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نامه هشدارآمیز ایران 
به IMO درباره حمله 

به نفت کش ها 
در   VLCC نوع از   Helm ابرنفتکش اوت  در 
زمان حرکت به سوی کانال سوئز موردحمله قرار 
این  موتورخانه  به  آب  ورود  باعث  که  گرفت 
کشتی شد و درنتیجه به یدک کش نیاز پیدا کرد. 
همین  در   Happiness کشتی  هم  آوریل  در 

مسیر موردحمله قرار گرفت و صدمه دید.
به  نامه ای  در  لندن  در  ایران  سفارت  رویداد۲۴: 
ابراز  با   )IMO( دریانوردی  بین المللی  سازمان 
دستکم  آوریل  از  که  به حمالتی  نسبت  نگرانی 
به سه ابرنفتکش ایرانی صدمه زده است، خواستار 
همکاری منطقه ای برای پرداختن به این نگرانی ها 

شد.
گلوبال  پی  اند  »اس  توسط  که  نامه  این  در 
پالتس« مشاهده شده، آمده است: این حمالت از 

سوی یک یا چند دولت سازمان دهی شده اند، زیرا 
یک  در  ایرانی  پرچم  با   VLCC ابرنفتکش  دو 

محدوده مشابه موردحمله قرارگرفته اند.
همچنین در بخش دیگری از این نامه آمده که به 
امنیت  و  ایمنی  منطقه ای،  نامساعد  شرایط  دالیل 
تحقیقات  ایران  است.  افتاده  خطر  به  دریایی 
جامعی برای شناسایی دولت هایی که پشت پرده 
و  است  داده  انجام  داشتند،  حضور  حمالت  این 
برای حفاظت از تردد کشتی ها و ترافیک دریایی 
همکاری  باید یک  همچنین  کرد.  خواهد  تالش 
منطقه ای برای شناسایی مسببان این حمالت وجود 

داشته باشد.
ایران خاطرنشان کرده که صدماتی که  سفارت 
از  نمونه  آخرین  شد،  متحمل  سابیتی  ابرنفتکش 
مجموعه حمالتی بود که به ابرنفتکش های ایرانی 

انجام گرفت.
در   VLCC نوع از   Helm ابرنفتکش اوت  در 
زمان حرکت به سوی کانال سوئز موردحمله قرار 
این  موتورخانه  به  آب  ورود  باعث  که  گرفت 
کشتی شد و درنتیجه به یدک کش نیاز پیدا کرد. 

همین  در   Happiness کشتی  هم  آوریل  در 
مسیر موردحمله قرار گرفت و صدمه دید.

ابرنفتکش های VLCC حداکثر دو میلیون بشکه 
نفت یا فرآورده های نفتی حمل می کنند.

چنین  کشتیرانی،  بازار  فعاالن  اظهارات  طبق 
حمالتی هزینه حمل محموله ها از مبدأ یا به مقصد 
خاورمیانه را افزایش داده است. هزینه حمل نفت 
و فرآورده های نفتی برای واردکنندگان به میزان 
گران  بیمه  زیرا  پیداکرده،  افزایش  قابل توجهی 
دریایی هزینه سنگینی را بابت ریسک جنگ طلب 
می کنند که ممکن است با هر بار تردد کشتی و 
شمار  به  ریسک  پر  که  محدوده ای  از  ترانزیت 

می رود، به صدها هزار دالر بالغ شود.
که  حمالتی  از  پس  پالتس،  گزارش  اساس  بر 
فجیره  نزدیکی  در  نفت کش ها  به  مه  ماه  در ۱۲ 
انجام گرفت، کمیته جنگی مشترک بیمه انجمن 
اطالعیه ای،  صدور  با  مه  ماه   ۱۷ در  لویدز  بازار 
ازجمله  آن  اطراف  آب های  و  خلیج فارس 
بخش هایی از خلیج عمان را به فهرست مناطق پر 

ریسک اضافه کرد.

 بیمه بیکاری برای 
 زلزله زدگان 

آذربایجان شرقی 
بیمه  برقراری  از  رفاه  وزیر  ویژه  نماینده 
آذربایجان  زلزله زدگان  برای  بیکاری 

شرقی خبر داد.
رومیانی  سید  قره  میرهادی  رویداد۲۴: 
اشاره  با  زلزله زده  مناطق  به  بدو ورود  در 
زلزله زدگان   به  رسیدگی  برای  اینکه  به 
برای  بیکاری  بیمه  شرقی  آذربایجان 
برقرار  آسیب دیده  واحدهای  نیروهای 
وزیر  دستور  از  اظهار کرد: پس  می شود، 

رفاه در حال رسیدگی به نحوه ارائه خدمات 
به زلزله زدگان آذربایجان شرقی هستیم.

استان های  و  حقوقی  مجلس،  امور  معاون 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: 
تمام توان این وزارتخانه را در کاهش آالم 
مردم عزیز آن منطقه به کار می گیریم و 
وزیر رفاه دستور بسیج تمامی امکانات را 

داده است.
استان آذربایجان شرقی  داد: در  ادامه  وی 
با حضور در جلسات و بازدیدها به صورت 
در  تأمین  قابل  مربوط  نیازهای  فوری 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را رفع 

خواهیم کرد.
و  عمومی  روابط  مرکز  گزارش  به 

و  کار  تعاون،  وزارت  اطالع رسانی 
گفت:  رومیانی  سید  قره  اجتماعی  رفاه 
و  خدمت  آماده  وزارتخانه  ارکان  تمام 
مناطق  عزیز  مردم  و  هستند  کمک رسانی 
در  توان  تمام  با  که  بدانند  زلزله زده 

خدمتشان هستیم.
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 همراه 
با نمایش فیلم

صفحه 8 صفحه 2

َرد  زیادی  مجسمه های  کنار  از  روز  هر 
که  می کنید  فراموش  فورًا  اما  می شوید، 
واقعًا  مجسمه ها  برخی  اما  دارند؛  حتی وجود 

به یادماندنی هستند...

در آیینی با حضور مدیران شهرستان کازرون؛

 حجت االسالم صباحی به عنوان 

امام جمعه جدید کازرون معرفی شد
صفحه 4

صفحه 2
صفحه 1

صفحه 4

صفحه 2

همراه با تحلیل خبر

تشریح جزئیات برگزاری هجدهمین دوره 
آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن؛

 آزمون سراسری حفظ 
و مفاهیم قرآن ۲۰ آبان ماه 

اعالم شد

مدیرعامل بانک توسعه تعاون:

پرداخت ۵۵۰ میلیارد 
 تومان به طرح 
اشتغال فراگیر

طی شش ماه ابتدای سال جاری صورت گفت؛

  بیش از سه میلیون 

و 200 هزار بازدید از اماکن 
تاریخی- فرهنگی فارس

در بازارهای جهانی رخ داد؛

 این مجسمه ها یادآور پیام های 
مهمی هستند!

عراقچی: 

دعوت به همکاری 

صفحه 2

تلفن تماس:     32344773 -  
09301479346

                  فیلم ماشیِن فروشی شما                       
                  فیلم منزل شما

                  فیلم جشن تولد خود، فرزندان و نوه هایتان             
               و فیلم انواع آگهی های خود را 

                    به ما بسپارید تا در روزنامه طلوع 
                    کنار متن ارسالی تان 

                    به نمایش بگذاریم.

روش نوین مطبوعاتی ما با فیلم

تلفن تماس دفتر روزنامه طلوع :
         3۲34477۲-3-4         4۲۲۲9۲46 

روش نوین مطبوعاتی 
ما را به دیگران نیز 

یادآور شوید.


