وی اظهار داشت: به یمن پیشرفت های بدست 
آمده از انقاب اسامی امروزه خواسته یا ناخواسته 
اکثریت نسل جوان ما تحصیات دانشگاهی را 
تجربه کرده انــد و چراغ علم و دانش همواره در 

روزگار ما به دست دانشجویان توانگر بوده است.
رئیس دانشگاه پیام نور هرمزگان با اشاره به اینکه 

دانشجو باید در قبال سرنوشت جامعه با کوله باری 
از تعهد و دانش، به نقادی و اصاح بپردازد ، اظهار 
کرد: دانشگاه کارخانه انسان سازی است و رسالت 
اصلی دانشــگاه، تربیت انســان و هدف اساسی 
دانشجو، رسیدن به کماالت واالی انسانی است.

خیری در پایان گفت: امید اســت اساتید دلسوز 
و کارکنان شــریف و گرانقدر دانشــگاه پیام نور 
هرمزگان از پس مسئولیت سنگین هموار کردن 
مسیر تحول علمی و اخاقی دانشجویان برآیند و 
امکاناتی فراهم آورده تا این جوانان مستعد و آماده 
برای ایران عزیز در عرصه ی علم، دانش، آزادی 

و آزادگی غرور آفرینی کنند.

رئیس دانشگاه پیام نور هرمزگان:

دانشجو باید با کوله باری از تعهد و دانش، به نقادی و اصالح بپردازد
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معاون مشــارکت های مردمی کمیته امداد استان هرمزگان گفت: 
در هشت ماهه ســال جاری مردم نیک اندیش استان هرمزگان با 
استفاده از روش های الکترونیکی و سنتی، دو میلیارد و ۹۳۳ میلیون 
تومان صدقه به کمیته امداد پرداخت کردند. مهرداد تاجیک، معاون 
مشــارکت های مردمی کمیته امداد اســتان هرمزگان با اشاره به 
اینکه صدقه های جمع آوری شده در سرفصل های درمان، مسکن، 
کمک هزینه های تحصیلی دانش آموزان، دانشجویان و دستگیری 
از نیازمندان هزینه می شود گفت: شهروندان هرمزگانی به صورت 
میانگین روزانه 12 میلیون تومان صدقه پرداخت می کنند.وی افزود: 
در هشت ماهه ســال جاری مردم نیک اندیش استان هرمزگان با 
استفاده از روش های مختلف الکترونیکی و سنتی، دو میلیارد و ۹۳۳ 
میلیون تومان صدقه به کمیته امداد پرداخت کردند.تاجیک یادآور 
شد: از مجموع صدقه های جمع آوری شده، یک میلیارد و ۹00 میلیون 
تومان از طریق مشترکان خانگی، 800 میلیون تومان صندوق های 

بــزرگ معابر، 160  میلیون تومان از طریق صندوق های موجود در 
اماکــن و اداره ها، 21  میلیون تومان کمک های موردی و مابقی از 
طریق روش های نوین جمع آوری شده است.معاون مشارکت های 
مردمی کمیته امداد استان هرمزگان به کارگیری روش های پرداخت 
نوین و الکترونیک را در سهولت پرداخت و سرعت و دقت بیشتر آن 
مورد تأکید قرارداد و گفت: نیکوکاران هرمزگانی طی هشــت ماهه 
امسال با استفاده از روش های نوین پرداخت صدقه نزدیک به 52 
میلیون تومان صدقه پرداخت کردند. وی پرداخت صدقه را از طریق 
روش های نوین راهی مؤثر در کاهش هزینه های جمع آوری و توزیع 
کمک های مردمی بین نیازمندان دانست و ادامه داد: برای پرداخت 
صدقه مردم نیک اندیش می توانند از سامانه تلفن گویای ۳288 و 
همچنین نصب اپلیکشین سنا با ارسال عدد ۳ به شماره ۳000۳۳۳۳ 
و نرم افزار ناب با ارســال عدد 100 به شماره ۳00076۳۹ بر روی 

تلفن همراه خود استفاده نمایند.

هرمزگانی ها بیش از 2.9 میلیارد تومان صدقه پرداخت کردند
سال اول-شماره4-پنجشبه 29آذر ۱397

به گزارش خبرگزاری مکران از شرق هرمزگان، بندرجاسک، 
دکتر الریجانی رئیس مجلس شــورای اسامی در شورای 
اداری جاســک و شهرســتان های شرق اســتان هرمزگان 
هدف  از ســفر خود و هیئت همراه را به جنوب شرق کشور، 
شنیدن صحبت مردم و مسوالن عنوان کرد و افزود: خیلی از 
مشکات بیان شده بدون شک قابل حل است و خوشبختانه 
نمایندگان محترم شــما در مجلس به جد و بصورت فعاالنه 
پیگیر کار هستند.رئیس مجلس شورای اسامی گفت: ناامیدی 
نسبت به آینده روشن مکران وجود ندارد چراکه توجهات جدی 
به این منطقه اســتراتژیک وجود دارد و در این راستا حضور 
پرثمر و پرکاربرد نیروی دریایی ارتش نشــان دهنده اهمیت 
باالی منطقه و دریای مکران است و الحمدهلل حضور دریادالن 
جمهوری اســامی ایران باعث جهش و توســعه ی سواحل 

مکران خواهد بود.
دکتر الریجانی به طرح های مهــم و در حال انجام منطقه 
مکران اشاره و تصریح کرد: بزرگترین پایانه نفتی کشور در این 
منطقه در حال ایجاد است که این نشانه  مهم و خوب است. از 

روی دیگر هم فعالیت های ستاد اجرایی نیز با محدودیت های 
قانونی بسیار کمتری نسبت به بخش دولتی مواجه هستند که 

بسیار مهم و بااهمیت می باشد.
دکتر الریجانی افزود: شــخصا با کشورهای دوست و همکار 
مذاکراتی نسبت به افزایش حجم سرمایه گذاری در کشورمان 

داشتم و امیدواریم پاسخ های مثبتی را دریافت کنیم.
وی بیان کرد: نگرانی نمایندگان شهرستان نسبت به بیمارستان 
جاسک بجا و بســیار مهم بود و از این رو حتما این موضوع 
را با وزیر بهداشــت درمیان خواهم گذاشت که ان شاءاهلل به 
دستاوردهای خوبی در جهت رفع کمبودها و کاستی های مردم 

در بخش درمان و بهداشت این منطقه برسیم.
دکتر الریجانی رئیس مجلس شورای اسامی ادامه داد: یکی 
از مهمترین مسائلی که با آن روبرو هستیم که باید توجه زیادی 
به آن شــود بحث بازسازی مدارس و توسعه زیرساخت های 
ارتباطی و حمل و نقل اســت که برای ما بســیار مهم است 
بطوری که آرامش روحی مردم منطقه مکران باید در تمامی 
زمینــه ها خوب و فراهم باشــد، ضمن آن هم از بخش های 

نظامی خواستارم تا آنجایی که امکانش باشد با فعاالن میراث 
فرهنگی و گردشــگری همکاری کنند تا آن آثار گردشگری 
کــه در مناطق نظامی قرار گرفته اند برای بازدید توریســم  و 

گردشگران قابل استفاده باشد.
رئیس قوه مقننه کشور خاطرنشان کرد:همه میدانید که منطقه 
آزاد تجاری جاسک در صحن مجلس به تصویب نمایندگان 
رســیده اســت و مســیر اصلی آن که همان تدوین قانون 
جهت ایجاد این منطقه می باشــد طی شده است، همچنین 
موافقت هایــی در خصوص گمرک و مبادالت مرزی صورت 

گرفته است و ما هم موافق گسترش و توسعه آن هستیم.
وی ادامه داد: اما باید به این مهم توجه شود و همچنین شروط 
و چارچوبهای این مسئله نیز باید تبیین شود، ما خواهان این 
هستیم که تمام کسانی که در این منطقه زندگی می کنند از 
ظرفیتهای بومی بهره مند باشــند، که در اینجا نیز باید اصول 
اقتصادی در نظر گرفته شود که هم منطقه و هم کشور از این 

ظرفیت ها بهره مند شوند.
 اما باید توجه کرد که شروط و چارچوب هایی برای آن تبیین 
شود، ما نمی خواهیم کسانی که در اینجا زندگی می کنند، از 

ظرفیت های بومی بی بهره باشند.
دکتر الریجانی در ادامه صحبت های خود در شــورای اداری 
جاسک گفت: یکی از نکات مهم استقرار دبیرخانه ستاد توسعه 
ســواحل مکران است که همه نمایندگان متفق القول به این 
مسأله اشاره داشتند، منتهی مراتب بسیاری از پیگیری ها نیاز 
به  حضور در پایتخت دارد که باید در جهت پیشبرد اهداف این 

پیگیری ها همیشگی و بصورت جدی باشد.
ریاست مجلس شــورای اسامی کشور ایجاد دبیرخانه ستاد 
توسعه ســواحل مکران را در جاســک مثبت ارزیابی کرد و 
افزود: باید پذیرفت که مرکز اســتقرار اصلی دبیرخانه توسعه 
مکران باید در پایتخت باشد، چرا که و قطعاً پیشبرد اینگونه 
پروژه ها به سادگی تمام رخ نمی دهد و شاید نیاز باشد ساختار 

دبیرخانه نیز تقویت شود.
حسام بختیار

نا امیدی نسبت به آینده روشن مکران وجود ندارد
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به گزارش نمام،  بنیاد مستضعفان)معین اقتصادی شهرستان 
قلعه گنج( با شــعار محرومیت زدایی وارد این شهرستان شد؛ 
بارقه ای از امید و شادمانی را در دل های مردم رنج دیده از فقر 
و بدبختی ناشی از بی توجهی مسئولین در سال های گذشته 

بوجود آورد.
همه امیدوار بودند با سابقه و سرمایه ای که بنیاد در اختیار دارد 
اقتصاد این شهرستان به زودی شکوفا می شود، به طوری که 
نیاز نباشد شهروندان جویای کار این شهرستان جهت اشتغال 
به شهرهای اطراف و کشورهای همسایه مهاجرت کنند. اما 
دیــری نپایید که این امید ها کم کم به یاس مبدل گشــت. 
نه تنها اشتغالی ایجاد نشد و یا اگر هم کار تازه ای هم شکل 
گرفت نیروی کار آن هم از شــهرهای شمالی استان به کار 

گرفته شد.
 گاها هم تعدادی از نیروهای بومی استفاده شده بود که همه 
افرادی از طبقه بی درد اجتماع بودند که خود را همیشه از طبقه 
محروم دور نگه می دارند و بیشتر هم عامل محرومیت در این 

منطقه همین ماکین بزرگ بوده اند.
البته نا گفته نماند طرح های صنعتی هم اجرا شــد که گفتند 
هزینه آن را بنیاد داده اســت، اگر هزینه آن را بنیاد داده است 
پس این بدهی های کان صنعتگران قلعه گنجی به بانک ها 

چیست که باید در اقساطی شش ساله پرداخت شود؟
 در آینده این هم معضلی بزرگ می شود در حالی که بنیاد تبلیغ 
می کند اینجا کوره دهاتی بود که با آمدن ما چراغ توســعه و 
آبادانی آن روشن شد.اما واقعیت چیست آیا واقعیت غیر از این 
است که امروز نشریه محلی »آفاق جنوب«  از زبان مدیران 
این شهرســتان با افتخار تیتر زده است«در سال نود و هفت، 
1600 خانوار این شهرســتان تحت پوشش کمیته امداد قرار 
گرفته اســت«.  از اینکه چه تعداد تحت پوشش بهزیستی و 
سایر ارگان ها قرار گرفته است بگذریم. اما با همین آماری که 
به صورت رسمی اعام شده است اگر حساب کنیم متوجه می 
شویم که در سال نود و هفت بیش از 10 درصد خانواده های 
قلعه گنجی فقیرتر شــده اند. و با همین وضعیت موجود اگر 
پیش برود در پنج سال آینده همه شهرستان مددجو خواهند 
شد و چشمشان به جیب دولت خواهد بود. براستی دولت چقدر 
بودجه در اختیار بنیاد برای اشــتغالزایی در قلعه گنج قرار داده 
اســت، مگر قرار نبود ۳ هزار بز مورسیای اسپانیایی در اختیار 

طبقه محروم قرار گیرد؟
 می گویند هر راس دام را باید ۳ میلیون تومان از ما خریداری 

کنید.!
 مگر غیــر از این بود که درآمد هتل کپری جهت اشــتغال 

نیازمندان این شهرستان هزینه شود، 
آیا مگر بز مورســیای اسپانیایی برای اشتغالزایی در قلعه گنج 

خریداری نشد؟
چرا امروز بعد از سه سال آن بزها که قرار بود ممر درآمد برای 
روستاییان بی کار و بی شغل شود امروز در دامداری های بنیاد 
شیرآن پنیری می شود که در مرکز فروخته می شود و ریالی 

عاید مردم شهرستان نمی شود؟
چرا بنیاد برای مردم روشــن نمی کنــد که اینجا فقط یک 

پیمانکار است برای دولت، و بودجه آن را دولت از جیب مردم 
قلعه گنج می دهد؟

بنیاد می گوید بیمارستان را تجهیز و مدارس را آباد کردیم، اما 
نمی گوید سهم دولت از این فعالیت ها چقدر است. آیا براستی 
در اینجا اشتغالی شکل گرفته یا می گیرد؟ اگر اشتغالی ایجاد 
شده است اعام شود چند نفر در این سال ها مشغول به کار 
و بیمه شغلی شده اند؟ چرا باید 10 درصد مردم در سال ۹7 به 
فقر مطلق برسند، آیا غیر از این بود که آن شعارهای داده شده 
باعث بیکاری و فقر شده است؟ امیدی که نا امید شده است و 

شغلی که دیگر نیست.

گفته می شد بیش از 16هزار وام خرد روستایی در شهرستان 
پرداخت شده است،و آن ها را توانمند کردیم، نمی دانیم کدام 
روستا توانمند شده است که اثری از آن نیست و جز فقر چیزی 
نمی بینیم، آنچه یادمان هست و همگان دیده ایم در شهرستان 

فقط افتتاح تعویض روغنی خالی بود که تنها یک بنر داشت.
ای کاش به جای دروغ، آســتین همت باال بزنیم و با ترس از 
آخرت برای این مردم تا دیر نشــده است کاری انجام دهیم؛ 
چون می ترســیم به امید رسیدن لباس گرم همگی در سرما 

نابود شوند.

ده درصد قلعه گنجی ها فقیر تر شدند

شعار اشتغالزایی بنیاد در قلعه گنج یک سراب است
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