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گزیده

میــــــــز خبـ ــر

پاسخ ما به تهدیدات نفتی آمریکا
بستن تنگه هرمز است

نایب رئیس مجلس گفت :اقدام ما برای مقابله با
تهدیدات نفتی آمریکا مبنی بر به صفر رساندن صادرات
نفت ایران ،بستن تنگه هرمز است .علی مطهری با اشاره
به تهدید تلویحی نفتی آمریکا از سوی رئیس جمهور
اظهار داشت :اقدام ما برای مقابله با تهدیدات نفتی
آمریکا مبنی بر به صفر رساندن صادرات نفت ایران،
بستن تنگه هرمز است.نایب رئیس مجلس شورای
اسالمی ،نوع بیان رئیس جمهور را تدبیر خوبی در تهدید
آمریکاییها دانست و خاطرنشان کرد :آمریکاییها
آمادگی جنگ جدید در خلیج فارس را ندارند ،از این
رو سخن آقای رئیس جمهور تهدید خوبی بود که آثار
مثبتی خواهد داشت و عامل بازدارندهای برای ممانعت
از صادرات نفت ایران خواهد بود.

ورود پیکرهای مطهر
 ۶۰شهید دفاع مقدس

فرمانده کمیته جستجوی مفقودان ستاد کل نیروهای
مسلح از ورود پیکرهای مطهر  ۶۰شهید دوران دفاع
مقدس از مرز خسروی به خا ک کشورمان خبر داد.سردار
سرتیپ پاسدار سید محمد باقر زاده گفت  :پیکرهای پا ک
این شهدا با انجام تشریفات خاص از مرز خسروی وارد
کشورمان شد .فرمانده کمیته جستجوی مفقودان ستاد
کل نیروهای مسلح افزود :ا کثر این شهدای تازه تفحص
شده از ارتشیان جمهوری اسالمی ایران و تعدادی
دیگر هم مربوط به نیروهای بسیج و سپاه پاسداران
انقالب اسالمی است که در قبال تحویل پیکرهای
مطهر این شهیدان  ،اجساد  ۸۰عراقی نیز به مسئوالن
این کشور تحویل داده شد.وی اضافه کرد:این شهدا در
عملیاتهای کربالی  ،۶مسلم ابن عقیل و تک دشمن
بعثی به شهادت رسیده بودند .سردار باقر زاده گفت  :در
توافق سه جانبهای که هفته گذشته بین ایران و عراق و
با حضور صلیب سرخ جهانی در اربیل برای تبادل پیکر
شهدا و اجساد عراقی انجام گرفت مقرر شد امضا نهایی
این توافقنامه و در مرز خسروی با حضور مقامات عراقی
انجام شود که این کار نیز انجام شد.فرمانده کمیته
جستجوی مفقودان ستاد کل نیروهای مسلح گفت:در
گذشته بیشترین تفحص شهدا مربوط به جنوب کشور و
بخشهایی از کردستان بود و با موافقتی که با مسئوالن
عراقی داشتیم با فعال شدن محور غرب و بخش برون
مرزی آنها  ،پیکر این  ۶۰شهید تفحص شد .

احتمال ارائه مجدد الیحه ایجاد ۳
وزارتخانه جدید از سوی دولت

یک عضو کمیسیون شوراهای مجلس از احتمال ارائه
مجدد الیحه ایجاد  ۳وزارتخانه جدید از سوی دولت
به پارلمان خبر داد.قاسم میرزایینکو عضو کمیسیون
شوراهای مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با تسنیم
با اشاره به رد الیحه اصالح ساختار دولت از سوی
نمایندگان مجلس،گفت :دولت چندی پیش در الیحه
«اصالح ساختار دولت» قصد داشت وزارتخانههای
صنعت ،معدن ،تجارت ،را ه و شهرسازی ،تعاون،کار و
رفاه اجتماعی را از هم تفکیک کند که با مخالفت مجلس
روبهرو شد.وی افزود :با وجود اینکه الیحه اصالح ساختار
دولت از دستورکار مجلس خارج شده ،اما این احتمال
وجود دارد که دولت در آینده الیح ه دیگری مجددا در
این باره به مجلس ارائه کند.عضو کمیسیون شوراهای
مجلس در تشریح علل مخالفت نمایندگان با تفکیک
سه وزارتخانه ،اضافه کرد :نمایندگان مجلس معتقد
بودند که تفکیک این وزارتخانهها در شرایط فعلی کشور
ضرروتی ندارد و مانعی برای چابکسازی دولت است.
وی در پایان خاطرنشان کرد :هرگاه دولت الیحه جدیدی
برای اصالح ساختار و تفکیک سه وزارتخانه به مجلس
ارائه کند ،آن را در قالب کمیسیون ویژهای که پیش از
تشکیل شده بود ،بررسی میکنیم.

استاندار هرمزگان:

به هیچ شخصی برای فعالیت
در جزیره هرمز پول ندادهایم

گروه سیاسی//
استاندار هرمزگان گفت :به هیچ شخصی برای فعالیت در جزیره
هرمز پول نداده ایم و نخواهیم داد.

فریدون همتی در چهارمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت
اقتصاد مقاومتی هرمزگان در توضیح حواشی رخ داده در
مورد فعالیت های یکی از عکاسان کشوری در جزیره هرمز
بیان داشت :در برخی از محافل و فضای مجازی برخی از
هنرمندان هرمزگانی نسبت به فعالیت بایرامی گالیه داشتند
که استانداری به این فرد مبلغی برای انجام کارهای هنری در
جزیره هرمز داده است .در صورتیکه همچنین موضوعی اصال
صحت نداشته است.
وی با بیان اینکه از ایده های خالقانه و نوآورانه در عرصه
های فرهنگی ،اجتماعی ،هنری و گردشگری در استان
حمایت می کنیم ،عنوان کرد :هر هنرمندی ایده ای خالقانه
و در راستای توسعه مناطق روستایی و حتی شهری داشته
باشد از آن حمایت می کنیم و به سازمانها و ادارات معرفی
خواهیم کرد .اینکه بگوییم فقط از افراد خاصی حمایت می
شود صحیح نیست.
استاندار هرمزگان گفت :ما به هیچ شخصی برای فعالیت
در جزیره هرمز پول نداده ایم و نخواهیم داد و اعتبارات
در اختیار بخشداری و شهرداری هرمز قرار می گیرد و این
مجموعه ها مجری کار هستند و بنیاد برکت وابسته به ستاد
اجرایی فرمان امام (ره) نیز برنامه های خوبی را برای توسعه

جزیره هرمز در نظر گرفته و در حال اجراست .هر فعال هنری
و فرهنگی می تواند ایده های خود را مطرح کند و در جزیره
هرمز یا هر منطقه دیگری در استان را انتخاب و اجرا کند.
همتی خاطرنشان کرد :استانداری هرمزگان برای تهیه فیلم و
هیچ مستندی پول نداده است بلکه این ایده ها و خالقیت
ها هستند که اسپانسرها را ترغیب به سرمایه گذاری می
کنند.وی ادامه داد :ظرفیت و فرصت کار در جزایر هرمزگان
بسیار زیاد است و ما هیچ محدودیتی برای استفاده از ایده
های خوب افراد عالقه مند قائل نیستیم و از ایده های
مناسب و خالقانه تمامی عالقه مندان استقبال و حمایت
خواهیم کرد.
استاندار هرمزگان در ادامه با بیان اینکه بنا داریم در نیمه اول
مرداد ماه سال جاری برای افتتاح تعدادی از پروژه های مهم
استان از دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای سفر
به هرمزگان دعوت به عمل آوریم ،افزود :این سفر با محوریت
افتتاح فاز نخست آب شیرین کن  ۱۰۰هزار متر مکعبی
بندرعباس صورت می گیرد و سایر دستگاه ها نیز پروژه های
مهم قابل افتتاح خود را معرفی کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.
همتی با بیان اینکه از محل اعتبارات سازگاری با کم آبی
 ۶۲میلیارد تومان به هرمزگان تخصیص یافت و ابالغ شد،
تصریح کرد :با وجود اینکه هرمزگان با بیشترین میزان کاهش
بارندگی و سخت ترین شرایط به لحاظ منابع آب مواجه بود
اما اقدامات گسترده ای برای مدیریت این موضوع در استان

صورت گرفت تا امروز با مشکلی مواجه نباشیم.
وی گفت :اجرای  ۲۰۰پروژه آبخیزداری و آبخوان داری با
ظرفیت جمع آوری  ۸۰میلیون متر مکعب آب در هرمزگان در
حال پیگری است که در مدت یک سال به نتیجه خواهد
رسید و در کنار آن پروژه هایی همچون سد سرنی و سد
گابریک نیز در استان تکمیل خواهند شد.
استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد :حفر چاه های جدید
و کاهش تلفات و هدررفت آب از جمله دیگر اقدامات
برای تامین آب شرب در هرمزگان بود و در این مدت مردم
هرمزگان نیز همراهی خوبی با صرفه جویی در مصرف آب
داشتند و انتظار داریم این صرفه جویی در مصرف آب و برق
همچنان تداوم یابد.
همتی اظهار داشت :دستگاه های اجرایی استان نیز حداقل
باید  ۲۰درصد کاهش مصرف آب و برق نسبت به سال
گذشته داشته باشند و کاهش ساعت کار ادارات و تعطیلی
دستگاه های اجرایی استان در روزهای پنجشنبه باید در
کاهش مصرف آب و برق در ادارات تاثیر داشته باشد.
وی با بیان اینکه  ۱۵مورد از مجموعه اختیارات را به وزارت
کشور اعالم کرده ایم تا تفویض آن به استان در دستور کار
سران سه قوه قرار گیرد ،اضافه کرد :ا گر این اختیارات به
استان تفویض شود در توسعه ،خلق نوآوری ،رونق سرمایه
گذاری و مبارزه با قاچاق در استان موثر خواهد بود و از دیگر
دستگاه های استان نیز می خواهیم تا پیشنهادات خود را در
خصوص موارد تفویض اختیارات به استان ارائه کنند.
استاندار هرمزگان با اشاره به فعالیت های منطقه ویژه
صنایع انرژی بر پارسیان ،بیان داشت :احداث بندر با
ظرفیت تخلیه و بارگیری  ۴۰میلیون تن در پارسیان با سرعت
بیشتری در حال انجام است و جهت تامین خورا ک سرمایه
گذاران متقاضی احداث واحدهای پتروشیمی در این منطقه
نیز مذا کرات خوبی با وزارت نفت داشته ایم.
وی عنوان کرد :جلساتی را با سرمایه گذاران منطقه ویژه
پارسیان در تهران برگزار کرده ایم و هفته آینده این جلسات
ادامه خواهد داشت و جلسه ای میان سرمایه گذاران این
منطقه با اعضای هیئت مدیره صندوق توسعه ملی برگزار
می شود.همتی تصریح کرد :اتفاقات خوبی در منطقه ویژه
صنایع انرژی بر پارسیان افتاده است و بزودی مجتمع های
پتروشیمی در این منطقه کلنگ زنی می شوند و انقالب
خوبی در صنعت پتروشیمی و اقتصاد کشور رخ خواهد داد.
صدا و سیما و رسانه ها از فعالیت های منطقه ویژه صنایع
انرژی بر پارسیان خبر و گزارش تهیه کنند و در سطح ملی
منتشر کنند.
وی با بیان اینکه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران
در حال تدوین است ،افزود :برای توسعه این منطقه نیز
اقدامات بزرگی همچون راه اندازی پاالیشگاه هرمز در
جاسک ،نیروگاه  ۱۴۰۰مگاواتی در سیریک و شهرک صنعتی
دو هزار هکتاری در جاسک صورت خواهد گرفت.فریدون
همتی استاندار هرمزگان در پایان تصریح کرد :مدیران همه
دستگاه ها باید از سرمایه گذاران حمایت کامل داشته باشند
تا در این مقطع حساس راه را برای فعالیت های بخش
خصوصی هموار کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکیدکرد:

نشست کمیسیون برجام در وین؛ گامی رو به جلو

گروه سیاسی//
سخنگوی وزارت امور خارجه مذا کرات کمیسیون مشترک
برجام در وین را گامی رو به جلو خواند و گفت :اما این پایان کار
نبود ،ما نیاز به چانه زنی و مذا کرات بیشتری داریم.

بهرام قاسمی با اشاره به برگزاری نشست کمیسیون مشترک
برجام در سطح وزرا تصریح کرد :این نشست بسیار خوب
بود و در پایان آن بیانیه سیاسی صادر شد که به لحاظ
محتوایی بی نظیر است.
وی ادامه داد :در این بیانیه سیاسی ،اراده و خواست
کشورهای اتحادیه اروپا در اعالم مخالفت صریح با خروج
امریکا از برجام و استمرار حضور ایران در این معاهده بین
المللی مشاهده می شود.قاسمی با اشاره به مذا کرات روز
جمعه و یک ماه پیش از آن در سطوح مختلف گفت :این
مذا کرات به منظور دستیابی به چگونگی مکانیزم های الزم
برای همکاری بین ایران و اتحادیه اروپا و حتی  4+1در زمینه
های اقتصادی و بازرگانی انجام شد تا بتوانند خأل ناشی از
خروج امریکا از برجام را تا حد زیادی ترمیم کنند.
وی با اشاره به طرح دیدگاه های طرف های ایرانی و اروپایی
در مذا کرات مستمر کمیسیون برجام یادآور شد :در نهایت
خروجی این مذا کرات در قالب یک بسته کلی در نشست
روز جمعه کمیسیون مشترک مورد بحث و بررسی وزرای
عضو قرار گرفت.قاسمی اجالس روز جمعه از وزرای
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مبلغ  10000000ريال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  389/97/54مورخ 1397/2/26
نزد بانک سینا شعبه امام خمینی با کد  389پرداخت گردیده است.
اعضا هیئت مدیره
خانم فاطمه کاویانی به شماره ملی  2300801167و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال
خانم فاطمه قصمی به شماره ملی 3422045996و به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به مدت2سال
آقای میثم مرادی دهوسطی به شماره ملی  3422175849و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال
و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال
دارندگان حق امضا :کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود
اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری به امضاء ثابت مدیرعامل ( میثم مرادی ) و امضاء متغیر رئیس هیئت
مدیره ( فاطمه کاویانی ) یا نائب رئیس هیئت مدیره ( فاطمه قصمی ) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
اختیارات مدیر عامل :طبق اساسنامه
بازرسان
آقای صادق شب تار نیاز به شماره ملی  3421943753به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی
آقای کاظم شب تار نیاز به شماره ملی  3422185348به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی
روزنامه کثیراالنتشار صبح ساحل جهت درج آ گهی های شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد وامال ک استان هرمزگان -مرجع ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری بندرعباس
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 4+1را گامی رو به جلو در عرصه سیاسی و اقتصادی دانست
و تصریح کرد :اما این پایان کار نبود چرا که ما به چانه زنی
ها و مذا کرات بیشتری به ویژه در حوزه کارشناسی برای
دستیابی به راهکارهایی که رضایتمندی ایران را در قبال
ضمانت های طرف اروپایی دربرداشته باشد نیاز داریم.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود :در صورت نیاز در طی
هفته ها و ماه های آینده نیز جلسات کمیسیون مشترک
برجام در سطوح معاونان و کارشناسان ادامه خواهد داشت
احتماال پس از آن اجالس وزرا را به دنبال دارد.وی گفت:
که
ً
امیدواریم طی یکی ،دو ماه آینده بخش هایی از این بسته
پیشنهادی را که با تضمین طرف اروپایی رضایتمندی ایران
را به دنبال داشته باشد شاهد باشیم.
قاسمی افزود :پس از دریافت کامل این بسته پیشنهادی
و انجام کارشناسی های الزم ،در نهایت در سطوح باالتر
تصمیمات الزم اتخاذ و به هنگام اعالم خواهد شد.وی
گفت :در این نشست های کارشناسی موضوعات متعددی
از جمله صادرات نفت ،مسائل پولی ـ بانکی ،حمل و نقل،
کشتیرانی ،سرمایه گذاری شرکت های اروپایی و همچنین
همکاری های صنعتی به ویژه با شرکت ها و صنایع کوچک
و متوسط اروپا مورد بحث و رایزنی قرار می گیرد تا همکاری
های دو طرف با نگاهی مطمئن در این مسیر ادامه یابد.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درخصوص زمان

اتمام مذا کرات با  4+1و تصمیم ایران برای ماندن یا خروج
از برجام افزود :پیش بینی زمان دقیق اتمام مذا کرات کار
دشواری است چرا که موضوعات مورد بحث بسیار پیچیده
است.وی ادامه داد :طرف اروپایی و همچنین چین و
روسیه برای استمرار برجام و ارائه ضمانت های الزم به
جمهوری اسالمی ایران برای ماندن در برجام اراده سیاسی
خوبی نشان داده اند.
قاسمی تأ کید کرد :طرف اروپایی و  4+1از نگاه ایران به
خوبی آ گاهند چرا که جمهوری اسالمی ایران زمان زیادی
برای معطل ماندن ندارد بنابراین امیدواریم ظرف یکی،
دو ماه آینده به توافقات و تفاهماتی در یک یا دو مرحله از
مباحث مطرح دست یابیم.
وی با بیان اینکه طرفین در مسیری درست و با جدیت کار
را دنبال می کنند ،گفت :جمهوری اسالمی ایران عالقه مند
است طرف های مقابل در اسر ع وقت با تالش و جدیت
بیشتر در عرصه عمل تمام کوشش خود را انجام دهند چرا
که ما می دانیم و می بینیم که نگاه و اراده طرف اروپایی
مثبت ،سازنده و جدی است.
قاسمی در پایان خاطرنشان کرد :اما به هر حال سخن
گفتن به تنهایی برای جمهوری اسالمی ایران کافی نیست
و ما امیدواریم در کنار این سخنان هر چه زودتر حصول
رضایتمندی ایران را در عمل مشاهده کنیم.
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از راست بودن تقلید صدای رئیس جمهور
تا وارد کردن خورا ک دام با ارز 4200

روحانی مصوب کرد ناجا وارد کوی شود
اما ورود نکردیم
مرتضی طالیی فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران گفت:
در رابطه با نقش آقای قالیباف در ماجرای کوی دانشگاه،
در مناظرههای انتخاباتی سال  92و همچنین سال
 96شاهد ادعاهایی درباره وی بودیم از جمله «حمله
گازانبری» یا «لوله کردن» دانشجویان_  :نمیشود تاریخ
را عوض کرد .در جلسهای با حضور روحانی ،مصطفی
معین و وزیر کشور به پلیس ابالغ کردند که وارد کوی شود
و اختیار دادند که برای جمع کردن موضوع وارد کوی
شود .گزارشی که از چندین شب حوادث شهر تهران ارائه
شده بود که زندگی مردم مختل شده و این گزارشها به
شورای امنیت و وزارت کشور میآمد و دستگاهها بررسی
میکردند ،احساس شد ادامه این وضع مصلحت نیست و
به پلیس دستور دادند که ورود کنیم و عناصر مخل نظم
را دستگیر کنیم .این مصوبه بود یعنی جمع موافق این
حرکت بود و دبیر جلسه آقای روحانی بود .فردای آن روز
دکتر قالیباف من را خواست و گفت «اجازه ورود به کوی
داده شده اما شما تدبیر خودت را عمل کن هرچند ما
قصد ورود به کوی نداریم ».من هم علی رغم این اجازه
از این مصوبه استفاده نکردم و ماندم تا لحظهای که
دانشجویان خودشان از پلیس خواستند وارد کوی شود.
آنچه به قالیباف نسبت داده شده بود جفا به نیروی
انتظامی و کسانی بود که یک ماه شبانه روز در خیابان ها
بودند .گازانبری را خود دوستان تصمیم گرفتند هرچند
آن هم اجازه قانونی بود اما متاسفانه یک مصوبه قانونی
طبقه بندی شده را افشا کردند .تسنیم
ادعای محمود صادقی درباره رشوه گرفتن
تعدادی از نمایندگان مجلس
محمود صادقی رییس فرا کسیون شفافسازی و
سالمسازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس گفت :در
طرح درخواست تحقیق و تفحص از شهرداری تهران
کامال با فساد شبکهای درگیر شدیم .در رسیدگی به این
طرح رانتها و رشوههای بسیاری داده شد که از جمله
آنها میتوان به اعطای هولوگرام تغییر کاربری به ارزش
یک میلیارد تومان به یکی از اعضای کمیسیون عمران و
بعضا دریافت کارت پولهای پنج میلیون تومانی از سوی
برخی نمایندگان مجلس اشاره کرد .این موارد بر اساس
گزارشهای کارمندان مجلس به دست آمده است .برای
تغییر کاربری سندهایی در دست دارم اما برای کارت پول
سندی برای اثبات وجود ندارد .درباره دریافت رشو ه از
سوی نمایندگان مجلس هم در جلسات کمیسیون و هم
در روز رأیگیری عالمتهایی از آلوده شدن نمایندگان
مشاهده کردیم/ایسنا
جامجهانی عامل قطعی برق؟
بررسیها نشان میدهد بازیهای مراحل حذفی
جامجهانی که در ساعات  22:30برگزار میشوند ،ممکن
است بر اوج مصرف برق سالجاری بیفزاید و ب ه طور خاص
بحران را بغرنجتر کند .بازیهای جام جهانی است که از
تاریخ  24خردادماه تا  24تیرماه ادامه دارد .بازیهای تیم
ملی ایران در ساعات  25 ( 19:30خردادماه) و 30( 22:30
خرداد و  4تیرماه) و همچنین زمان تمام بازیهای مراحل
حذفی نیز در ساعت  18:30و  22:30برگزار شدند .با توجه
به ساعت و زمانبندی بازیهای ایران ،دو بازی آخر ایران
که در ساعات  22:30برگزار شد ،حایز اهمیت بوده و قطعا
بر افزایش توان مصرفی شب مؤثر بود/.خبرآنالین
پخش اعترافات مائده هژبری
نماد بارز خشونت علیه کودکان است
انجمن حمایت از حقوق کودکان ایران در بیانیهای با اشاره
به پخش سخنان اعترافاتگونه یک دختر  ۱۷ساله ،از صدا
و سیما ،آن را «نماد مشخص و بارز خشونت علیه کودکان»
دانست .در بخشی از بیانیه آمده است :ایجاد چنین فضای
حقارتآمیزی نوعی کودکآزاری روانی تلقی شده و به
جهت عمومی بودن این جرم مدعیالعموم میتواند راسا
وارد ماجرا شده و نسبت به خاطیان طرح دعوا کند/.پانا
تقلید صدای رئیس جمهور راست بود؟
روزنامه جوان نوشت :سال گذشته ،جواد کریمی قدوسی،
نماینده مردم مشهد در مجلس مدعی شد که حسین
فریدون برادر حسن روحانی به علت تقلید صدای رئیس
جمهور در دستگاه قضایی پرونده دارد .او در گفتوگویی
اعالم کرد که «حسین فریدون با تقلید صدای روحانی
طی تماسهایی با مرا کز اقتصادی در راستای ترخیص
کاالهای غیرمجاز اقدام کرده و از آنها خواسته تا جلوی

واردات این کاالها را نگیرند .پس از این افشا گری ،فریدون
از کریمی قدوسی شکایت کرد و این نماینده دو بار به
دادگاه رفت .در روزهای اخیر خبر رسیده که قاضی پرونده
پس از مشاهده مستندات اعالم کرده که شکایت وارد
نیست و قرار منع تعقیب برای این نماینده مجلس صادر
میکند .همین قرار منع تعقیب یعنی که ادعای کریمی
قدوسی راست بوده و او دروغی نگفته است .البته وکیل
فریدون به این حکم اعتراض کرده ،بدون آنکه سخنان
کریمی قدوسی را تکذیب کند.
مطهری :ا گر صادرات نفت ایران را به صفر برسانند
تنگه هرمز را میبندیم
نایب رئیس مجلس با اشاره به تهدید تلویحی نفتی آمریکا
از سوی روحانی گفت :اقدام ما برای مقابله با تهدیدات
نفتی آمریکا مبنی بر به صفر رساندن صادرات نفت ایران
بستن تنگه هرمز است .آمریکاییها آمادگی جنگ جدید
در خلیج فارس را ندارند ،از این رو سخن آقای رئیس
جمهور تهدید خوبی بود که آثار مثبتی خواهد داشت و
عامل بازدارنده ای برای ممانعت از صادرات نفت ایران
خواهد بود/.فارس
صداوسیما با ارز  ،4200خورا ک دام وارد کرد!
نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس میگویند درخواست
افزایش بودجه سازمان صداوسیما یکی از نامههای همیشگی
روی میزهایشان است؛ سازمانی که مدعی است برای
پرداخت حقوق کارکنان و هزینههای جاری با کمبود بودجه
مواجه است .حاال صداوسیما یک شغل جدید هم پیدا کرده؛
دامپروری .این را از میان جزئیات فهرست ارزبگیران دولتی
به دست آوردیم .شرکت جامجم بازرگانی پیشرو که یکی از
شرکتهای محل کسب درآمد صداوسیماست و نامش در
فهرست واردكنندگان هزارو  482قلم کاال با ارز دولتی آمده،
 162هزار یورو به نرخ دولتی از بانک مرکزی دریافت کرده و
برای صداوسیما ذرت برای خورا ک دام وارد کرده است .البته
این شرکت به انتشار نامش در فهرست واردکنندگان خورا ک
دام همان روز وا کنش نشان داد و اعالم کرد برای فعالیت
دامپروری خود این خورا ک را وارد کرده است .شرکت بازرگانی
ایمن تجارت جامجم ،دیگر بنگاه اقتصادی صداوسیما ،هم
در کوران ارزی بیکار ننشسته و توانسته یکمیلیونو  12هزار
یورو ارز دولتی برای واردکردن دریافت کند / .شرق
ذوالنوری :پسر رئیسجمهوری سه تابعیتی است
آشنا :دروغ است
ذوالنوری در انتقاد به عملکرد رئیسجمهوری و نا کارآمدی او
در برخورد بینالمللی گفته بود که فرزند روحانی سه تابعیت
دارد .حسامالدین آشنا نوشت :نمایند های در مصاحبه با
روزنامه اعتماد اتهاماتی را متوجه پسر رئیس جمهور کرده
است .این اتهامات تکذیب می شود .آن پسر نه تابعیت
جای دیگری را دارد ،نه کارت اقامت ،نه ویزای بلندمدت،
نه ویزای کوتاهمدت و نه اصال سفر خارجی میرود! او قبال
هم دروغ هایی علیه رئیس جمهور مطرح کرده بود.
دیدار فرماندهان مسئول بستن تنگه هرمز
فرماندهان نیروهای دریایی ارتش و سپاه طی دیداری،
توسعه تعامالت فیمابین در فضای پیچیده امنیتی
پیرامون محیط دریایی ایران را مورد بحث و بررسی قرار
دادند .امیر دریادار خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش
در دیدار با دریادار پاسدار علی فدوی اشاره به تدابیر
فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر هم افزایی نیروهای
مسلح ،بر توسعه تعامالت برای افزایش سطح آمادگی
و توان رزمی در راستای ظرفیت سازی و به اشترا ک
گذاشتن ظرفیتهای مشترک نیروهای دریایی ارتش و
سپاه تأ کید کرد/.ایلنا
افشاگری حاجیدلیگانی
ک دولتیها به وکالی ملت
ت پرده پیام 
از پش 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت :این روزها برخی
افراد در دولت به نمایندگان مجلس پیام میدهند که
فالن وزیر را استیضاح کنید.حسینعلی حاجیدلیگانی
درباره تغییر در تیم اقتصادی دولت ،اظهار کرد :این روزها
برخی افراد در دولت به نمایندگان مجلس پیام میدهند
که فالن وزیر را استیضاح کنید و یا آنقدر به وی فشار
بیاورید تا برکنار شود.وی ادامه داد :هدف این دولتمردان
از ارسال چنین پیامکهایی به وکالی ملت این است که
رقبای سیاسی خود را از صحنه خارج کنند و گروه مورد
نظر خودشان را تقویت کنند.نماینده مردم شاهینشهر
تا کید کرد :البته نمایندگان توجهی به این پیامها ندارند
اما معتقدند که افراد ناتوان در دولت باید برکنار شوند و
تیم اقتصادی دولت تغییر کند/.باشگاه خبرنگاران جوان
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آقای قاسم کریمی بشناسنامه شماره  ۳۴۷۰۱۳۴۷۶۶به استناد یک برگ شهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت
شناسنامه ورثه ،درخواستی بشماره  ۹۷۰۹۹۸۷۶۹۵۱۰۰۱۱۷تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که
شادروان علی کریمی بشناسنامه شماره  ۲۸۱در تاریخ  ۹۱/۰۷/۰۶در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه وی در
هنگام درگذشت عبارتند از:
-۱ذلیخا فتحی فرزند امراله شماره شناسنامه  ۴۵۳نسبت با متوفی زوجه -۲امیر کریمی فرزند علی شماره ۴۲۰۶
نسبت با متوفی :فرزند -۳قاسم کریمی فرزند علی شماره  ۳۴۷۰۱۳۴۷۶۶نسبت با متوفی :فرزند -۴مریم کریمی
فرزند علی شماره  ۶۱۲۶نسبت با متوفی :فرزند -۵فاطمه کریمی فرزند علی شماره  ۶۶۲نسبت با متوفی :فرزند
-۶جاسم کریمی فرزند علی شماره  ۳۴۷۰۰۸۵۴۷۱نسبت با متوفی :فرزند -۷محسن کریمی فرزند علی شماره
 ۳۴۷۰۰۳۹۷۲۰نسبت با متوفی :فرزند -۸امین کریمی فرزند علی شماره  ۳نسبت با متوفی :فرزند -۹غالمرضا
کریمی فرزند علی شماره  ۵۹۰نسبت با متوفی :فرزند -۱۰محمد کریمی فرزند علی شماره  ۳نسبت با متوفی :فرزند
-۱۱مسلم کریمی فرزند علی شماره  ۲۱۰۴نسبت با متوفی :فرزند
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را در یک نوبت آ گهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه
ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آ گهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر شد.

خانم مینا قاسمی نژاد رائینی فرزند مسعود بشناسنامه شماره  ۳۴۷۰۱۶۴۸۲۷به استناد یک برگ
شهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه ،درخواستی بشماره  ۹۷۰۹۹۸۷۶۹۵۱۰۰۱۳۹تقدیم
این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان صغری قاسمی نژاد رائینی بشناسنامه شماره ۵
در تاریخ  ۹۵/۰۲/۲۶در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتند از:
-۱بنیامین قاسمی نژاد رائینی فرزند مسعود شماره شناسنامه  ۳۰۶۰۹۹۸۷۱۱نسبت با متوفی :فرزند
-۲مسعود قاسمی نژاد رائینی فرزند مراد شماره شناسنامه  ۴۷۴نسبت با متوفی :زوج -۳مینا قاسمی
نژاد رائینی فرزند مسعود شماره شناسنامه  ۳۴۷۰۱۶۴۸۲۷نسبت با متوفی :فرزند  -۴ماهرخ قاسمی نژاد
رائینی فرزند مراد شماره شناسنامه  ۱۵۱نسبت با متوفی :مادر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را در یک نوبت آ گهی می نماید تا هرکسی اعتراضی
دارد یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آ گهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد
و اال گواهی صادر شد.

علی بادسار  -رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان حاجی اباد
137873

علی بادسار  -رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان حاجی اباد
137874

آ گهی اعالم کاندیداتوری در هیئت مدیره و بازرسان انجمن صنفی کارفرمایی واحدهای
پذیرایی بین راهی و سفره خانه های سنتی و مجتمع گردشگری استان هرمزگان
بدینوســیله از کلیــه کارفرمایــان شــاغل در صنــف مذبــور دعــوت مــی شــود درصــورت تمایــل بــه عضویــت
در هیئ ــت مدی ــره و بازرس ــان ای ــن انجم ــن ،از تاری ــخ انتش ــار ای ــن اطالعی ــه ظ ــرف م ــدت بیس ــت روز
درخواســت کتبــی خــود را بــه نشــانی بندرعبــاس بلــوار امــام حســین (ع) بازارچــه امــام حســین (ع) الیــن
صدف پال ک  26و  27تحویل و رسید دریافت نمایند.

رئی ــس هیئ ــت مدی ــره انجمن صنفی کارفرمایی واحدهای پذیرایی بین راهی و
سفره خانه های سنتی و مجتمع گردشگری استان هرمزگان
 -1سرکار خانم ژاله نیکرو
 -2آ قای حسین پورمحی آبادی

کارت شناســایی خــودرو ســواری هیوندای
ســوناتا رنــگ نــوک مــدادی مــدل  2011بــا شــماره
موتــور  G4KJAK089041و شــماره شاســی
 5NPEB4ACXBH087881و شــماره پــاک
 52543شخصی قشم به نام محمد تبرزد مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

خانم مریم قاسمی فرزند حسن به شماره ملی  3420343825به شرح دادخواست به کالسه 9709987669700265
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد قاسمی فرزند عباس
به شماره ملی  3420341611درتاریخ  96/12/24در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات نموده و ورثه حین الفوت
آن مرحوم منحصر است به -1علی قاسمی فرزند احمد با شماره ملی  3420351518فرزند ذکور متوفی -2محمد
قاسمی فرزند احمد با شماره ملی  3410192956فرزند ذکور متوفی  -3راشد قاسمی فرزند احمد با شماره ملی
 3410345175فرزند ذکور متوفی  -4مهدی قاسمی فرزند احمد با شماره ملی  3410859071فرزند ذکور متوفی
 - 5فاطمه قاسمی فرزند احمد با شماره ملی  3422178457فرزند اناث متوفی  -6صاحبه قاسمی فرزند احمد
با شماره ملی  3410514449فرزند اناث متوفی  -7خاتون قاسمی فرزند احمد با شماره ملی  3421757526فرزند
اناث متوفی  -8مریم قاسمی فرزند حسن به شماره ملی  3420343825زوجه متوفی والغیر.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آ گهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر آ گهی ظرف یک ماه به این شعبه شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر
خواهد شد.
منوچهر خیرخواه  -قاضی شعبه  4شورای حل اختالف مجتمع شهری حوزه قضایی میناب
131386 97/2/18

 -3آ قای عالءالدین رفعتی

مفقودی

رونوشت آ گهی حصر وراثت

مفقودی

کارت شناســایی خــودرو ســواری هیونــدا
ســاناتا رنــگ قهــوه ای مــدل  2010بــا شــماره موتــور
 G4KEAA452201و شــماره شاســی
 KMHET41D8AA790290و شــماره پــاک
 43368شــخصی قشــم بــه نــام عبدالــه نویــدی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

مفقودی
کارت تردد فرودگاهی موقت
به نام مسعود جمالی
به شماره ملی 3380455288
مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.

مشترکین محترم صبح ساحل
مشکالت و نظرات خود
را در مورد توزیع روزنامه
با ما در میان بگذارید

32226751-107

