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سالروز ورود آزادگان
به میهن اسالمی
گرامی باد

در دیدار استاندار هرمزگان با رئیس
مجلس شورای اسالمی مطرح شد :

پیگیری تصویب
ایجادمنطقهآزاد
جاسک
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امحای خودروهای لوكس قاچاق
در انظار عمومی

روزنامه سراسری
صبح ایران
 8صفحه

خبر آخر

کاالی قاچاق در خصوص اين پرونده ،اقدام به
در اين پرونده 2 ،متهم كه اقدام به قاچاق  13بنز
و پورشه كرده بودند ،شناسايی و در نهايت اقدام به امحای پورشه ها و بنز كنند،چرا كه بر اين باورند،
نفع اين اقدام از ضرر آن بيشتر است
بازداشت متهمان شد

Sobhesahel.com
خبرآخـــــــــــر

گارم زنگی

عضو هیأت رئیسه مجلس:

چالشهای
توسعههرمزگان
از میان
برداشته شود

میوه کمیاب و محبوب
جنوبی ها به بازار آمد
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فرماندارویژه میناب خبر داد:

هیچگزارشیدرخصوصدستگیری
آدم ربایان اعالم نشده است

گروه حوادث//

هفته گذشته خبری مبنی بر دستگیری گروگان و گروگانگیران
مینابی در استان پیچید که بر اساس اعالم روابط عمومی
دادگستری کل استان هرمزگان ،گروگانگیران در همان دقایق
ابتدایی با دستور به موقع مقامات قضایی و اقدام ضربتی نیروهای
انتظامی و امنیتی این شهرستان با تسلیم و دستگیری گروگانگیران
و آزادی گروگانها پایان یافت.

اما گزارش های رسیده از شهرستان میناب حاکی از آن است که
هنوز آدم ربایان دستگیر نشدند  .گروهی از مردم میناب در گفتگو با
خبرنگار صبح ساحل خواستار شفاف سازی مسوولین شدند.
در همین رابطه ابوذر مهدی نخعی فرماندار ویژه میناب و رییس
شورای تامین این شهرستان نیز با اعالم این مطلب که تاکنون
هیچ گزارشی درخصوص دستگیری آدم ربایان به من و افراد زیر
مجموعه شورای تامین میناب اعالم نشده است افزود :تالش می
کنیم با رفع تنش و آرام سازی فضای عمومی مجرمین را دستگیر
نماییم.
فرماندار میناب در شرایطی از عدم آگاهی ستاد تامین این
شهرستان خبر می دهد که روابط عمومی دادگستری جزییات این
اتفاق را اینگونه روایت کرده است
گروگان گیران به مراجع قضایی هرمزگان تحویل شدهاند
طی روزهای اخیر هیچگونه گروگانگیری مسلحانهای در شهرستان
میناب رخ نداده و خبرهایی که در این خصوص انتشار یافته شایعه
و کذب است.
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فوتسال باشگاه های کشور؛

آدرخش در
مشهدگلباران
شد
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امام جمعه بندرعباس:

مسئله فیشهای نجومی سبب سلب اعتماد مردم به نظام نشود
صنعتگرخواننده سر شناس هرمزگانی:

به انتخاب شدنم بهعنوان خادم حرم رضوی افتخار میکنم
برای هزینههای درمانم از هیچ کس کمکی نگرفتهام

گروه هنری//

خواننده مطرح پاپ کشورمان گفت :به انتخاب
شدنم بهعنوان خادم حرم رضوی افتخار میکنم
و این موفقیت را لطف خداوند میدانم و به مردم
استان هرمزگان و شهر بندرعباس که همواره به
یادم بوده اند ،تقدیم میکنم.

رییس مجتمع آموزشی درمانی و
پژوهشی پیامبر اعظم(ص):

بسته خدمتی مرکز
سوانح و سوختگی
تکمیل می شود 4

آغازانتخابرشته
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داوطلبان کنکور 95

در  24پایگاه هرمزگان
آگهی های
شرکتهای تعاونی
سراسرهرمزگان
در صفحات داخلی

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان هرمزگان ،با توجه
به اطالعات واصله و به نقل از مسؤلین قضایی و انتظامی شهرستان
میناب شایعه و اخبار گروگانگیری که طی چند روز اخیر در برخی
سایتهای خبری و فضای مجازی تحت عناوینی چون تکرار
گروگانگیری و آدم ربایی در شهرستان میناب انتشار یافته است،
به هیچ عنوان صحت نداشته و تاکنون هیچ گزارشی در خصوص
این موضوع واصل نشده و هیچ شکایتی در مراجع قضایی و انتظامی
ثبت نگردیده است.
با توجه به توضیحات مسؤلین قضایی و انتظامی شهرستان میناب؛
تنها گروگان گیری مورد تایید طی روزها و هفتههای اخیر در
سطح شهرستان میناب ،گروگان گیری است که هشتم مرداد
ماه سال جاری در روستای نخل ابراهیمی رخ داده است که این
موضوع در همان دقایق ابتدایی با دستور به موقع مقامات قضایی
و اقدام ضربتی نیروهای انتظامی و امنیتی این شهرستان با تسلیم
و دستگیری گروگانگیران و آزادی گروگانها پایان یافت.شایان ذکر
است در ماجرای گروگان گیری روستای نخل ابراهیمی شهرستان
میناب ،گروگان ها که دو برادر بودند و در ارتباط با معامالت مواد
مخدر به گروگان گرفته شده بودند ،طی عملیات پیچیده انتظامی
و استفاده از شگردهای جنگ روانی ،پس از ناامیدی گروگان گیران
از دستیابی به اهدافشان با تسلیم آن ها در برابر نیروهای انتظامی و
امنیتی شهرستان میناب ،آزاد شدند و در این رابطه گروگان گیران
پس از دستگیری ،به منظور تکمیل پرونده و طی مراحل قانونی به
مراجع قضایی استان هرمزگان تحویل شدهاند.

غالمرضا صنعتگر در گفتوگو با ایسنا افزود :در بین
 77کشور و  31استان کشورمان ،اثر «میشه ضامنم
بشی» جز آثار برگزیده لقب گرفت و توانستم در بین
نفرات برگزیده چهاردهمین جشنواره بینالمللی امام
رضا(ع) قرار بگیرم.
وی در خصوص خواندن این قطعه خاطرنشان کرد:
ارادت قلبیای که از کودکی توسط خانواده در من
نهادینهشده بود و عنایت امام رئوف که از بدو تولد
شامل حالم شده ،انگیزۀ ساخت این اثر ارزشمند شد
که در عمق دلهای عاشق نشست .من از زمانی که
جایگاهی در حوزه موسیقی پیدا کردم و خودم را
(ع)
شناختم ،همیشه به فکر ساختن قطعهای برای قدردانی از امام رضا
بودم.
صنعتگر با اشاره به اینکه دقیقاً بعد از انتشار آلبومم بود که من استارت
تولید این کار را زدم ،تصریح کرد :کار را با یک ملودی شروع کردم
و ترانه را با چند شاعر هماهنگ کردم اما آن چیزی که میخواستم
نشد تا اینکه با «مجید ذاکری» آشنا شدم که اهل بندرعباس هم
بود و برای ایشان تعریف کردم و گفتم کاری را میخواهم که ادای
دین شود.
وی ادامه داد :بعد از چند روز ،قسمت اول شعر نوشته شد و ما دیدیم
که برای قسمت دوم و تکراری نشدن ،باید به دنبال چیز جدیدی
باشیم .برای همین چندین روز فکر کردیم و در آخر به این جمعبندی
رسیدیم که دایره این عرض ارادت را بزرگتر کنیم و به همین منظور
سراغ «سید مظفر» که برادر امام رضا(ع) است نیز رفتیم و با ریتم
بندری خواستیم تنوعی در کار به وجود آوریم که هم حق مطلب را
در ادای دین به حضرت امام رضا(ع) بهجا بیاوریم و هم با استفاده از
ریتم بندری مخاطب را با اثر همراهتر کنیم.
خواننده پاپ هرمزگانی بابیان اینکه تنظیم کار در استودیو «امید
پایان کار ،به تهران و استودیو
محبی» بندرعباس شکل گرفت و در ِ
پارت مراجعه کردم و میکس و مستر توسط دوست خوبم «بابک
شهرکی» انجام شد ،خاطرنشان کرد :راستش برای تولید این اثر نیتم
کام ً
ال خالصانه و عاشقانه بود و موقع ساخت فکر نمیکردم اینقدر
تأثیرگذار شود .البته خدا را بارها شکر کردم که با توجه همیشگی آقا
امام رضا(ع) ،این اثر در کارنامه هنری من و تاریخ موسیقی ایران ماندگار
شد و خدا را شکر دقیقاً تفسیر این جمله که «سخن کز دل برآید

الجرم بر دل نشیند» در مورد این اثر معنا پیدا کرد.
صنعتگر با اشاره به کارهای مناسبتی که برای امام رضا (ع) خوانده است،
اظهار کرد :بنده اعتقاددارم که اگر خوانندهای اثری را برای امامان
معصوم(ع) میخواند باید با باور و ایمان قلبی این کار را انجام دهد.وی
در خصوص ماجرای از دست دادن صدا و برگشتن آن به ایسنا ،گفت:
به من گفته شد تا زمان بسیار زیادی نمیتوانی بخوانی و نهایتاً پس از
گذشت مدتی فقط در حد تکلم میتوانی صحبت کنی و دکترها آب
پاکی را روی دستم ریختند اما راستش من از زمانی که وارد بیماری
شدم ،معتقدم در کنار بحث علمی و پزشکی ،مباحث معنوی هم در
درمان بیماری بسیار مؤثرند.
صنعتگر اضافه کرد :به همین خاطر چند روز قبل از شهادت امام
رضا(ع) ،یک بلیت تهیه کردم و هتل را هم با یکی از دوستان هماهنگ
کردم تا به همراه همسر و پسرم به زیارت امام رضا (ع) برویم اما دم
رفتن ،به خاطر فشارهای بسیار زیاد روحی که به من واردشده بود،
یک شک و تردید در دلم جرقه خورد و چون امکان تکلم نداشتم ،روی
کاغذ نوشتم که تا خود امام رضا (ع) مرا نطلبد ،من به مشهد نمیروم.
وی ادامه داد :بلیتها را پاره کردم و نشستم در کنج خانه ،به فاصله
کوتاه از آن روز ،خادمین امام رضا با من تماس گرفتند و با همسرم
صحبت کردند که برای تقدیر از شما دعوت میکنیم به مشهد بیایید
و اینگونه بهواسطه دعوت خود امام رضا ،به مشهد رفتیم .سه روز
دخیل بستم ،اتفاقی نیفتاد و دستخالی برگشتم .این بار با دستخالی
برگشتنم ،طعنههایی که به من میزدند چند برابر شد.صنعتگر با اشاره
به اینکه ازآنجاییکه مادرم  ۵۶روز بود که من را ندیده و حتی صدایم
را هم نشنیده بود ،به تهران آمد ،خاطرنشان کرد :همان شب که به

عیادت من آمده بود ،خواب دیدم
که در همان هتل در مشهد هستم
و نزد پرسنل هتل گالیه میکنم
که من دیگر به حرم امام رضا(ع)
نمیآیم ،صبح بیدار شدم و این
بار با عنایت خاصه امام رضا(ع)،
صدای منبعد از  ۵۶روز شفاف
بود .به شکل باورنکردنی صدایم
مثل روز اول برگشته بود.
این خواننده مطرح پاپ کشور
بابیان وضعیت سالمتی این
روزهای خود و لطف و عنایتی
که «امام رضا (ع)» نسبت به او
داشته ،خاطرنشان کرد :همیشه
شاکر خداوند بودهام و این بیماری
را به فال نیک گرفتم .من از لطف
خدا ،عنایت امام رضا (ع) و دعای
خیر مردم خوب شدم و خدا را شکر اآلن سرپا هستم.
وی با اشاره به اینکه خدا را شکر تا به امروز برای هزینههای درمانم
حتی از نزدیکانم هم کمکی نگرفتهام ،بیان کرد :شاید از داشتن
امکانات درجهیک چشمپوشی کرده باشم .مث ً
ال اتومبیل لوکسم را
فروخته باشم و یا مکان زندگیام را بهناچار تغییر دادم ،ولی نه از کسی
کمکی گرفتم و نه هیچگاه کسی برای کمک پیشقدم شده است.
صنعتگر در پایان با گالیه از مسئوالن بهویژه در هرمزگان ،اضافه کرد:
توجه کردن و یاد کسی بودن تنها به رسیدگی مالی نیست و هیچ
توقعی از کسی ندارم زیرا از هیچکسی کمک مالی قبول نکرده و
نمیکنم اما یاد کردن و در فکر بودن هنرمند کمترین کاری است
که مسئوالن استان بهویژه در فرهنگ و هنر میتوانند انجام دهند.
به گزارش ایسنا ،شب گذشته در مراسم اختتامیه چهاردهمین
جشنواره بینالمللی امام رضا 10 ،خادم حرم رضوی معرفی شدند.
غالمرضا صنعتگر هنرمند موسیقی هرمزگان هم در بین این 10نفر
حضور دارد .آیتاهلل اعرافی(ریاست جامعه المصطفی) ،مجید
مجیدی(کارگردان سینما) ،حجتاالسالم جواد محدثی(شاعر و
نویسنده) ،دکتر سید ضیا هاشمی(جامعهشناس) ،حجتاالسالم
دکتر حمیدرضا شهریاری(مدیر موسسه تحقیقات علوم اسالمی نور)،
جواد نعیمی(نویسنده کودک و نوجوان) ،غالمرضا صنعتگر(هنرمند
موسیقی) ،دکتر سید جالل درخشه(محقق و مدرس دانشگاه)،
مصطفی بهارلویی(دبیر انجمن اسالمی اصناف و بازاریان کشور) و
بزرگ عالم زاده(نویسنده و محقق) 10 ،چهرهای بودند که بهعنوان
خادم فرهنگ رضوی در چهاردهمین جشنواره بینالمللی امام رضا
بهعنوان خادم تجلیل شدند.

گروه سیاسی//

امام جمعه بندرعباس با تأکید بر اینکه دولت در انتخاب مدیران
در مناصب مهم کشور دقت کنند ،گفت :مسئله فیشهای حقوقی
سبب سلب اعتماد مردم به نظام نشود.

به گزارش تسنیم ،آیت اهلل غالمعلی نعیمآبادی در خطبههای این
هفته شهرستان با بیان اینکه امروز فرعون مصر در شکل فرعون
واشنگتن ظاهر شده است اظهار داشت :آمریکا ،ریشه ایران هراسی
در دنیا بوده و اقدامات آمریکا بهعنوان ریشه ایرانهراسی در دنیا
برضد ایران همانند ظلم فرعون علیه موسی است و نهایتاً رسوایی
در انتظار این دولت خبیث است.
وی با ابراز اینکه چهرهها عوض میشود اما جریانها یکی است،
گفت :شمرها با نامهای مختلف همیشه بودهاند و حسینها نیز با نام
مختلف برای مقابله با این شمرهای زمانه به پا خاستهاند.
امام جمعه بندرعباس با اشاره به مسئله فیشهای نجومی گفت:
دولت باید حواسش را بیشتر جمع کند و هر کسی را به جایگاههای
مهم کشوری نگمارد.
وی ادامه داد :مناصب مهم کشور نیازمند حضور افراد متخصص
متعهد و از خانواده اصیل است تا دچار مشکالت و معضالت
مدیریتینشویم.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان تصریحکرد :مسئله حقوقی به انتخاب

نادرست برمیگردد چرا برخیها اصرار دارند این را به اصل نظام
ارتباط دهند.
آیت اهلل نعیمآبادی ابرازداشت :البته انتقاد هیچ ایرادی ندارد اما
حواسمان باشد مطرح کردن موضوع سبب نشود تا با سوء استفاده
دشمنان نظام به سلب اعتماد مردم نسبت به نظام بینجامد.
وی همچنین غفلت را یک خطای جدی خواند و افزود :ما در
کشوری زندگی میکنیم که امام خامنهای رهبری آن را در دست
دارند و با درایت تمام مسائل را رصد میکنند ،دولت نیز با توجه
کامل در انتخاب مدیران در مناصب مختلف و مهم کشور دقت کند.
امام جمعه بندرعباس در ادامه ،ریشه تمام آسیبها ،معضالت و
مشکالت جامعه را در بدگمانی دانست و گفت :گمان بد میتواند
یک خانواده و حتی یک شهر و کشور را به هم بریزد.
آیت اهلل نعیمآبادی با اشاره به سالروز بازگشت آزادگان سرافراز
به میهن اسالمی گفت :هیچ کس شور و شوقی را که در زمان
بازگشت این بزرگواران در شهرها و محالت به وجود آمده بود
فراموش نکرده است.وی با بیان اینکه آزادگان برای هدفی مهم
سالهای سخت اسارت را تحمل کردند ،گفت :پیام این عزیزان این
است که سیاسیون با پرهیز از بداخالقیهای سیاسی برای تحقق
اهداف نظام و اجرای سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری بهویژه
اقتصاد مقاومتی تالش کنند.

 27كانتينر كاالي قاچاق
در دام سامانه جامع گمركي گمرک شهید رجایی

گروه حوادث//

به گزارش روابط عمومي گمرك جمهوری اسالمی ايران ،اين
تعداد كانتينر كاالي قاچاق به دنبال تقاطعگيري اطالعات مندرج
در سامانه جامع گمركي با مانيفست الكترونيكي توسط گمرك
شهيد رجايي كشف شد و در حالي كه اظهار صاحبان كاال بهصورت
الكترونيكي در سامانه جامع گمركي ثبت شده بود ،دادههاي ورودي
با اطالعات مندرج در مانيفست الكترونيكي كه توسط شركتهاي
حملونقل در سامانه جامع گمركي وارد شده بود مغايرت داشت.

ثبت اطالعات مغاير در سامانه جامع گمركي و تقاطعگيري دادهها
موجب شد تا هشدارهاي الكترونيكي در سامانه به صدا درآيد و
دستور بررسيهاي بيشتر و كاملتر نوع و محتويات كانتينرها صادر
شود .به دنبال آن سوابق اشخاص حقيقي و حقوقي صاحبان كاال و
اظهارنامههاي در جريان آنها بهصورت آنالين و در لحظه ،استخراج
و ادامه عمليات گمركي براي اين اشخاص بهصورت سيستمي قفل
شد و بررسي كامل و دقيق محتويات كانتينرها در دستور كار
گمرك قرار گرفت.
بنابراين گزارش ،با تخليه كامل كانتينرها مشخص شد نوع كاالي
اظهاري با محتويات كانتينرها مغايرت دارد .محتويات اين كانتينرها
شامل 13كانتينر يخچال فريزر سايد باي سايد6 ،كانتينر لوستر و
 8كانتينر ظروف سراميك ،ظروف چيني ،ظروف شيشه ،ظروف
آلومينيومي و ظروف استيل بود كه برابر ماده  113قانون امور
گمركي مشمول قاچاق تشخيص داده شد و تمامي كاالها ضبط
گرديد.

گمرك ايران چندي است كه عالوه بر اظهارنامه صاحبان كاال،
اطالعات دقيقتري از كاالهاي موجود در محوطههاي بندري
را از شركتهاي حملونقل دريافت ميكند و اين اطالعات را با
اظهار صاحبان كاال تطبيق ميدهد .برنامه اصلي گمرك دسترسي
به مانيفست بار كشتيها در زمان تخليه بار است و با هماهنگي
گمرك و سازمان بنادر و دريانوردي مقرر شده بهزودي با برقراري
ارتباط الكترونيكي ميان گمرك و بندر از طريق سامانه جامع
گمركي امكان تبادل دادهها ميان دو سازمان برقرار شود .بنابر اعالم
گمرك اطالعات مانيفست كشتي ،اطالعات قابل اتكايي هستند
و در صورت ورود اطالعات تخليه بار از بنادر ،زنجيره دادهها در
سامانه جامع گمركي تكميل و كليه اطالعات ورودي برمبناي
مانيفست الكترونيكي ،بارنامه ،قبض انبار ،اظهارنامه و بيجك انبارها
تقاطعگيري ميشود و عم ً
ال امكان تخلف از بين ميرود .مصوبه
شوراي عالي امنيت ملي و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز
كه قب ً
ال تصويب شده بر لزوم دسترسي گمرك ايران به اطالعات
انبارها و محوطههاي بندري تأكيد دارد.
همچنين به دنبال انهدام يك باند بزرگ قاچاق كاال در بندر
شهيد رجايي به كمك سامانه جامع گمركي ،دريافت اطالعات بار
بهصورت مستقيم از بارنامهها طي روزهاي اخير و با استفاده از
سامانه جامع گمركي در گمرك عملياتي شده است ،به نحوي كه
اظهار فرد مالك عمل سامانههاي الكترونيكي گمرك نبوده و فقط
صاحبان كاال ميتوانند محتويات بارنامه را اظهار كنند و سيستم
ديگر ورود اطالعات مغاير با بارنامه را اجازه نميدهد.

ایده ای نو از ساحل بانو
به مناسبت سالروز ازدواج
(س)
حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا
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