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 گروه خبر // مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اســتان هرمزگان گفت: تالش ها در راستای 
انتقال پرونده های مالیاتی و حساب های بانکی و قراردادهای بیمه ای بنگاه های اقتصادی بزرگ 

به هرمزگان در جریان است. 
مهدی دسینه در نشست کمیسیون هماهنگی بانک های استان هرمزگان، با بیان اینکه وزارت امور 

اقتصادی و دارایی وظایف فرابخشی دارد و این امر نشانگر جایگاه و اهمیت خاص این وزارتخانه 
است، افزود: با توجه به دستور رئیس  جمهور و وزیر اقتصاد مبنی بر شفافیت عملکرد بخش های 
مختلف اقتصادی کشور صورت های مالی بانک های دولتی منتشر و در معرض عموم قرار خواهد 

گرفت.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان:
نخبگان هرمزگان در مدیریت های ملی 

به کارگیری شوند
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گروه خبر // محمد قویدل مدیر کل آموزش و پرورش 
هرمزگان در نشست خبری به مناسبت هفته دولت، 
با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان 
رجایی و باهنرگفت: از آنجائیکه ســال ها است در 
سطوح مدیریتی آموزش و پرورش فعالیت داشته ام  
اما با نگاه ویژه ای که دوستی استاندار هرمزگان به 
حوزه آموزش و پــرورش ونگاه عملیاتی و اجرایی 
دارند ، در یک سال اخیر میزان توجه و پیشرفت در 
این حوزه بیشتر شده است و سبب ارتقای سطوح 
آموزشی و رشــد بسیاری از شاخص ها شده است.  
در سال های ۹۸ و ۹۹ هرمزگان در زمینه امتحانات 
نهایی در بین استان های کشور جایگاه ۲۹ را داشت 
که در سال ۱۴۰۰ با ایجاد پایگاه های ارتقای تحصیلی 
در استان و اثربخشی آن بر بهبود رتبه های علمی، 
رتبه اســتان در گروه ریاضــی ۱۳، ادبیات و علوم 

انسانی ۱۴ و در گروه ریاضی ۱۵ بوده است.
به گزارش خبرنگار دریا ؛محمدقویدل همچنین افزود: 
تمرکزمان را بر اعالم کارهای انجام شده قرار داده ایم و 
کاری که قطعی و انجام شده است را به اصحاب رسانه 

و جامعه ارائه می کنیم.
مدیــر کل آموزش و پرورش هرمــزگان اضافه کرد: 
در سال تحصیلی جدید )۱۴۰۱-۱۴۰۲(؛ ۴۳۵ هزار 
و ۶۸۳ دانش آموز در مدرسه های دولتی و غیردولتی 
سراسر استان مشغول به تحصیل می شوند که این رقم 
۵.۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش دارد. همچنین 
باالی ۲۰ مدرسه مختلط دوره متوسط را در هرمزگان 

کاهش داده و تفکیک کردیم.
قویدل به اجرایی کردن ســند تحول بنیادین به عنوان 
میثاقی در میان خانواده توسعه و بسط عدالت آموزشی 
اشــاره کرد و گفت: بخصوص با توجه به گستردگی 
اســتان و وجود جزایر و دوری از مرکز و اقلیم استان 
از اهمیت کلیدی برخوردار است و رساندن شاخص ها 
به وضعیت متوســط در میان همه شهرســتان ها یک 
دغدغه جدی برای ما بوده و در ماههای اخیر، گام هایی 
برداشته ایم که عدالت در توزیع امکانات از جمله آنها 

بوده است.

مدیــر کل آموزش و پــرورش در خصوص ثبت نام 
دانش آموزان در استان بیان کرد: شمار دانش آموزان 
امسال ۴۳۵ هزار نفر با ۵.۴ درصد افزایش بوده است.  
تاکنون ثبت نام ۹۰ درصد دانش آموزان هرمزگانی در 
ســامانه آموزش و پرورش انجام شــده است و برای 
همه دانش آموزان فضای آموزشــی و تجهیزات فراهم 
شده اســت، در سال تحصیلی جدید ۱۵ هزار و ۶۴۴ 
کالس درس در قالب ۳ هزار و ۷۹۶ مدرســه پذیرای 
دانش آموزان اســتان است که نسبت به سال گذشته به 
لحاظ تعداد مدرسه ۲.۳۷ درصد و به لحاظ تعداد کالس 
درس ۴.۶۲ درصد افزایش داشته ایم.امسال شروع سال 
جدید تحصیلی در همه مقاطع همچون سراسر کشور به 

صورت حضوری در استان خواهد بود. 
محمد قویدل افزود: با توجه به اســتقرار صنایع مهم 
و کلیدی در اســتان و نبود رشته های تخصصی الزم 
در هنرســتان های تازه تأسیس جوار پاالیشگاه نفت 
بندرعباس دو رشته »مکاترونیک« و »ماشین ابزار« 
و در هنرســتان جوار فوالد رشــته »متالوژی« و در 
هنرستان جوار معدن در رویدر بندرخمیر نیز »رشته 
معدن« راه اندازی شده است که امسال پذیرش هنرجو 
دارند. هنرســتان جوار شــهرک صنعتی و هنرستان 
بهیاری را نیز بــه زودی راه اندازی خواهیم کرد و در 
حال کسب موافقت نامه های آن هستیم. هنرستان جوار 

شهرک صنعتی و هنرســتان بهیاری را نیز بزودی راه 
اندازی خواهیم کرد و در حال کسب موافقت نامه های 

آن هستیم.
وی در زمینــه خدمات رفاهی آمــوزش و پرورش 
در هرمزگان عنوان کــرد: تجهیز درمانگاه فرهنگیان 
بندرعبــاس با هزینه ۸۰ میلیارد ریال با کمک صنایع 
و خیرین استان انجام شــده و خدمات بهبود زیادی 
یافته است. همچنین استخر فرهنگیان نیز با تخصیص 

اعتباری ۱۵ میلیارد ریالی راه اندازی می شود.
قویدل از تعمیر، بهسازی و شاداب سازی ۱۰۰ واحد 
آموزشی هرمزگان توسط گروه های جهادی خبر داد 
و خاطر نشان کرد: توسعه و بسط عدالت آموزشی با 
توجه به گستردگی و پراکندگی استان از اهمیت کلیدی 
برخوردار اســت و رساندن شــاخص ها به وضعیت 
متوســط در میان همه شهرستان ها یک دغدغه جدی 
بوده و در ماه های اخیر، گام هایی برداشته ایم که عدالت 

در توزیع امکانات از جمله آن ها بوده است.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان درپایان  افزود: 
در ماه های اخیر شاهد سفرهای متعدد وزیر آموزش 
و پرورش، معاونان وزیر و دیگر مسئوالن وزارتخانه 
به هرمزگان بودیم که نشــانه اهمیت وضعیت استان و 
موضوعات آن برای مســئوالن عالی وزارتخانه بوده 

است.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان:

شروع سال تحصیلی جدید در تمام مقاطع  حضوری است 

ادامه از تیتر یک //
نماینــده وزیر اقتصاد در هرمزگان با اشــاره به 
جایگاه بانک ها در پرداخــت وام های تبصره 
۱۸ بند الف قانون بودجه، اظهار کرد: با توجه به 
اهمیت این موضوع در کاهش نرخ بیکاری، تورم 
و تسهیل رشد اقتصادی در استان از مدیران بانک 
ها می خواهم  در زمینه جــذب کامل اعتبارات 

استان همکاری های الزم را به عمل آورند.
دسینه با بیان اینکه ساختار بودجه  کشور از نفت 
به سمت مالیات در حرکت است و هرمزگان در 
زمینه وصول مالیات جزو پنج استان اول کشور 
اســت، عنوان کرد: این موضوع نشــانگر نقش 

اقتصادی هرمزگان در ایران است.
وی ادامــه داد: تــالش ها در راســتای انتقال 
پرونده هــای مالیاتی و  حســاب های بانکی و 
قراردادهای بیمه ای بنگاه های اقتصادی بزرگ 
به هرمــزگان در جریان اســت و اســتاندار و 
دستگاه های نظارتی مکاتبات الزم در این زمینه را 
انجام داده اند و پیگیری های الزم از طریق وزارت 
اقتصاد در شرف انجام است. نماینده وزیر اقتصاد 
در استان هرمزگان در پایان ضمن تحلیل نسبت 
مصارف و منابع بانک های استان، خواهان افزایش 
مجموع این نسبت در استان و نزدیک شدن این 
شاخص به میانگین کشوری شد و از مدیران بانک 

های استان خواست در این راستا تالش الزم را 
داشته باشند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان خبرداد

تسریع در انتقال پرونده های مالیاتی بنگاه های اقتصادی بزرگ هرمزگان

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان خبرداد

تسریعدرانتقالپروندههای
مالیاتیبنگاههایاقتصادیبزرگهرمزگان

صورت های مالی بانک های دولتی منتشر و در معرض عموم قرار خواهد گرفت

صفحه 8 را بخوانید

ادامه در همین صفحه

و  گروه خبر// صبح دیــروز معدن 
کوره مجتمع معدنــی فوالد الوین 
رئیس  هرمزگان،  استاندار  حضور  با 
تجارت  و  معدن  صنعت،  ســازمان 
استان، فرماندار حاجی آباد و مدیران 
دستگاه های اجرایی به بهره برداری 

رسید.
به گزارش خبرنگار دریا، در هفتمین 
روز از هفتــه دولت با حضور مهندس 
مهدی دوســتی اســتاندار هرمزگان، 
رئیس سازمان صمت استان و جمعی 
از مدیران اســتانی و شهرستانی آیین 
بهره بــرداری از معدن و کوره مجتمع 

معدنی فوالد الوین برگزار شد. 
ســرمایه ثابــت ایــن معــدن ۱۵۰ 
میلیاردریال بوده و ذخیره قطعی معدن 
۱۱۰ هزار تن ســنگ آهن هماتیت و 
مگنتیت است که میزان استخراج سالیانه 
آن ۲۲ هزار تن است و زمینه اشتغال 
مســتقیم ۱۵ نفر را فراهم کرده است. 

سرمایه ثابت کوره دوار مجتمع معدنی 
فوالد الوین بیش از ۸۵۰ میلیارد ریال 
است که ۱۵ نفر بصورت مستقیم در این 
خط از تولید، مشغول به فعالیت هستند، 
از مهمترین اقدامات صورت گرفته در 
این مجتمع، ایجاد خطوط استخراج تا 
تولید آهن اسفنجی است، این مجتمع 

ظرفیت تولید سالیانه ۴۴ هزار تن آهن 
اسفنجی دارد.  دیروز همچنین عملیات 
اجرایی خــط خردایش معدن مجتمع 
معدنی فــوالد الوین نیز آغاز شــد، 
ســرمایه ثابت این خط ۱۵۰ میلیارد 
ریال بوده  و ظرفیت تولید سالیانه سنگ 
آهن دانه بندی شــده آن ۶۰ هزار تن 

بوده و برای ۱۰ نفر شــغل ایجاد کرده 
است. استاندار هرمزگان ضمن بازدید 
میدانی از این معدن، توســعه صنایع 
معدنی و زنجیره تولید آهن را یکی از 
سیاســت های مهم استان برشمرد و بر 
تامین زیرساخت های الزم و افزایش 

راندمان تولید و اشتغال تاکید کرد.

در هفتمین روز از هفته دولت با حضور استاندار هرمزگان:
معدن و کوره مجتمع معدنی فوالد الوین حاجی آباد به بهره برداری رسید

گروه خبر// بانک ســینا بر اساس 
ارزیابــی بانک مرکــزی، رتبه اول 
در  بانکی  نظام  عملکرد  ســالمت 
اجرای اســتانداردها و رهنمودهای 

نظارتی را کسب کرد.
به گزارش خبرنگار دریا، این رتبه بندی 
بر اســاس مدل رتبه بنــدی کملز و 

مقادیر شاخص های استخراج شده از 
صورت های مالی حسابرسی شده در 
پنج سال اخیر صورت گرفته و نتایج 
حاصل از آن که در گزارش  بیســت 
و ششــمین بولتن سامانه آرش بانک 
می دهد  نشان  شــده،  منتشر  مرکزی 
این بانک عملکــرد مطلوب تری در 

حوزه هــای کفایت ســرمایه، کیفیت 
دارایی، مدیریت، سودآوری، نقدینگی 
و ریســک بازار نســبت به ســایر 

بانک های کشور داشته است.
الزم به ذکر اســت سیستم رتبه بندی 
کملز به عنوان یک سیســتم هشدار 
دهنده سریع، مدلی کارآمد برای تعیین 

سطح ریسک مرتبط با بانک ها است 
کــه مقامات ناظــر در بانک های هر 
کشور از آن استفاده می کنند تا شرایط 
مالی، عملیاتی و مدیریتی بانک ها مورد 
ارزیابی قرار گیرد. رتبه بندی کملز با 
استفاده از اطالعات صورت های مالی 

حسابرسی شده صورت می گیرد.

بر اساس ارزیابی بانک مرکزی 
بانک سینا رتبه اول سالمت عملکرد شبکه بانکی کشور را کسب کرد
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تابلوهای تبلیغاتی در بندرعباس 
شناسنامه دار می شوند 

عکس: علی زارعی /دریا

افتتاح نمایشگاه دستاوردها و فعالیت های کانون
تنفس در هوای کانون پرورش فکری؛ تضمین آینده سازان ایرانی



پشت پرده سیاست 

مشکل معلمان طرح مهرآفرین در دست بررسی و پیگیری است   
رئیس مجلس شــورای اسالمی در مورد مشکل معلمان طرح مهرآفرین گفت: مشکل 
معلمان این طرح در بحث تدوین در آیین نامه بوده که باید بررســی شــود و در دست 
پیگیری است. سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در جلسه 
علنی طی تذکری خطاب به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس اظهار داشــت: موضوع 
معلمان طرح مهرآفرین از موضوعات مهمی اســت؛ ۱۶ ســال است که این عزیزان در 
وزارت آموزش و پرورش مشغول به کار هستند. آقای قالیباف در این مورد توضیح دهید 
که وضعیت معلمان طرح مهرآفرین چه می شــود؟رئیس مجلس شورای اسالمی نیز در 
پاسخ به سخنگوی کمیسیون قضایی گفت: بحث معلمان طرح مهرآفرین به ما منعکس 
شــده و بخش قابل توجهی از معلمان این بحث را دارند.وی افزود: مشکل معلمان این 

طرح در بحث تدوین در آیین نامه بوده که باید بررسی شود و در دست پیگیری است.
امکان پذیری کاهش تنش در خلیج فارس

معاهــده »عدم تعرض« توافق بین دو یا چند دولت مبنی بر وارد نشــدن در جنگ با 
یکدیگر، برای یک دوره زمانی خاص اســت. امــکان  پذیری پیمان عدم تعرض بر 
اساس درک عناصر چهارگانه پیمان حاصل می شود. ایران در سال های دهه ۱۹۹۰ به 
بعد تالش نمود شــکل خاصی از پیمان عدم تعرض با کشورهای حوزه خلیج  فارس 
را تنظیم و تصویب نماید.چنین پیمانی تاکنون حاصل نشده و امکان حصول به چنین 
هدفی در شــرایط موجود دور از ذهن به نظر می رسد. علت امکان  پذیر نبودن تنظیم 
پیمان عدم تعرض بین ایران و کشــورهای حوزه خلیج  فارس را می  توان در الگوی 
ارتباطی آمریکا با هر یک از کشــورهای منطقه دانســت. بسیاری از تحلیلگران به 
این موضوع اشــاره دارند که رقابت بازیگران منطقه  با ایران شکل خاصی از ائتالف 
بین المللی محسوب می شــود که در مقابله با ایران شکل  گرفته و در سال  های پس 
از پیروزی انقالب اســالمی، ماهیت ژئوپلتیکی و هویتی پیدا کرده است. قالب های 
هویتی در شرایطی ظهور می یابد که نشانه هایی از »دگرسازی«، »نفرت« و »تمایز« 
مورد توجه شهروندان قرار گیرد. ظهور بازیگرانی همانند داعش، تشدید رقابت های 
ایدئولوژیک و ژئوپلتیکی ایران و عربســتان را می  توان انعکاس شــکل جدیدی از 
هویت گرایی خاورمیانه دانســت که از ســال  های آغازین دهه ۱۹۹۰ آغاز شده وبه 
گونه تدریجی تشــدید شده است. هر بازیگری که در صدد تنظیم پیمان عدم تعرض 
است، باید عناصر بنیادین شــکل گیری چنین فرایندی را درک کند. نظریه  پردازانی 
همانند کریس برگ معتقدند تنظیم پیمان عدم تعرض بر اســاس چهار ویژگی حاصل 
می شود که شــامل: الف-برداشت های طرف های تعامل گرا در فضای عدم تعرض از 
خود و دیگری ب - اهمیت حامیان پیمان عدم تعرض در رقابت های منطقه ای ج - 
شفافیت مرزهای اجتماعی، سازمانی و راهبردی کشورهای درگیر در پیمان عدم تعرض 
د-میزان التهاب محیط راهبردی در تنظیم پیمان عدم تعرض. ادراک امنیتی کشورهای 
منطقه  نسبت به ایران عمومًا ماهیت تعارضی داشته و درنتیجه امکان ائتالف سازی با 
ایران را کاهش می  دهد. کشورهای منطقه در شرایطی می  توانند همکاری بیشتری با 
ایــران و همکاری  های کمتری با ایاالت  متحده انجام دهند که هزینه  های همکاری با 
آمریکا افزایش  یافته و بهره  مندی امنیتی از طریق تعامل با ایران افزایش یابد. به همین 
منظور پیشنهادات زیر ارائه می شود: ۱-سازوکارهای اجتماعی و روانی مربوط به پیمان 
عدم تعرض باید ماهیت قدرت محور داشته باشد. کشورهای منطقه  ای فاقد احساس 
دوستانه تاریخی و هویتی نسبت به سیاســت  های راهبردی ایران هستند. در چنین 
شرایطی، الزم است احساس نگرانی آنان در صورت همکاری های راهبردی با جهان 
غرب افزایش یابد.۲-کشورهای منطقه  ای احساس می  کنند که ایران درصدد پیگیری 
سیاست تغییر وضع موجود است. بر اســاس گزارش مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاست جمهوری در فروردین ۱۴۰۱، ضرورت های کنش دیپلماتیک و راهبردی ایران 
در تعامل با کشورهای منطقه آن است که از سازوکارهای مربوط به اقناع، مصالحه در 

برابر تهدیدات استفاده نماید.

۳-ابزار اصلی دیپلماسی ایران برای تحقق اهدافی همانند تنظیم پیمان عدم تعرض 
آن است که قدرت بازدارندگی ایران در برابر تهدیدات برای کشورهای منطقه  ای 
تبیین شود. پیگیری چنین اهدافی نیازمند به کارگیری مفاهیمی است که مبتنی بر 

سیاست خارجی هوشمندانه، راهبردی و مسالمت  آمیز خواهد بود.
زائران ایرانی از سفر به بغداد، کاظمین و سامراء خودداری کنند 
ســفارت ایران در بغداد از هم وطنانی که به عراق ســفر کردند درخواست کرد 
تا اطالع ثانوی از تردد بین شــهر های بغداد، کاظمین و سامراء خودداری کنند. 
سفارت جمهوری اسالمی ایران در بغداد از کلیه زائران و هموطنان عزیز ایرانی 
که در شهر های عتبات عالیات، کربالی معلی و نجف اشرف حضور دارند؛ تقاضا 
می نماید با توجه به وضع مقررات منع رفت و آمد از ســوی دولت محترم عراق، 
تا اطالع ثانوی از هر گونه ســفر و تردد به شــهر های بغداد، کاظمین و سامراء 

خودداری نمایند.
مذاکرات تهران -ریاض محور سفر فواد حسین به تهران 

در ســفری از پیش اعالم نشده و ناگهانی، رسانه ها از حضور فواد حسین وزیر 
خارجه عراق در تهران خبر داده اند. اهداف این سفر کوتاه چندان رسانه ای نشده 
اســت اما همزمانی آن با مذاکرات دیپلماتیک تنش زدایی میان ایران و عربستان 
که طی هفته های گذشته با میانجیگری عراق پیشرفت های ملموسی داشته است 
و همچنین گره خوردن کالف سردرگم تشــکیل دولت جدید در عراق و روند 
فزاینده درگیری  گروه های مقاومت با نظامیان آمریکایی در خاک سوریه، می تواند 
در فهرست موضوعات مأموریت فواد حسین در تهران باشد. در این باره احمد 
الصحاف سخنگوی وزارت امور خارجه عراق خاطرنشان کرد: دو طرف درباره 
وضعیت منطقه، روابط ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس و پرونده مذاکرات 
هسته ای گفت و گو خواهند کرد. دیدار وزیر خارجه عراق از ایران در حالی است 
که به تازگی کویت و امارات ســفیران خود را پس از حدود هفت سال به تهران 
بازگردانده اند. این رویداد پس از آن صورت گرفته که روند نشست های گفت وگو 
بین عربســتان سعودی و ایران شاهد تحول مثبتی بوده  است و مواضع طرفین از 
امکان انتقال مذاکرات پشــت پرده به چارچوب عمومی و دیدار وزیران خارجه 
حکایت دارد.در این میان دولت عراق با میانجیگری و میزبانی نشست های گفت 
و گو، نقش مهمی در پیشبرد مذاکرات داشته است. از آوریل ۲۰۲۱، بغداد میزبان 
پنج دور مذاکرات بین عربستان سعودی و ایران بوده که دورهای قبلی در سطح 
پایین نمایندگی دیپلماتیک و با حضور مقامات امنیتی و اطالعاتی دو کشــور 
برگزار شــده بود.دولت کنونی عراق به دلیل موقعیت جغرافیایی و ویژگی های 
تاریخی، سیاســی، اجتماعی و اقتصادی این کشــور، تأثیر رقابت قدرت های 
منطقه ای و بین المللی در وضعیت متالطم عراق در سال های گذشته را مهم تلقی 
می کند و به همین دلیل نقش آفرینی برای کاستن از حجم اختالفات و تنش های 
منطقه ای را گامی در جهت کاهش بحران های داخلی عراق می بیند. این سفر اما 
در حالی انجام می شود که اوضاع داخلی عراق شرایط مناسبی ندارد و طرفداران 
جریان صدر پس از خداحافظی چندین و چند باره مقتدی صدر از عالم سیاست، 
به خیابان ها ریخته و حتی به  داخل کاخ ریاست جمهوری عراق راه پیدا کرده اند. 
نابسامانی اوضاع سیاسی داخلی عراق بی شــک بر روابط بغداد با کشورهای 
همســایه و خلیج فارس  نیز اثر گذار بوده و به نظر یک پای ادامه پیدا نکردن 

مذاکرات تهران - ریاض در بغداد به همین موضوع بر می گردد. 
تازه های مطبوعات

ایران-اغلب تحلیل ها و فضاســازی ها در رسانه های اصالح طلب در راستای 
تخریب تیم مذاکره کننده و سناریونویســی هایی است که درصدد است فارغ از 
نتیجه گفت وگوها دولت ســیزدهم را در جایگاه محکوم بنشاند و دیگران را به 

عنوان قهرمان معرفی کند.

 شرق -رئیس محترم نظام پزشکی به تازگی در بیاناتی فرمودند: به زودی به دلیل 
کمبود پزشک مجبور به واردکردن پزشک از هند، پاکستان و بنگالدش خواهیم 
بود. خیر آقای رئیس، کشور توان استخدام پزشکان هندی و پاکستانی را دیگر 
ندارد و با کار ارزان و اجباری، مســموم و بدعادت شده است. از دانشگاه های 

نامعتبر یا از درمانگران سنتی قبایل آفریقایی شاید!
 اعتماد - این روزنامه به سراغ برنامه ششم رفت و با طرح این سوال که چرا این 
برنامه محقق نشد، نوشت:  برنامه های جامع نیاز به اطالعات دقیق، نیروی انسانی 
ماهر و با دانش و محیط باثبات دارند در حالی که در کشورهایی نظیر ایران که با 
دگرگونی های شدید و محیط اقتصادی و سیاسی پرتنش همراه است، این برنامه ها 
به خیال پردازی و بلندپروازی تبدیل می شود که در آن دولت ها آرزوهای خود را 

در قالب برنامه ارائه می کنند.
 رسالت- ایران خواستار مختومه شدن مسئله پادمانی همزمان با برجام است تا به 
بیان تهران، در آینده دیگر فضا  برای اعمال فشار علیه ایران یا اعمال تحریم های 
تازه مسدود شود. این در حالی است که کشورهای غربی موضوع مسائل پادمانی 
و برجام را دو مسئله غیرمرتبط با یکدیگر می خوانند و از ایران خواسته اند بدون 
ارتباط دادن این مســئله به گفت وگوهای احیای برجام، به پرسش های آژانس 

پاسخ دهد.
 اطالعات-بــه صراحت و بر مبنای اعتقاِد عقالنــی و ایمان به حقایق مذهبی، 
باید ابراز ناخشــنودی و نگرانی کنیم که اکنون به نقطه ای رسیده ایم که به جای 
عالمه طباطبایی و استاد مطهری در کالم شیعه و مرحوم بهبودی و استاد حکیمی 
در پاالیش نقلیات و فرهنگ روایی، نوعی خرده فرهنگ کالمی حاکم شــده و 
همچــون موریانه در حال جویدن بُنه و بنیه مذهب و سســت کردن بنا و بنیان 

ایمان مردم است.
 کیهان-گذشــت زمان، همان قدر که به نفع ایران عمل می کند، به زیان اروپا و 
آمریکاست. مصلحت راهبردی غرب در این است که غرور احمقانه خود را کنار 
بگذارد و زودتر، شرایط مشروع ایران را بپذیرد. این، بهتر از تصویر گدایی انرژی، 

ظرف یکی دو ماه آینده یا جنگ خیابانی در پایتخت های غربی است.
انعکاس

 انتخاب خبر داد:  برادر ســپیده رشنو در توییتر نوشت: جلسه اول رسیدگی به 
اتهامات خواهرم سپیده رشنو به صورت علنی برگزار شد، قرار بازداشت موقت 

فک و مقرر به تودیع وثیقه شد.
 تابناک نوشــت: سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان این 
که دولت از دانشگاه های تک جنسیتی حمایت می کند، گفت: طبق سیاست های 
شــورای عالی انقالب فرهنگی باید در هر اســتانی حداقل یک دانشگاه تک 

جنسیتی وجود داشته باشد.
 انتخاب نوشت: حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین با توصیه به استادان در 
خصوص ایجاد انگیزه در طالب، خاطرنشان کرد: طلبه با حفظ زی طلبگی باید 
مهارت بیاموزد و حرکات سست و بی مبنا تحت عنوان جاذبه ایجاد کردن مورد 
قبول مراجع تقلید، رهبر انقالب و حوزویان نیســت. گاهی در فضای مجازی 
متأسفانه چیز هایی می بینیم که نه شأن حوزه است و نه شأن طلبه و بنده با مشاهده 

آن ها حقیقتا احساس سرشکستگی می کنم.
 رجانیوز خبر داد: به دنبال بســتری شدن رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، 
در یکی از بیمارستان های تهران، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، ضمن 
عیادت از وی  از آخرین وضعیت سالمتی و روند درمان او  مطلع شد.وزیر راه 
و شهرسازی در پی بروز حادثه ای، تحت عمل جراحی دیسک کمر قرار گرفته 

است.

معاون امور بندری بنادر و دریانوردی 
هرمزگان اعالم کرد

بارگیری نگله ۴۲۰ تنی تولید بومی
 از بندر شهید رجایی

 گــروه خبر // معــاون امور بندری و اقتصــادی بنادر و 
دریانوردی هرمزگان از بارگیری یک محموله ترافیکی تولید 
داخل به روش کاپوتاژ از منطقه وی ژه اقتصادی بندر شــهید 
رجایی به مقصد بندر دیر بوشــهر خبر داد.منصور خرمشکوه 
اظهار داشت: این محموله فوق سنگین ترافیکی با وزن مجموع 
۴۲۰ تن ساخت شــرکت های ایرانی، به روش کاپوتاژ )کران 
بری( از اسکله ۹ بندر شهید رجایی به مقصد بندر دیر بارگیری 
شد.وی به ویژگی های وزنی و حجمی این محموله اشاره کرد 
و افزود: این محموله فوق سنگین )تاور( که برج پاالیشگاهی 
نیز نامیده می شود، توسط ۲ دستگاه بوژی دو قلو و یک کشنده 
بارگیری شده اســت.معاون امور بندری و اقتصادی بنادر و 
دریانوردی هرمزگان در خصوص مراحل عملیات جابه جایی 
این محموله نیز گفت: این نگله متعلق به بخش خصوصی است 
که با رعایت کامل کارگوپلن )نقشه چیدمان کاال در زمان تخلیه 
و بارگیری( به صورت استاندارد و کاماًل ایمن در مدت زمان 
حدود پنج ساعت بارگیری شده است. به گفته خرمشکوه، از 
ابتدای ســال جاری تاکنون در مجموع هشت نگله به وسیله 
تجهیزات ویژه در بندر شــهید رجایی تخلیه و بارگیری شده 
است.به گزارش مهر، »نگله« کلمه ای است ظاهراً هندی که در 

بنادر و گمرکات جنوب بسیار متداول است.
تابلوهای تبلیغاتی در بندرعباس 

شناسنامه دار می شوند 
 گروه خبر // مدیرعامل سازمان سیما منظر و فضای سبز 
شهری بندرعباس گفت: تابلوهای تبلیغاتی شهر بندرعباس 
ساماندهی می شود. شــهرام آرمان مدیرعامل سازمان سیما 
منظر و فضای سبز شهری اظهار کرد: به منظور ساماندهی و 
یکپارچه سازی سازه های تبلیغاتی که بیش از دو سال در حال 
اجرا بود تاکنون بیش از ۳۰۰ ســازه  تبلیغاتی بارکد دار شد، 
این طرح برای سازه های همچون بیلبورد، استرابورد، لمپست 
و پایه پنل اجرا شد.وی افزود: با توجه به اینکه تعداد تبلیغات 
و حجم زیاد تبلیغات در سطح شهر باالست و تاثیراتی که این 
تابلوها بر تصمیم گیری مردم دارند، ســاماندهی و بارکد دار 
شدن تابلوهای تبلیغاتی امری ضروری است.به گفته آرمان، 
تبلیغات اگر به موقع، درست و هدفمند انجام نشود نتیجه ای 
معکوس برای صاحب آگهی خواهد شــد و در بســیاری از 
موارد به دلیل نبود ســاماندهی باعث ایجاد مشکالتی برای 
مخاطبان می شــود.آرمان تأکید کرد: در همین راستا تالش 
می کنیم ساماندهی هر چه بیشتر تابلوهای تبلیغاتی موجود را 
در سطح شهر افزایش دهیم که موجب هماهنگی و مطلوب 
تر شدن چهره شهر می باشــد.به گزارش فارس ، وی ادامه 
داد : قطعا ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی ضمن جلوگیری از 
آشفتگی بصری سالمت روح و روان شهروندان و نظم بخشی 

به المان های بصری موثر است.
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سرمقاله

 درحالی به روزهای بازگشایی مدارس نزدیک می شویم 
که والدین دغدغه های فراوانــی را دارند واین دغدغه ها 
در اســتانی مانند هرمزگان که در فقر وفالکت، بیکاری و 
گرانی صدرنشین استان های کشور است، به مراتب بیشتر 
می باشد که بایســتی تدابیری در این حوزه اندیشیده شده 
واز دانش آموزان حمایت های الزم صورت گیرد. باتوجه 
به فقر ومحرومیت در مناطق روستایی و محالت حاشیه ای 
که بســیاری از خانــواده ها حتی نمی توانند ســه وعده 
غذای مناســب را در سفره داشته باشند و صبحانه از سفره 
غذایی شان حذف شده و بســیاری از کودکان و نوجوانان 
نیز به سوء تغذیه مبتال هســتند، با این شرایط خرید کیف 
وکفش و نوشــت افزار برایشان بسیار سخت است واز آن 
طرف مدارس با عناوین مختلف از والدین پول می خواهند  
و این گرانی ها وهزینه های مدرســه و... باعث می شود که 
برخی از دانش آموزان ترک تحصیل کنند و این موضوع با 
سیاست تحصیل رایگان کشور مغایرت دارد؛ زیرا تحصیل 
واقعا رایگان نیست و هزینه بر است. همچنین بایستی برای 
وعده صبحانه دانش آموزان در مناطق حاشیه ای شهرها و 
روستایی تدابیری اندیشید تا دانش آموزان بدون صبحانه به 
مدرسه نروند و یا در مدرسه به آنها صبحانه ومیان وعده داده 
شود که صنایع و نهادهای حمایتی وانقالبی بایستی یاریگر 
آموزش و پرورش در این حوزه باشــند.  از طرفی دیگر با 
توجه به کمبود مدرسه در استان هرمزگان و شهر بندرعباس، 
برخی والدین دغدغه یافتن مدرســه خوب دارند و بخش 
زیادی از مدارس هم غیرانتفاعی شده که شهریه های سنگینی 
دارند و والدین در این بخش نیز با مشــکالتی مواجهند. از 
طرفــی دیگر برخی از این مدارس حیاط بزرگی ندارند که 
دانش آموزان بازی و ورزش کنند و برخی آپارتمان ها تبدیل 
به مدرســه شده اند. متاســفانه علی رغم اقدامات صورت 
گرفته، اما کمبود مدرسه همچنان در استان وجود دارد و به 
همین دلیل برخی از دانش آموزان متولد مهر ۹۵ نتوانستند 
در مدرسه ثبت نام شــوند و به پیش دبستانی ارجاع داده 
شدند که پیش دبستانی هم شهریه زیادی دارد و خانواده های 
زیادی توان پرداخت این هزینه ها را ندارند. موضوع دیگر 
بحث سرویس مدرسه دانش آموزان است که با این شرایط 
کرونایی مشخص نیســت نوع تردد دانش آموزان و تعداد 
دانش آموز در هر سرویس چه تعداد است؟ البته تا قبل از 
شیوع کرونا که مدارس حضوری بود، هرساله مشکالتی در 
حوزه سرویس مدارس در استان بود که با تعطیلی دوساله 
مــدارس بصورت حضوری، در حــال حاضر میزان کرایه 
سرویس مدارس و تعداد دانش آموزانی که در هر سرویس 
تردد می کنند و... ، همچنــان در ابهام قرار دارد وبه همین 
دلیل والدین در این حوزه نیز دغدغه هایی دارند که متولیان 
مربوطه بایستی تدابیری بیندیشند تا دغدغه والدین در این 
حوزه نیز برطرف شود. موضوع دیگر مدارس وکالس های 
فرسوده و غیراســتاندارد است که حضور دانش آموزان در 
آن ها خطرناک است و بایستی عزم جزمی برای مقاوم سازی 
این مدارس در اســتان وجود داشــته باشد و تمام مدارس 
استانداردسازی شــود تا در مقابل زلزله نیز مقاوم شوند تا 
دانش آموزان با خیالی آســوده در کالس ها حضور داشته 
باشند. همچنین برای رفع کمبود چهارهزار معلم در هرمزگان 
بایستی اقدام شــود تا دانش آموزان با مشکالت آموزشی 

مواجه نشوند.
   علی زارعی

روزهای پردغدغه والدین دانش آموزان 
    گروه خبــر // نماینده ولی فقیه 
در هرمــزگان گفت: این اســتان 
انتظار می رود  نخبه پرور بــوده و 
مختلف  ســطوح  در  نخبگان  این 
مدیریتی ملی همچون سایر استان 

دیده شده و به کار گرفته شوند. 
حجت االســالم و المسلمین محمد 
عبادی زاده در دیدار با نماینده ولی 

فقیه در اســتان فارس اظهار داشت:  
به کارگیری این نخبگان که برآمده از 
مردمان بسیار نجیب و با سعه  صدر، 
آگاهی و درک باال سیاســی هستند 

منافع بسیاری خواهد داشت.
وی با بیــان اینکه خدمتگزار چنین 
مردمی بودن را بــرای خود توفیق 
می دانم ادامــه داد: هرمزگان دارای 
ظرفیت های بالقوه و بالفعل بسیاری 
بــوده و با ایــن ظرفیت های متعدد 
می توانــد با بهره مندی از آن ها نقش 

ملی ایفا کند.
وی اشاره کرد:  دسترسی به هر چهار 

)هوایی،  حمل ونقلی  شبکه های  نوع 
ریلی، زمینی و دریایی( با نقش های 
فرا استانی و ملی، وجود ۱۴ جزیره 
بــزرگ و کوچک بــا عملکردهای 
گردشــگری،  تجــاری،  مختلــف 
اقتصادی، همجواری با کشــورهای 
جنــوب خلیج فارس، اســتقرار دو 
منطقه آزاد تجاری-صنعتی )قشم و 
کیش( و چهار منطقه ویژه اقتصادی 
)بندر شــهید رجایــی؛ منطقه ویژه 
اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج 
کشتی  اقتصادی  ویژه  منطقه  فارس، 
ویژه  منطقه  و  ســازی خلیج فارس 

صنایع انرژی بر پارســیان، استقرار 
کشــتی سازی  مانند  بزرگ  صنایع 
خلیــج فارس و صنایع فراســاحل 
ایران( وجود ســیمان خمیر و قشم 
برخی از ظرفیت هــای هرمزگان را 
شامل می شــود.به گزارش ایرنا؛امام 
جمعه بندرعباس اضافــه کرد: دارا 
بودن ۲ پاالیشــگاه بــزرگ نفت، 
پاالیشــگاه گاز، صنایع آلومینیوم و 
فوالد، بندرهــای چندمنظوره فعال 
تجاری، از جمله بندر شهید رجایی 
به عنوان مهم تریــن بنادر جمهوری 
اســالمی ایران که به تنهایی بیش از 

۵۵ درصدد صــادرات و واردات و 
۷۰ درصدد ترانزیت بندرهای کشور 
را برعهده دارد هم بخشی دیگری از 

این ظرفیت هاست.
 نماینده ولــی فقیه در فارس هم در 
ان شاءاهلل  داشــت:  اظهار  دیدار  این 
هرمزگان به واســطه علمایی چون 
شما که هم دغدغه دین و هم دغدغه 
مردم را دارید جالل و شکوه خود را 
حفظ کند. لطــف اهلل دژکام ادامه داد: 
امیدواریم با توجــه به ظرفیت های 
بستر های  بسیار هرمزگان، ســایر 

مغفول مانده هم دیده بشود.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان:

نخبگانهرمزگاندرمدیریتهایملیبهکارگیریشوند

گروه خبر // فرماندار بندرعباس از 
افتتاح راه  روستاهای سید آباد  و 

سید سلیمان بخش تخت در هفته 
دولت خبر داد.

به گزارش خبرنــگار دریا ؛  محمد 
مرودی ضمن تبریک هفته دولت  با 
بیان اینکه در زمنیه راه روستایي یک 
انقالب بزرگي در حال شکل گیری 

پیگیری های  با  اظهار داشت:  است 
استاندار هرمزگان انقالب بزرگی در 
حوزه راه های روستایی در شهرستان 
بندرعباس در حال شکل گیری است

وی افزود:  راه روستای سید آباد به 
روستای  آب پیش در بخش تخت 

با هزینه ای بالغ بر ۳۷ میلیارد ریال 
جهت تسهیل در عبور و مرور اهالی 
این بخــش افتتاح و در اختیار مردم 

قرار گرفت
مرودی با اشــاره بــه اینکه اولویت 
دولــت و نگاه اســتاندار هرمزگان 

خدمت رســانی به تمام نقاط استان 
است ادامه داد: افتتاح بلوار  ورودی  
سید سلیمان یکی دیگر از خدمات 
دولت مردمی اســت کــه امروز با 
هزینه ای بالغ بر ۳۴ میلیارد ریال به 

بهره برداری رسید

فرماندار شهرستان بندرعباس خبر داد

افتتاح راه روستاهای سید آباد و  سید سلیمان در  بخش تخت

گروه خبر // پنجمین جلسه شورای قضایی 
استاندار  دوستی  مهدی  باحضور  اســتان 
دادگستری  کل  رییس  قهرمانی  هرمزگان، 
استان ، احمدی منش دادستان بندرعباس 
و اعضای شورای قضائی استان،با دستورکار 
مطلوب  رسانی  راهکارهای خدمت  بررسی 
هفته  گرامیداشت  بمناســبت  و  مردم  به 

دولت در محل استانداری برگزارشد.
به گزارش خبرنگار دریا ، مهدی دوســتی 
استاندار هرمزگان در این دیدار گفت: وفاق 
و اتحادملــی بین قوا که امــروز وجود دارد 
سرمایه اجتماعی نظام را افزایش داده است 
و  همه قوا افتخارشــان این است که خود را 

سرباز مقام معظم رهبری می دانند.
دوستی تســری این اتحاد را در استان ویژه 
خواند و افزود: همدلی و تعامل مجموعه قوه 

قضاییه و دولت در هرمزگان در رفع مسائل 
و مشــکالت مردم  و بهبود معیشــت مردم 
نمود یافته است.استاندار هرمزگان توفیقات 
عملکردی دولــت بویژه رشــد ۲۵برابری 
پروژه های هفته دولت در اســتان نسبت به 
سال قبل را نتیجه ورود جدی قوه قضاییه و 
ناامن شدن فضا برای متخلفان برشمرد و ادامه 
داد: بخش عمده ای از منابع اختصاص یافته 
به اســتان حاصل سفر رییس جمهور محترم 

و بخشی حاصل مدیریت انجام شده است.
وی تمرکز قوه قضاییــه و دولت مردمی بر 
نظارت هــا را موجب امنیــت خاطر مردم 
خوانــد و گفــت: اولویت ما آماده ســازی 
مدارس اســتان بــرای ورود فرزندانمان در 
ســال تحصیلی جدید و تکمیل پروژه های 
نیمه تمام صرفنظر از درســت یا غلط بودن 

شروع آنهاست  که براساس درصد پیشرفت 
هر پروژه منابع الزم اختصاص خواهد یافت. 
دوستی با تاکید بر اتخاذ تصمیمات شدنی اظهار 
داشت: ســعی خواهیم کرد از ساختمان های 
معطل دولتی برای استقرار واحدهای مختلف 
قضایی در شهرستان ها اســتفاده کنیم. دکتر 
قهرمانــی رییس کل دادگســتری هرمزگان 
در این نشســت ضمن تبریــک هفته دولت 
و گرامیداشــت یادو خاطره شهیدان رجایی 
و باهنر خاطرنشــان کــرد: محورهای مورد 
تاکید رییس محترم قوه قضاییه در اســتان با 
تعامل و برنامه هــای نماینده عالی دولت در 
استان عملیاتی شده و بازخوردهای آن مورد 
رضایت  مردم اســت.رییس کل دادگستری 
هرمــزگان رفع تصرفــات و عملکرد خوب 
اســتان در مبارزه با قاچاق ســوخت و کاال 

را جزء محورهای مهم این تعامل برشــمرد 
و افــزود: حفظ اراضی ملــی و منابع طبیعی 
بعنوان سرمایه نظام و دولت دستاورد همدلی 
قوا در استان است و باید از این بستر مناسب 
برای خدمــت به مردم بهره برد.در پایان دکتر 
قهرمانی با اهداء لوح از مهدی دوستی استاندار 

هرمزگان قدردانی کرد.

استاندار هرمزگان در پنجمین شورای قضائی استان مطرح کرد 

استفاده از ساختمان های معطل دولتی برای استقرار واحدهای قضایی در شهرستان ها 

گروه خبر // مدیر بنادر و دریانوردی شــهید باهنر و 
شرق هرمزگان گفت: با اجرای منظم و مستمر الزامات 
 )MARPOL (کنوانسیون مقابله با آلودگی دریا مارپل
برای کشــتی های ورودی و پایش مســتمر دریا از 
بندرشهید  خوشبختانه  محیطی،  زیست  آلودگی های 

باهنر در شرایط  مطلوب و بهینه ای قرار دارد.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ »حمیدرضا محمد حســینی 
تختی« گفــت: اجرای مفاد آیین نامــه های ابالغی از 
ســوی کمیته جلوگیری و رفع آلودگــی های دریایی 
و زیســت محیطی، ارجح امور اســت و کلیه الزامات 
عملیات جلوگیری از آلودگی دریا) مارپل( در شناور ها 
و کشتی های ورودی به بندر شهید باهنر به صورت منظم 
در حال انجام اســت. این مقام مسئول ادامه داد: با ورود 
کلیه شناورها و کشتی ها، کار رصد و پایش توسط تیم 
کارشناسان محیط زیســت دریایی انجام  و در صورت 
هرگونه مغایرت با قوانین حاکم مراتب جهت رفع نواقص 
به فرمانده شــناور ارجاع می شــود. وی اضافه کرد: با 
پایش و رصد مستمر دریا از آلودگی های زیست محیطی، 
خوشبختانه بندرشهید باهنر در شرایط  مطلوب و بهینه ای 
قرار دارد. به گفته مدیر اداره بنادر و دریانوردی شــهید 
باهنر و شرق هرمزگان مذاکره با شرکت های دانش بنیان 
در خصوص تدوین طرحی مبنی بر جمع آوری مکانیزه 
زباله های خشک ســطح دریا  اقدام مشترکی است که 
بــزودی عملیاتی خواهد شــد. محمد حســینی تختی  
جمع آوری زباله ها و پســماند های شناورها به تفکیک 
خشــک و تر را اقدامی مهم  برشــمرد و افزود: تحویل 
کیســه هایی متناسب با نوع پســماند به خدمه شناورها 
در جهــت حفظ و صیانت از محیط زیســت دریایی به 
شکل مداوم در بندر شــهید باهنر انجام می شود . الزم 
به ذکر است؛ کنوانسیون مارپل در خصوص مقررات در 
برگیرنده منابع گوناگون آلودگی ناشی از کشتیها بوده و 
هدف اصلی آن، حذف آلودگی عمدی محیط زیست دریا 
بوســیله نفت و ســایر مواد مضر و کاهش تخلیه چنین 
مــوادی بصورت عمدی و یا غیرعمدی، از طریق اعمال 

قوانین و مقررات بر کشتی ها و بنادر می باشد. 

اجرای  کنوانسیون مقابله
 با آلودگی دریا 

 در بندر شهید باهنر 



تحلیلهایمهماجتماعی

معضل روز بچه  ها چاقی ست

نگرانی اولیا چاقی ست

کرونا مشکالت خود را داشت

تنبلی اول، انتها چاقی ست

هر غذایی که تندتر بخوریم،

فودبالگر شویم یا چاقی ست؟

دکتری توی اینستا می گفت

یک وجب بین مرگ تا چاقی ست

جای تعمیم نیست چون شاید

در ژن خوب اغنیا چاقی ست

این همه کسب و کار و رزق حالل

قرص و دمنوش و غیره با چاقی ست

طبق تحلیل اهل فن حتی

ورم اقتصاد ما چاقی ست

گرچه قاچاق ضد تولید است

زندگی این زمانه قاچاقی ست

از کجا تا کجا کش آمده شعر!

پس قرار من و شما چاقی ست

پای تبلت نشسته اند، چه خوب!

تپلی هایشان کجا چاقی ست؟

 سوده سالمت

***

گراننشو

ای رفته از فراق تو تاب و توان من

سوزانده است نرخ تو تا استخوان من

دانه بلند و نیمه؛ به هر شکل قانعیم

برگرد بی تو مثل کویر است خوان من

ماهی و مرغ و گوشت که دیگر توهم است!

باال نرو تو هم ز خیال و گمان من

 گرد سبوس های تو وقت نبودنت

چون سرمه گشته روشنی دیدگان من

یک دم بیا به سفره  من چون بدون تو

پایین نمی رود ز گلو تکه نان من

رفتی خوراک خوان ز ما بهتران شدی

یک لقمه هم بیا و بشو نوش جان من

 مسئول وقت توصیه کرده گران نشو!!

پس گاز نده ندو! که بُریدی امان من

یک ذره هم به توصیه ها گوش کن عزیز!

رویانده مو ز این همه گفتن زبان من

 یک شب به خواب سفره  من الاقل بیا

دانه بلند خوشمزه، اما گران من! 

 فرشته پناهی

طنز

3وژیه کرمان
چهارشنبه 9 شهریور 1401
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سال بیست و یکم شماره 3967 سرویس اســتان ها- کرمان//  استاندار کرمان 
با اشاره به ظرفیت ها و سهم مهم کشاورزی در 
الگوی  تغییر  استان گفت: موضوع  این  اقتصاد 
کشــت که مورد تاکید رییس جمهور نیز قرار 
گرفته اســت، را در کرمان پیگیری می کنیم و 
می طلبد در بخش تولید محصوالت استراتژیک 

کشاورزی سرمایه گذاری کنیم.
به گزارش خبرنگار دریا ، محمدمهدی فداکار در 
نشست شــورای اداری کرمان افزود: این استان 
اقتصاد متنوعی دارد، اما در سال های اخیر بخش 
معدن برجسته شده و دیگر بخش های اقتصاد زیر 

چتر معدن دیده نشده و به آنها توجه نشده است.
وی اظهار داشت: کرمان در حوزه گردشگری نیز 
ظرفیت های عظیم و مهمی دارد، اما با وجود ثبت 
هفت اثر جهانی در این اســتان تعداد گردشگران 

مناسب نیست.
اســتاندار کرمان تاکید کرد: معــدن و صنعت از 

بخش های پیشران توسعه این استان است و بیش از 
۱۲ هزار نفر در خودروسازی های کرمان مشغول 

به کار هستند.
وی بــا بیان اینکه چالش اصلی کرمان تامین آب 
آشامیدنی و کشاورزی است بیان کرد: در بعضی از 
شهرها آب بسیاری از چاه های این استان پایین 
رفته و شــور شده است و برای حل مشکل تامین 
آب شرب انتقال آب از خلیج فارس برای شمال، 
سد نسا بم برای شرق و سد جیرفت برای جنوب 

استان انجام می شود.
فداکار افزود: در بخش کشاورزی در برخی نقاط 
آب وجود دارد و کشاورزی ما سنتی و مصرف آب 

باال، اما بهره وری پایین انجام می شود.
وی تصریح کرد: زنجیره تولید محصول و صنایع 
جانبی و پایین دستی در کنار صنایع بزرگ شکل 
نگرفته و با وجود معادن فراوان باید صنایع دیگر 

نیز در کنار آنها ایجاد شود.

استاندار کرمان گفت: متوازن نبودن پرداخت حقوق 
کارکنان مشکل و از گالیه های ما در حوزه امور 
استخدامی است که نارضایتی هایی در بین کارکنان 
ادارات ایجاد کرده است و همکاران وزارت کشور 

وضع خوبی در این زمینه ندارند.
وی ادامه داد: برداشت های متفاوت از قوانین نیز از 
مشکالت حوزه استخدامی است که  یکی از موارد 

آن تبدیل وضعیت ایثارگران محسوب می شود.
فداکار خاطر نشان کرد: مسئله کمبود نیروی انسانی 
در ادارات بویژه در شهرســتان های تازه تاسیس 
مشــکل بزرگی اســت و  در این شهرها ساختار 
اداری وجود ندارد و مجوز اســتخدامی نداریم و 
نیروهای جدید اســتخدامی نیز هنوز بالتکلیف 

هستند.
وی اظهار داشت: استقرار دستگاه های اداری در 
شهرستان های ریگان، فهرج و نرماشیر خواسته 
جدی مردم اســت و  رییس جمهور نیز ســفر به 

استان کرمان تاکید کردند که دستگاه های اداری این 
ســه شهرستان نیرو داشته باشند و باید ادارات در 

این شهرستان ها به طور کامل مستقر شوند.
* افتتاح ۳۴۵۰ میلیارد تومان پروژه گاز کرمان

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان گفت: در هفته 
دولت بزرگترین  پروژه گاز رســانی در کشور در 
این استان با اعتبار سه هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان 
افتتاح شد و هفت شهر، ۱۷۴ روستا و ۱۹۱ صنعت 
و ۲۸ هزار خانوار  از نعمت گاز برخوردار شدند.

منوچهر فالح افزود: همچنین در این هفته عملیات 
گاز رسانی به سه شهر، ۲۷۳ روستا با اعتبار یک 
هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان آغاز شد که با اتمام آن 

۳۷ هزار خانوار گاز رسانی می شوند.
وی اظهار داشت: در حال حاضر از ۸۴ شهر استان 
کرمان، تعداد ۷۶ شهر گاز دار هستند که ۲۵ شهر 
در چهار سال اخیر به شبکه گاز سراسری پیوستند.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان ۹۸ درصد از 

جمعیت شهری و ۵۵ درصد از جمعیت روستایی 
استان کرمان در حال حاضر از نعمت گاز برخوردار 
هستند و نرخ رشد گاز رسانی استان ۷.۲ درصد 
است که نسبت به میانگین ۱.۶ درصد کشوری قابل 

توجه است.
به گزارش ایرنا، نشســت شــورای اداری استان 
کرمان با حضور میثم لطیفی معاون رییس جمهور 
و رییس ســازمان اداری و اســتخدامی کشور و 
جمعی از مدیران استان در سالن شهید مرتضوی 

استانداری کرمان برگزار شد.

سرویس اســتان ها- کرمان // طبق اعالم 
مدیرکل نوســازی، توسعه و تجهیز مدارس 
اســتان کرمان، برنامه این سازمان در سال 
۱۴۰۱ برچیدن کالس های کانکســی است و 
آمار  با مدارس مستقل کانکسی که  اولویت 
کالس های آن بیش از ۱۰ دانش آموز اســت، 
بوده و تا مهر ۱۴۰۲ همه مدارس کانکســی 

برچیده می شوند.
به گــزارش خبرنگار دریــا ؛ رضا هدایتی در 
نشست خبری به مناســبت هفته دولت گفت: 
بخشی از اعتبارات این نهاد دولتی بوده که۹۰ 
درصد آن از طریق اعتبارات ملی و ۱۰ درصد 
دیگر از محل بودجه های اســتانی تامین می 
شوند. او، با اشاره به اقدامات خیرین مدرسه ساز، 
در ادامه اظهار کرد: امروز هفتم شهریورماه، ۶۴ 
پروژه آموزشــی با اعتبار ۵۸۰ میلیارد تومان 
در ســطح اســتان تحویل آموزش و پرورش 
شد. مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
استان کرمان عنوان کرد: طی یکسال اخیر ۲۵۰ 
هزار مترمربع آسفالت در مدارس استان انجام 
شــد، همچنین ۴۷۰ چشمه سرویس بهداشتی 
در مدارس احداث شــده یا در دست ساخت 
اســت. او با اشــاره به ایزوگام مدارس عنوان 
کرد: مدارســی که در سیل در هفت شهرستان 
جنوبی و چهار شهرســتان شرقی استان دچار 

آسیب شده بودند، تعمیر شده اند.به گفته هدایتی، 
استان کرمان در یک سال اخیر جهش بزرگی 
در بحث تجهیزات و هوشــمند مدارس داشته 
اســت به گونه ای که ۲۷ میلیارد تومان برای 
هوشمندسازی هنرستان های استان از اعتبارات 
ملی جذب شده و بودجه هوشمندسازی فضای 
آموزشــی و کالس های آموزشی در سال ۹۹ 
حدود ۵ میلیارد تومان بوده که در سال گذشته 
به ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است. او در ادامه 
می گوید: در ۶ ماهه اول سال جاری در بحث 
مدارس خیرساز، ۱۱۳ میلیارد تومان تعهدات 
خیرین داشتیم و ۳۰ میلیارد تومان توافقنامه نیز 
با خیرین در حــال انعقاد داریم که در مجموع 
حدود ۱۴۰ میلیــارد تومان بوده این در حالی 
است که در سال گذشــته حدود ۱۲۰ میلیارد 

تومان تعهد خیرین داشتیم.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان 
کرمان با اشــاره به طرح آجــر به آجر، اظهار 
کرد: مشــارکت مردم استان در پویش "صحن 
حرم، مدرسه ام" بسیار خوب بوده به گونه ای 
که تاکنــون کرمان در این زمینــه در جایگاه 
سوم کشــوری قرار داریم.او با ابراز خرسندی 
از تخصیص اعتبارات خوب در ســفر رئیس 
جمهور به اســتان در حوزه آموزش و پرورش 
عنوان کــرد: ۱۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای 

تکمیل مدارس تصویب شــد که ۶۰۰ میلیارد 
تومان آن برای تکمیل فضاهای آموزشی نیمه 
تمام است ضمن آنکه در همین راستا نیز مقررر 
شد عملیات اجرایی پنج خوابگاه دانش آموزی 
بزودی آغاز شودبه گفته هدایتی، امسال ۷۷۷ 
کالس درس مجهز به سیســتم های سرمایشی 
و گرمایشــی استاندارد شــده و ۲۰۰ کالس 
درس دیگر تا اول مهرماه نیز به این آمار اضافه 
می شــود.او با بیان اینکه ظرف سه سال آینده 
سیستم های سرمایشــی و گرمایشی مدارس 
استان استاندارد می شوند می افزاید: اکنون هیچ 
مدرسه ای بخاری نفتی در استان وجود ندارد. 
در جنوب استان کالس های درسی فاقد سیستم 
سرمایش و گرمایش هست که مجهز کردن آنها 
به سیستم های اســتاندارد در دستور کار قرار 
دارد.طبق اعالم مدیرکل نوســازی، توسعه و 
تجهیز مدارس استان کرمان، حدود ۵۰ درصد 
مدارس غیردولتی استان که خانه مدرسه بودند 
از استحکام الزم برخوردار نبودند. صدور تایید 
استحکام بنای آنها بر عهده مهندسین ذیصالح 
است و موسسه غیردولتی باید مجوز استحکام 
بنا بگیرند و مدارس تایید اســتحکام بنا خود 
را تــا ۸ فروردین ۱۴۰۱ باید ارائه می دادند و 
اکنون همه مدارس غیردولتی که مجوز می گیرند 

استحکام بنا دارند.

نفس مدارس کانکسی در کرمان به شماره افتاد

استاندار کرمان: 

تغییرالگویکشتدراستانکرمانپیگیریمیشود

سرویس اســتان ها- کرمان// معاون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان اداری و اســتخدامی کشور با تاکید بر 
اینکه باید خیلی حواســمان به بیت المال باشد، اظهار 
کرد: )۳ هزار هزار میلیارد تومــان( پروژه روی زمین 
مانده داریم که با روال کنونی تکمیل پروژه ها ۵۰ سال 

دیگر طول می کشد.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ میثم لطیفی در جلســه شورای 
اداری اســتان کرمان اظهار کرد: ما که وام دار خون شهداء 
هستیم نیاز است هرازچندگاهی عمیق و دقیق پای درس 
امیرالمومنین علیه السالم بنشینیم. زیرا انقالب هر چه دارد 
از برکت خون شهداست و شهدا هر چه دارند از اهل بیت 
علیهم الســالم دارند و در گام دوم انقالب باید به الگوی 
حکمرانی اسالمی ایرانی مبتنی بر آموزه های امیرالمومنین 
و اهل بیت علیهم الســالم تاســی کرد.وی افزود: یکی از 
ممیزات جدی اهل بیت، روحیه جهادی و کار جهادی است 
و یکی از مســائل مهم در ایــن زمینه کار عملی و مهم تر 
به پایان رساندن آن اســت. زیرا پروژه های زیادی آغاز 
شده اما به پایان نرسیده است.لطیفی با تاکید بر اینکه باید 
خیلی حواسمان به بیت المال باشد، تصریح کرد: در ابتدای 
دولت)۳ هزار هزار میلیارد تومان( پروژه روی زمین مانده 
داریم که با روال کنونی پروژه ها ۵۰ ســال دیگر طول می 
کشد.معاون رئیس جمهور با اشاره به وضعیت نظام اداری 
و هزینه کرد بخش زیادی از بودجه برای پرداخت حقوق 
و دستمزد عنوان کرد: از ابتدای دولت این بحث مطرح شد 
که پروژه های نیمه تمام قبلی را جمع کنیم و تنها در موارد 

ضرورت پروژه جدید آغاز شــود.وی با تاکید بر ایستادن 
پــای کار گفت: باید کار را به مردم بســپاریم؛ اگر امتداد 
رزمنده، مجاهد، در میدان و سرباز والیت را بخواهیم نشان 
بدهیم، شهید حاج قاســم سلیمانی یک الگو است.لطیفی 
اظهار کرد: جنبه فرهنگی شهید سلیمانی با دیگر جنبه های 
شخصیتی اش قابل مقایسه نیست و انتظار می رود مدیران 
این الگوی مدیریت جهادی را به ویژه در دیار حاج قاسم 
نصب العین قرار بدهند.وی تصریح کرد: دنیا تشــنه سبک 
و الگوی مدیریت متفاوتی اســت کــه در آن مالک های 
مادی دیگر پررنگ نیست و سرفصلی در الگوی مدیریت 
مطرح شده که بازگشت معنویت به سازمان عنوان شده که 
قله معنویت، ایثار، فهم و ... حاج قاســم است و در دولت 
سیزدهم این مسئله در دستور کار قرار گرفته که به برکت 
خون شهید سلیمانی است و روحیه جهادی یعنی کار شبانه 
روزی.معاون رئیس جمهور درباره عدم توازن در پرداخت 
حقوق ها گفت: با همه مالحظاتی که در بودجه کشور داریم 
به هیئت دولت پیشنهادی برای ترمیم حقوق کارکنان دولت 
دادیم که اگر تامین اعتبار شــود از ابتدای شهریور اجرایی 
می شــود و الگوی ما نظام امتیازی خواهد بود.وی عنوان 
کرد: تمام تالش ما این است که عدالت در پرداخت را در 
حقوق کارکنان دولت محقــق کنیم اما نباید خودمان را با 
بخش خصوصی مقایســه کنیم.لطیفی در پایان با اشاره به 
مشکالت مردم در شهرهای جدیدالتاسیس در بخش اداری 
گفت: رئیس جمهور به دنبال تفویض اختیارات به استان ها 

هستند و امیدواریم این مشکالت نیز حل شود.

معاون رئیس جمهور:

۳۰۰۰ هزار میلیارد پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد

ســرویس اســتان ها - کرمان //  مدیرعامل آب و 
فاضالب استان کرمان گفت: ۷۱۷ روستای باالی ۲۰ 
خانوار فاقد شبکه آب آشامیدنی در استان داریم که تا 

پایان دولت سیزدهم به شبکه وصل می شوند.
به گزارش خبرنگار دریا ، علیرضا عبدیان در جمع 
خبرنگاران با گرامیداشــت هفته دولت اظهار داشت: 
استان کرمان با ۲۳ شهرستان و ۳ میلیون و ۳۰۰ نفر 
جمعیت دارد و ۱۰۰ درصد جمعیت شهری زبرپوشش 
آب سالم هستند و ۲۰۱ میلیون مترمکعب آب احصا و 

تحویل مشترکان می دهیم.
وی با اشــاره به اینکه ۷۶ درصد روستاهای استان 
کرمان دارای شــبکه آب هســتند، ادامه داد: ۷۱۷ 
روســتای باالی ۲۰ خانوار در اســتان فاقد شبکه 
آب آشامیدنی هستند و تا پایان دولت سیزدهم همه 

روستاها به شبکه وصل می شوند.
عبدیان ابراز داشت: تابستان جاری تنش آبی کمتری 
در کرمان داشتیم زیرا قرارگاه رصد و گذر از تابستان 
ایجاد شد و شهرهای بحرانی آب مشخص شدند و ما 
۱۹ شهر در کرمان داریم که دچار تنش آبی هستند و 
شهر کرمان و شهر زرند بیشترین بحران آب را دارند.

وی اضافه کرد: با پایش و رصد شهرهای با تنش آبی 
به صورت هفتگی توانستیم ۲۰۰ لیتر آب به ظرفیت 
شهر کرمان اضافه کنیم و این میزان تا پایان تابستان 
۳۴۰ لیتر افزایش می یابد و تابستان سال آینده تنش 
آبی بسیار کم می شود.مدیرعامل آب و فاضالب استان 
کرمــان اظهار کرد: پلیس آب را در کرمان راه اندازی 
کردیم و شبکه های خالف شناسایی شد و برخی از 

انشعابات غیرمجاز جمع آوری شد.
عبدیان همچنین از کسری ۸۵ هزار مترمکعبی مخازن 
آب در شــهر کرمان خبر  داد و خاطرنشان کرد: با 
انتقال آب خلیج فارس به کرمان می توان کمبودهای 

آبی را جبران کرد.
وی تصریح کرد: سیل اخیر در استان کرمان به شبکه 

آب ۲۰۸ روســتا و سه شــهر  آسیب زد و آب همه 
روســتاها وصل شده اســت و ۲۲۵ میلیارد تومان 

خسارت به شبکه خسارت وارد شد.
عبدیان از پیشــرفت فیزیکی ۴۶ درصدی ۹۸ طرح 
آب و فاضالب استان کرمان خبر داد و افزود: آبرسانی 
بــه کرمان و رفســنجان از طریق خــط انتقال آب 

خلیج فارس جزو طرح های ضروری است.
وی تصریح کرد: قرارگاه پیشــرفت و آبادانی سپاه 
ثاراهلل استان کرمان تامین شبکه آب روستایی را اجرا 
می کند و قرارگاه خاتم هم ۱۸ درصد تامین شبکه آب 
را در کرمان دارد و به زودی شاهد افتتاح پروژه های 

مختلف خواهیم بود.
مدیرعامل آب و فاضالب اســتان کرمان از افتتاح 
پروژه آبرسانی به ۱۱ شهر، آبرسانی به ۹۲ روستا در 
هفته دولت خبر داد و افزود: پروژه آبرسانی به ۱۱۵ 

روستا و مجتمع روستایی نیز آماده کلنگ زنی است.
عبدیان همچنین جداسازی آب مورد نیاز فضای سبز 
از آب شــرب را یکی از مهمترین اولویت ها برشمرد 
و یاد آور شــد: بهره مندی شهرهای استان کرمان از 
شــبکه فاضالب ۱۴ درصد است و طرح جمع آوری 
فاضالب کرمان و سیرجان و زرند با اعتبارات بخش 
خصوصی در حال اجراست که فاضالب کرمان ۲۶ 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد و فاضالب سیرجان تا 

دهه فجر افتتاح می شود.
وی از اعــالم فراخــوان برای احــداث فاضالب 
رفسنجان، شهربابک، خرسند بردسیر، دشتکار، نگار و 
کهنوج خبر داد و ادامه داد: مطالعه شبکه فاضالب چند 
شهر  دیگر ازجمله بم و جیرفت هم انجام شده است.

عبدیان ابراز داشت: ۸۰ جبهه کاری شبکه فاضالب 
در شهر کرمان ایجاد شــده است که مردم هم اذیت 
می شوند و ما عذرخواهی می کنیم، اما تقاضا داریم، 
صبوری کنند و امیدواریم شــبکه فاضالب کرمان تا 

۱۴۰۳ به بهره برداری برسد.

۷۱۷ روستای کرمان به شبکه آب آشامیدنی وصل می شوند 

سرویس استان ها - کرمان //  دبیر ستاد 
اربعین حسینی استان کرمان گفت: زائران 
اشــتیاق خود را حفظ کرده و در سامانه 
سماح برای اعزام به کشور عراق در ایام 
اربعین حســینی ثبت نام کنند و مقدمات 
ســفر را انجام دهند که به زودی با ایجاد 
آرامش در کشــور عراق، اعــزام زائران 

انجام خواهد شد. 
به گــزارش خبرنــگار دریــا ؛ حمید 
شــمس الدینی در جمــع خبرنــگاران 
درباره ســفر اربعین حسینی با توجه به 
ناآرامی های اخیر در کشور عراق گفت: 
کمــاکان زائران آمادگی خود را داشــته 
باشــند اما فعال مرزهای کشور ایران و 

عراق بسته است.
او ادامه می دهد:دوشنبه شب زائرانی که 
به مرزهای کشور برای پیاده روی اربعین 
حسینی مراجعه کرده بودند، عودت داده 

شدند.
دبیر ســتاد اربعین حسینی استان کرمان 
تاکید کرد: فعال هیچ تــرددی از مبادی 
مرزی به سمت کشــور عراق نداریم و 
منتظر حل اختالفات داخلی کشور عراق 
هســتیم تا دوباره رزمایش اربعین برای 

عاشقان حسینی داشته باشیم.
شمس الدینی می گوید: تا این لحظه برنامه 
اربعین برقرار است و منتظر مرتفع شدن 
مشکالت داخلی کشور عراق هستیم اما 

فعال هیچگونه تردد مرزی نداریم.
او درباره وضعیــت زائرانی که اکنون در 
کشور عراق هستند نیز گفت: امنیت برای 

آن زوار کامال برقرار است و خانواده های 
آنها هیچگونــه نگرانی در این خصوص 

نداشته باشند.

دبیر ستاد اربعین حسینی استان کرمان:
هیچ ترددی از مبادی مرزی به سمت کشور عراق نداریم

آگهيمناقصهعموميیکمرحلهای
تعمیر و تجهیز ماشین آالت نیمه سنگین شهرداری بندر خمیر

به استناد ماده 5 آيين نامه مالي شهرداري ها و مصوبه شماره 126  مورخ   1401/05/22  شورای محترم اسالمی 
شهر ،شهرداري بندرخمير در نظر دارد  تعمير و تجهيز ماشين آالت نيمه سنگين خود را از طريق مناقصه عمومي با 
شركت واجد الشرايط طبق مشخصات زير به انجام رساند شايسته است پيشنهاد قيمت خود را از ساعت 9  صبح 
روزچهارشنبه مورخ 1401/06/16 الی ساعت 9 صبح روز يکشنبه مورخ 1401/06/27 درسامانه بارگذاری نمايند 
و يك فقره رسيد سپرده به حساب 72191145857821 شهرداري نزد بانك مهر شعبه خمير ويا ضمانت نامه 
معتبر بانکي به مبلغ 1.300.000.000ريال  ) يك ميليارد و سيصد ميليون ريال( در پاكت مهر شده به امور پيمانهاي 

شهرداري بندرخمير تحويل ورسيد دريافت داريد.
1-متقاضيان می توانند ازســاعت 8 روز چهارشنبه مورخ 1401/06/09 تا ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 
1401/06/16   به سامانه تدارک الکترونيکی دولت ) www.setadiran.ir ( مراجعه و نسبت به دريافت اسناد 

و شرايط حجم كار و اسناد مناقصه دريافت نمايند.
  2-شرايط شركت در مناقصه،گواهينامه صالحيت ، مدت اعتبار پيشنهادها و چگونگی و زمان تحويل پيشنهادها 

متعاقباً در اسناد مناقصه مشخص خواهد شد.
3-مناقصه گران واجد شرايط مطابق شرايط قيد شده در سامانه ستاد ) www.setadiran.ir ( مهلت دارند از 
طريق اين سامانه نسبت به دريافت اسناد مناقصه و بارگزاری پيشنهاد قيمت و اسناد مناقصه مهر شده و مدارک 

مثبته شركت اقدام نمايند.
5-كليه اسناد تعهد آور شركت از جمله اساسنامه ، صورتجلسات هيئت مديره ، آگهي تاسيس و ثبت ، آگهي آخرين 

تغييرات اساسنامه شركت ، گواهي تاييديه صالحيت حتماَ برابر اصل گردد.
6- كليه اسناد مناقصه تحويلي از جمله نمونه قرارداد و فرم تعهد نامه عدم مشموليت شركت در قانون منع مداخله 

كاركنان دولت در شركت،  به امضاء مقام مجاز و مهر شركت رسيده باشد.
7- ضمانت نامه شركت در مناقصه بايد حداقل از تاريخ بازگشايي پاكات سه ماه مهلت داشته و برای سه ماه ديگر 

قابل تمديد باشد.
8-چنانچه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرار داد نشوند به ترتيب سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد 

شد.   
9-پيشنهاد های اشتباه ، مبهم وناخوانا مردود بوده وترتيب اثر داده نمی شود

10- كليه هزينه چاپ ونشر آگهي با برنده مناقصه مي باشد.
11- در صورت عدم تجديد مناقصه كميســيون عالي معامالت شهرداري در ســاعت 14 روز يکشنبه مورخ 

1401/06/27 تشکيل وكليه پيشنهادهاي رسيده مفتوح و قرائت خواهد شد .
12-مبلغ برآورد 26.000.000.000)بيست و شش ميليارد ريال(

13- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار خواهد بود .
14-شركت در مناقصه به منزله بازديد و اطالع از وضعيت ماشين آالت مد نظر شهرداری می باشد.تاريخ بازديد از 
ساعت 8 صبح تا ساعت 12 روز نشر آگهی تا پايان مهلت ارائه پيشنهاد قيمت به جز روزهای تعطيل.محل بازديد 

پاركينگ موتوری شهرداری بندر خمير
14-محل اعتبار: اعتبارات داخلی شهرداری          مدت اجرا: دو ماه            مناقصه گزار: شهرداری بندرخمير                                                                                                      

شهرداريبندرخمیر

ت اول
نوب



مدیر ستاد کانون های مساجد هرمزگان منصوب 
شد

 سرویس فرهنگی// با حکم مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور، مدیر 
ستاد کانون های مساجد هرمزگان منصوب شد.به گزارش خبرنگار دریا 
، حجت االســالم کمال خداداده طی حکمی، » اسالم خواجه یی « را 
به  عنوان مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان 
هرمزگان منصوب کرد.خواجه یی دارای مدرک کارشناســی حقوق و 
بیش از ۱۲ سال سابقه فعالیت در مجموعه ستاد هماهنگی کانون های 
فرهنگی هنری مساجد استان هرمزگان را در کارنامه دارد. پیش از این 
حجت االسالم احمد پهلوانی این مسئولیت را برعهده داشت.گفتنی است؛ 
بیش از یکهزار باب کانون فرهنگی هنری مساجد با مجوز رسمی ستاد 
هماهنگی کانون های مساجد کشور در مناطق مختلف شهری و روستایی 

استان هرمزگان فعالیت می کنند.
سینمای ایران

انتشار جزئیاتی از قصه »جنگ جهانی سوم«
  سرویس فرهنگی // نخستین خالصه داستان از فیلم »جنگ جهانی 
ســوم« ساخته هومن ســیدی که به زودی در جشنواره ونیز رونمایی 
می شود، منتشر شد. به گزارش ایسنا، فیلم »جنگ جهانی سوم« ششمین 
فیلم بلند هومن ســیدی پس از »آفریقا«، »سیزده«، »اعترافات ذهن 
خطرناک من«، »خشم و هیاهو« و »مغزهای کوچک زنگ زده« است که 
نخستین نمایش جهانی خود را در بخش افق های هفتاد ونهمین جشنواره 
فیلم ونیز تجربه خواهد کرد. در خالصه داستان جدید منتشر شده از این 
فیلم آمده است: »شکیب یک کارگر روزمزد بی خانمان است که هرگز 
نتوانسته با از دست دادن همسر و پسرش در زلزله سال ها پیش کنار بیاید. 
طی چند سال گذشته، او با یک زن کر و الل، به نام الدن ارتباط دارد. 
محل ساخت و سازی که او امروز در آن کار می کند به لوکیشن فیلمی 
درباره جنایات هیتلر در طول جنگ جهانی دوم تبدیل و در کمال تعجب 
به او یک نقش سینمایی، خانه و فرصتی داده می شود تا برای خود کسی 
باشد. وقتی الدن از این موضوع مطلع می شود، به محل کارش می آید 
و درخواست کمک می کند. نقشه شکیب برای مخفی کردن او به طرز 
غم انگیزی اشتباه از کار در می آید و موقعیت جدید و فرصت بی تکرار 
پیش آمده برای او را با تهدید رو به رو می کند.« این فیلم در نخســتین 
نمایش خود، روز ۱۵ شهریور از ساعت ۱۹:۳۰ نمایش رسانه خواهد 
داشت و نخستین نمایش عمومی خود را هم ساعت ۱۴ روز ۱۶ شهریور 
تجربه می کند. ساخته هومن سیدی در مجموع شش نوبت در ونیز روی 
پرده خواهد رفت. در فیلم »جنگ جهانی سوم« بازیگرانی چون محسن 
تنابنده، ندا جبرئیلی، مهسا حجازی، نوید نصرتی، لطف ا... سیفی و حاتم 
مشمولی به ایفای نقش پرداخته اند و پخش بین المللی این فیلم بر عهده 

شرکت مستقل های ایرانی است.

خبر
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فرهنگ وهنر

  سرویس فرهنگی // وزیر آموزش و پرورش 
از حضوری بودن مدارس در ســال تحصیلی 

جدید خبر داد.
  یوسف نوری در ســفر به استان چهارمحال 
و بختیــاری و در فرودگاه شــهرکرد در جمع 
خبرنگاران این اســتان با اشــاره بــه این که 
کالس های درس در سال تحصیلی جدید قطعا 
به صورت حضوری برگزار خواهد شد، گفت: 
از زمان همه گیری و شــیوع کرونا ایران تنها 
کشوری بود که به مدت طوالنی و به مدت ۲۶ 

ماه تعطیلی مدارس را داشت.
عضو کابینــه دولت مردمی افزود: بر اســاس 
بررســی های انجام شــده در دوران کرونا و 
در تمام کشــور های دنیا، مدارس به صورت 
حضوری برگزار شــد و تعــداد محدودی از 
کشور ها مدارس آن ها به مدت ۶ ماه تعطیل شد.

وی با اشــاره به اینکه سازمان بهداشت جهانی 
با حضــوری برگزار شــدن کالس های درس 
مشکلی نداشــته گفت: در تابستان امسال نیز 

در کشور برای جبران عقب ماندگی تحصیلی 
دانش آموزان و تثبیت یادگیــری آنان و ارائه 
آموزش به بازماندگان از تحصیل، طرح جبران 

و تثبیت یادگیری برگزار شد.
وزیر آموزش و پــرورش در ادامه بر فعال بودن 
شبکه آموزشی شــاد در طول سال تحصیلی 

آینده برای آموزش های مکمل تاکید کرد.
نوری با تبریک هفته بزرگداشت دولت گفت: 
سفر های استانی به دلیل حضور وزرای دولت 
مردمی و انقالبی در استان ها انجام شد که سفر 
به اســتان چهارمحال و بختیاری و حضور در 
جمع مردم غیور و سلحشور این استان توفیقی 

برایم است. وی گفت: در سفر های استانی وزرا 
و اعضای هیئت دولت به بررســی مشکالت 
اســتان ها خواهند پرداخت ومشــکالت را به 
هیئت دولت منتقل و بخشی از آن ها را نیز در 

استان پیگیری و رفع خواهند کرد.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه گفت: در این 
ســفر بخش قابل توجهی از موضوعات قابل 
بررســی در حوزه آموزش و پرورش اســتان 

بررسی و تصمیمات نهایی اتخاذ خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه شهیدان رجایی و باهنر از 
جامعه فرهنگیان کشور بودند، گفت: همه باید 
ادامه دهنده راه دولتمردان صدیق و شــریف، 

شهیدان رجایی و باهنر باشیم.
 نوری با اشــاره به جذب نیروی انســانی در 
آموزش و پرورش گفت: ۳۴ هزار و ۸۱۳ نفر 
در آزمون استخدامی آموزش و پرورش و برای 
حضور در نقاط مختلف کشور از جمله مناطق 
محروم شرکت کرده اند که در حال سپری کردن 

مراحل استخدام هستند.

وزیر آموزش و پرورش:

حضوریشدنمدارسدرسالتحصیلیجدیدقطعیاست
  

سرویس فرهنگی // کلیله و دمنه از آن دست پروژه های 
شبکه نمایش خانگی است که از همان ابتدا با دشواری هایی 
برای پخش مواجه شــد. چندباری خبر توقف پخش این 

سریال منتشر شد و در نهایت هم نیمه کاره رها شد. 
تهیه کننده می گوید »کلیله و دمنه« تمام شده است و توقف 

یک باره  معنی ندارد اما کارگردان نظر دیگری دارد.
مرضیه برومندـ  کارگردان باسابقه مجموعه های عروسکی 
ـ که پیشــتر تولید ســریال هایی چون خونه مادربزرگه، 
قصه های تابه تا و مدرسه موش ها را بر عهده داشته است، 
تاکید می کند که ســریال شــهرک کلیله و دمنه به دالیل 
متعددی نیمه کاره مانده است و قرار هم نیست ادامه ی آن 
ساخته شــود. برومند که فعال تمایلی ندارد درباره دالیل 
این اتفاق توضیح بیشتری بدهد، صحبت درباره ی آن را به 

زمانی دیگر موکول کرد.
»شــهرک کلیله و دمنه« یک مجموعه نمایشــی ایرانی 
در ژانر عروســکی و خانوادگی به نویســندگی کوروش 
نریمانی، کارگردانی مرضیه برومند و تهیه کنندگی ســید 
مصطفی احمدی اســت. این مجموعه روزهای جمعه از 

اردیبهشت ۱۴۰۱ در پلتفرم فیلم نت منتشر شد.
این ســریال اولین پروژه ای بود کــه مرضیه برومند برای 

شبکه نمایش خانگی کار کرد.
به گزارش قــدس آنالین، در مقطعی پویشــی با عنوان 
»مجموعه نمایشی شهرک کلیله و دمنه بازبینی شود« از 
ســوی برخی کاربران در فضای مجازی به راه افتاد که به 
دلیل آنچه ارائه ی محتواهای آموزشــی نادرست در این 
مجموعه برای کودکان می خواندند، خواستار جلوگیری از 

پخش شده بودند.
حتی در همان زمان خبرهایی درباره توقف پخش سریال 
عروســکی »کلیله و دمنه« منتشــر شد که سید مصطفی 
احمدی، تهیه کننده نادرســت خوانده بود و البته ادامه این 

مجموعه در آن مقطع زمانی پخش شد.

جزئیات توقف پخش سریال عروسکی مرضیه برومند؛ 

چرا »شهرک کلیله و دمنه« 
متوقف شد؟ 

سرویس فرهنگی // فروش فیلم های روی پرده تعریفی 
ندارد و فیلمی نیست که مردم برای دیدنش سر و دست 
بشــکنند. تا زمان تنظیم این گزارش، تعداد مخاطبان 
سینمای ایران در سال ۱۴۰۱، مطابق آمار سمفا)سامانه 
مدیریــت فروش و اکران ســینما(، ۵۳۹، ۷۹۳، ۶ نفر 
در ۹۲۰، ۲۹۷ ســانس بوده است.یعنی در هر سانس 
۲۲.۸تماشاگر در سالن حضور داشته اند؛ تقریبا نزدیک 

به ۲۳نفر در هر سانس.
۲۳نفر در هر ســانس به خودی خود نشان می دهد که 
سینما چقدر برای مردم اهمیت دارد و مسئوالن سینما 
بایــد فکر عاجلی برای این وضــع بکنند. با توجه به 
تعداد فیلم های پشــت خط اکران مانده و عجله ای که 
برای اکرانشان وجود دارد، به نظر نمی رسد این وضع در 

ماه های آینده هم رو به بهبود برود.
بــا این حال، در همین رکــود مزمن هم گاه فیلم هایی 
وجود دارند که ســینماروها اســتقبال بهتری از آنها 
دارند و حاضرند برای تماشای شان بلیت بخرند. ۲فیلم 
الناز شاکردوســت، یعنی »تی تی« ساخته آیدا پناهنده 
و »ابلــق« ســاخته نرگس آبیار، فــروش کم و بیش 
قابل قبولی داشته اند. »تی تی« که از ۱۵تیر به روی پرده 
رفته، بیش از ۱۶میلیــارد فروخته و »ابلق« هم که از 
۲۶مرداد اکران شده، بیش از ۶ میلیارد تومان در گیشه 
فروش داشته است. نکته مشترک این دو فیلم جز حضور 
الناز شاکردوست در نقش اصلی، حضور کارگردان  زن 

در پشت دوربین است.
 تی تی؛ ملودرام فانتزی

»تی تی« محصــول ۱۳۹۹ به کارگردانی و تهیه کنندگی 
آیدا پناهنده و نویسندگی مشــترک ارسالن امیری و 

پناهنده است. عالوه بر شاکردوست، پارسا پیروزفر و 
هوتن شکیبا از دیگر بازیگران این فیلم هستند. این فیلم 
در سی ونهمین دوره جشنواره فیلم فجر حضور داشت 
اما به دلیل اینکه نمایش اول آن در سی وسومین جشنواره 
بین المللی فیلم توکیو ۲۰۲۰ بود، از داوری در ۲ بخش 

بهترین فیلم و بهترین کارگردانی ناکام شد.
»تی تی« در جدول رده بندی منتقدان مجله فیلم که هر 
ســال بعد از پایان جشنواره فیلم فجر برگزار می شود، 
در ۲بخش بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه برگزیده شد. 
مجله فیلمنامه نویسی فیلم نگار نیز در شماره ۲۱۸ خود 
این فیلم را به عنوان محبوب ترین فیلمنامه سی ونهمین 
جشنواره فیلم فجر به انتخاب منتقدان این مجله معرفی 
کرد.همچنین این فیلم بهترین فیلم ســی ونهمین دوره 
جشنواره فجر از نگاه منتقدان سینما شد. شاکردوست 
در این فیلم نقش زن جوانــی به نام »تی تی« را بازی 
می کند که از نظر اطرافیانش کمی شیرین عقل است و با 
اجاره دادن رحمش به خانواده هایی که بچه دار نمی شوند، 
می خواهد به جهان کمک کند. تی تی در بیمارستانی که 
به عنوان نظافتچی کار می کند، با یک استاد فیزیک )با 
بازی پارسا پیروزفر( آشــنا می شود و آشنایی این دو 

حوادث بعدی را رقم می زند.
شاکردوســت موفق می شود شــخصیت تی تی را به 
مخاطب بباوراند و با اســتفاده درست از لهجه شمالی 
شمایل دختری خوش قلب را ترسیم کند. تی تی انتخاب 
کرده که در زندگی بــه آدم ها خوبی کند؛ برای او مهم 
نیســت که آدم ها ممکن است از خوبی او سوءاستفاده 
کننــد. او آنقدر به خوبی کردن باور دارد که فقط به فکر 
کنش خودش اســت، نه واکنــش اطرافیانش. فضای 

ملودرام و فانتزی فیلم باعث شده که این فیلم تجربه ای 
خاص در سینمای ایرانـ  که به کمدی و فیلم اجتماعی 
مبتالستـ  باشد. در کنار پیروزفر و شاکردوست، هوتن 
شــکیبا دیگر بازیگر »تی تی« است که اتفاقا او هم در 

ابلق حضور دارد.
 ابلق؛ تحت تأثیر یک جنبش زنانه

»ابلق« در سی ونهمین دوره جشنواره فیلم فجر حضور 
داشت و سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران 
را به دست آورد. این فیلم دومین همکاری نرگس آبیار 
با هوتن شکیبا و الناز شاکردوست پس از »شبی که ماه 

کامل شد« است.
نخستین واکنش ها به »ابلق« پس از نمایش در جشنواره 
این بود که این فیلم تحت تأثیر جنبش »من هم« است. 
به اعتقاد برخی ها، این رابطه با یک جنبش زنانه عیب 
تلقی می شد و عده ای دیگر آن را حسن فیلم می دانستند. 
به هر حال، این انتخاب فیلمساز بوده که چنین داستان 
و موقعیتــی را برگزیند و روایت خــود را از دل آن به 

تماشاگر عرضه کند.
آبیار درباره این فیلم گفته: »این فیلم صدای فروخورده 
همه آدم ها به خصوص زنان در شرایطی است که جامعه 
به آنها تحمیل می کند. امیدوارم زمانی برســد که فریاد 
عدالت خواهی مخفی نماند، کتمان نشود و صدایمان را 

بلند بکنیم برای اینکه حقیقت را ببینیم.«
هوشــنگ گلمکانی، منتقد ســینما، درباره این فیلم 
نوشــته: »نرگس آبیار باز هم  گام بلند دیگری برداشته 
است؛ بلندتر از فیلم بلندپروازانه قبلی اش. ابلق فیلمی 
تکان دهنده و تأثیرگذار است با یک کارگردانی ماهرانه 
و پرزحمت و بازی های چشمگیر. هرچند که به دالیلی 
شــخصی، من نفس را همچنان بیشــتر دوست دارم.« 
همچنین مسعود فراســتی درباره ابلق چنین اظهارنظر 
کرده اســت: »فیلم ابلق داســتان ندارد و شخصی به 
شخصی نظر دارد و ظاهرا فیلم درباره جنبش اخیر مد 
شــده در اروپا به نام »می تو« است اما در فیلم بیشتر 

»یو تو« است.«
 به گزارش همشهری آنالن،  شاکردوست در این فیلم در 
نقش راحله متقاعدکننده است و در نقشی کامال متفاوت 
از »تی تی« ظاهر شده است. به هر حال، تماشاگر سینما 
 ایــن روزها ۲بازی خوب از الناز شاکردوســت روی 
پرده می بیند و متوجه توانایی او در بازی در نقش های 
متفاوت می شــود که چند ســالی اســت در کارنامه 

شاکردوست جلب توجه می کنند.  

متن آگهی مزایده   
به موجب پرونده اجرائی کالسه ۱۴۰۱۰۰۰۹۲ یک دستگاه اتومبیل سواری پراید به شماره انتظامی ۳۳ د ۸۶۴ ایران ۹۴ مدل ۱۳۹۱ به شماره موتور 
۴۷۸۵۰۸۱ و به شــماره شاســی ۳۴۸۱۰۰۷ به رنگ سفید متعلق به آقای سها احمدی که طبق نظر کارشناس رسمی مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ به مبلغ 
۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )نهصد و پنجاه میلیون ریال( ارزیابی شده، از ساعت ۹ الی ۱۲ یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ در شعبه اجرا اداره ثبت اسناد و 
امالک رودان واقع در رودان بلوار شهید چمران مجتمع اداری اداره ثبت اسناد و امالک از طریق مزایده به فروش می رسد. شرکت در مزایده منوط 
به پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف 
است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف ۵ روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش 

را به حساب سپرده واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. مزایده از مبلغ ۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً  
فروخته می شود کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد، مزایده 

روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.۲۴ م/الف
 تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۶/۰۹

یحیی شیروانی - اداره ثبت اسناد و امالک رودان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

ن سند مالکیت    آگهی فقدا
نظر به اینکه خانم جلوه حیدری سراحی فرزند جهانگیر به موجب وکالت نامه شماره ۲۷۸۸۵ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۱ تنظیمی دفترخانه ۴۴ بندرعباس از 
روح انگیز / حیدری سراجی فرزند جهانگیر به استناد دو فقره استشهادیه محلی بشماره ۱۴۰۱۶۲۶۵۱۰۰۹۰۰۰۲۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ارسالی از 
دفترخانه ۶۵ بندرعباس مدعیست که سند مالکیت یک سهم از هفت سهم عرصه و اعیان یک قطعه خانه به پالک ثبتی ۱۰۷۱ فرعی از ۵۰۶۲ اصلی، 
واقع در بخش ۰۱ ناحیه یک بندرعباس به مساحت ۴۲۵.۴۶ متر مربع ، بشماره چاپی ۳۶۵۳۶۳ سری د سال ۹۱ که در صفحه ۲۲۴ دفتر امالک جلد 
۴۴۰ ذیل شماره۸۸۶۹۷ که بنام روح انگیز/حیدری سراجی فرزند جهانگیر شماره شناسنامه ۲ تاریخ تولد ۱۳۴۳/۰۱/۰۱ صادره از حاجی آباد دارای 
شماره ملی ۳۱۶۱۰۸۱۲۶۹ ، صادر و تسلیم گردیده که سند فوق بعلت جابجایی مفقود گردیده ، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده و لذا 
استناد ماده ۱۲۰ آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود هر کس مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل سند 

مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید در غیر این 
صورت وفق مقررات اقدام می گردد. ۱۴۰۱/۲۲۳ م/الف

 تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۹
ابوالحسن دستوری - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

سرویس فرهنگی // بعد از آثار قدیمی تلویزیون مانند »پیر وفا« 
و »وفا«، قرار است سریال »پریدخت« روی آنتن برود

  شبکه دو پس از پایان مجموعه »وضعیت زرد ۲« به کارگردانی 
مجید رستگار که مورد استقبال مخاطبان قرار نگرفت، همزمان 
با آغاز ایــام عزاداری محرم، از هشــتم مردادماه یکی از آثار 
قدیمی و تکراری تلویزیــون یعنی تله  تئاتر »پیر وفا« را روانه 
آنتن کرد و پس از آن نیز ســریال تکراری دیگر، یعنی »وفا«، 
ساخته محمدحسین لطیفی جایگزین آن شد. از قرار معلوم پخش 
سریال های تکراری در این شبکه همچنان ادامه دارد و قرار بود از 
دیشب بازپخش مجموعه »پریدخت« به کارگردانی سامان مقدم 

از این شبکه روی آنتن برود.
 پیر وفا

همزمان با فرا رســیدن ماه محرم، شبکه یک و دو باکس شبانه 
ســریال خود را به مجموعه های تکراری مانند »شب دهم« اثر 
حسن فتحی و »پیر وفا« ساخته مجتبی یاسینی اختصاص دادند. 
سریال حســن فتحی قصه ای مرتبط با عزاداری امام حسین)ع( 
داشت و »پیر وفا« محصول سال ۱۳۶۴ نیز درباره فداکاری های 
هانی بن عروه در کمک به یاران امام حسین)ع( بود. شبکه یک 
پس از پایان »شب دهم« مجموعه جدید »راز ناتمام« را روی 
آنتن برد و شبکه سه نیز پس از »برف بی صدا می بارد«، مجموعه 
جدید »بی نشان« را در کنداکتور جای داد، اما شبکه دو به پخش 

سریال های تکراری ادامه می دهد.

 وفا
پس از پایان تله تئاتر »پیر وفا«، قرار بود مجموعه »آتش سرد« 
به کارگردانی رضا ابوفاضلی جایگزین آن شــود و شبکه دو از 
۲۲ مردادماه یک ســریال جدید پخش کند، اما این مجموعه از 
کنداکتور خارج شد. به این ترتیب باز هم سریالی تکراری جای 
آن را گرفت و مجموعه »وفا« سریال خاطره انگیز و پرمخاطب 
محمدحسین لطیفی روانه آنتن شــد. در شرایطی که شبکه دو 
مجموعــه تکراری »پیر وفا« محصول ســال ۶۴ را روانه آنتن 
کرده و دستش از ســریال های جدید خالی بود، »آتش سرد« 
گزینه مناسب تری برای پخش به نظر می رسید، اما قرار شد این 

مجموعه پس از پایان ماه صفر روی آنتن برود.
 پریدخت

اکنون شــبکه دو پس از مجموعه »وفا«، »پریدخت« را برای 
پخش در نظر گرفته است. این سریال با بازی لیال حاتمی، علی 
مصفا، کامبیز دیرباز، داریوش ارجمند، شاهرخ استخری، حسن 
پورشیرازی و صالح میرزاآقایی، اولین بار محرم سال ۸۶ از شبکه 
دو پخش شــد و قصه آن در دهه ۲۰ و ۳۰ روایت می شــود. 
این مجموعه نیز مانند دیگر ســریال ها، تا به حال از شبکه های 
مختلف و به ویژه آی فیلم پخش شده است. قرار بود قسمت اول 
این مجموعه دوشنبه شب روی آنتن شبکه دو برود و پخش آن 
تقریبا تا ۲۱ شهریورماه ادامه خواهد داشت. با توجه به وضعیتی 
که شبکه دو دارد، تا پیش از »آتش سرد« سریال جدیدی از این 

شبکه روی آنتن نخواهد رفت؛ به این ترتیب شبکه دو در طول 
این مدت باکس اصلی پخش ســریال خود را به مجموعه های 

تکراری اختصاص داده است.

سریال مجموعه های تکراری در شبکه 2

سینمای ایران؛ هر سانس ۲۳ تماشاگر
منجی گیشه سینما در روزهای اخیر کدام بازیگر است؟
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حوادث جهان
سقوط مرگبار مجسمه ۲۰۰ کیلویی

 روی دختربچه ایتالیایی
  یک دختربچه ۷ ســاله ایتالیایی در پی سقوط مجسمه بزرگی 
در یک هتل در شهر مونیخ آلمان جان خود را از دست داد. پلیس 
آلمان اعالم کرده که در حال تحقیق روی جزئیات این حادثه است 
اما گزارش ها حاکی از آن است که این مجسمه ۲۰۰ کیلوگرمی در 
حیاط هتل، سقوط کرده و جان دختربچه را گرفته است. خانواده این 
کودک اهل شهر ناپل ایتالیا برای تعطیالت تابستانی به آلمان سفر 
کرده بودند که این حادثه برای دخترشــان روی داد. به گفته پلیس 
آلمان، حادثه روز جمعه رخ داده و خبر آن با تاخیر گزارش شــده 
اســت.افراد حاضر در صحنه از جمله پدر دختر، صدای فریادهای 
کودک را شنیده و بالفاصله مجسمه سنگی را از روی او بلند کردند، 
اما ضربه وارده به قدری ســنگین بوده که دختربچه پس از رسیدن 
به بیمارستان جان باخت. هنوز مشخص نیست علت واژگون شدن 
این مجسمه چه بوده و پلیس در حال تحقیق در این خصوص است 
تا دریابد قصوری از سوی هتل صورت گرفته یا خیر. بازرسی های 

اولیه نشان داده که مجسمه به زمین متصل نبوده است.
تیراندازی مرگبار در » هیوستون « آمریکا

  یکی از مقامات پلیس هیوستون در یک کنفرانس خبری اعالم کرد 
که مردی ساختمانی را آتش زده و سپس به سمت تعدادی از افراد که 
در حال فرار بوده اند، شــلیک کرده است که این حادثه منجر به مرگ 
سه تن و زخمی شدن دو تن دیگر شده است. این مقام پلیس هیوستون 
همچنین اعالم کرد که فرد مظنون این حادثه نیز بدست یکی از افسران 
پلیس کشته شده است.همچنین قربانیان این حادثه همگی مرد و حدود 
۴۰ تا ۶۰ ساله بوده اند.این مقام پلیس هیوستون اظهار کرد که افسران 
پلیس و آتش نشانان در پی دریافت تماس های مکرر از محل وقوع 
این حادثه، در صحنه حاضر شده اند.فرد مظنون این حادثه یک منزل 
مســکونی و چند تن را به آتش کشــیده و سپس منتظر مانده تا بقیه 
ساکنان از ساختمان خارج شوند و بعد به سمت آن ها نیز شلیک کرده 
اســت.گزارش ها حاکیست یک افسر پلیس پس از حضور در محل 
وقوع حادثه فرد مظنون را در پارکینگی در نزدیکی این ساختمان پیدا 
کرده است.همچنین به گفته مقامات پلیس هیوستون، فرد مظنون، یک 
مرد آفریقایی آمریکایی با لباســی سیاه بر تن و حدود ۴۰ ساله بوده 
که در نهایت توسط یکی از افسران پلیس کشته شده است.فرد مظنون 
این حادثه برای مدت طوالنی ســاکن این ساختمان بوده با این حال 
اخیرا اخطار تخلیه دریافت کرده است.مقامات هیوستون اعالم کردند 
که تحقیقات برای بررسی جزئیات بیشتر این حادثه در حال انجام است.
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حوادث
  

    

روزی که با تصوراتی احمقانه از شوهرم طالق گرفتم مسیر زندگی ام نیز تغییر کرد به طوری که مخفیانه به عقد 
موقت پسر جوانی درآمدم اما او بعد از گذشت چند سال مرا رها کرده و قصد ازدواج با دختر دیگری را دارد...

   زن ۱۹ ساله با بیان این که کاش می توانستم برای یک بار در زندگی تصمیم عاقالنه بگیرم درباره سرگذشت خود 
به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری گفت: نوزادی دوماهه بودم که  مادرم به دلیل اختالفات شدید خانوادگی جدا 
شد. طبق گفته های دیگران مادرم هیچ عالقه ای به پدرم نداشت و به همین دلیل سرناسازگاری گذاشته بود تا این که 
در مدت کوتاهی بعد از طالق با مرد دیگری ازدواج کرد و به دنبال سرنوشت خودش رفت. این درحالی بود که پدرم 
توان نگهداری از من و برادر بزرگ ترم را نداشت و بیشتر اوقات مادربزرگم از من نگهداری می کرد. در این شرایط 
پدرم برای رهایی از این مشکالت با زن جوانی ازدواج کرد که او نیز در دوران نامزدی از همسرش طالق گرفته بود. 
چند سال بعد زمانی که من کمی بزرگ تر شدم و معنای طالق و نامادری را فهمیدم مشکالت خانوادگی ما نیز وارد 
مرحله جدیدی شد چرا که نامادری ام مدعی بود باید من و برادرم نزد مادرمان برویم. این موضوع موجب بروز 
اختالفات شدیدی در زندگی ما شده بود تا این که روزی نامادری ام به شیوه تمسخرآمیزی از خواستگاری سخن 
گفت که قرار بود آن شب به خانه ما بیاید. این درحالی بود که من از ازدواج و عروسی فقط آرایش های غلیظ و 
لباس های شیک مهمانی را به یاد داشتم و دیگر چیزی از زندگی مشترک نمی دانستم. با این حال، تصمیم به ازدواج 
با فرامرز گرفتم چرا که فقط قصد داشتم از زندگی در کنار نامادری رها شوم. خالصه ۱۵ ساله بودم که پای سفره 
عقد نشستم و با این تصور که از این به بعد گشت و گذار و خوش گذرانی هایم شروع می شود دوران نامزدی ام 
را با فرامرز آغاز کردم اما خیلی زود فهمیدم که همه افکار و تصوراتم درباره ازدواج بیهوده و رویایی بوده است. در 
همین حال نامزدم نیز جوانی بی مسئولیت و بی محبت بود به همین دلیل هیچ تفاهم اخالقی با هم نداشتیم و مدام 
با یکدیگر مشاجره می کردیم و روزها را در قهر و آشتی به سر می بردیم. باالخره تصورات اشتباه من از ازدواج 
و رفتارهای ناشیانه فرامرز به جایی رسید که از یکدیگر جدا شدیم و من در مدت کوتاهی زن مطلقه نام گرفتم و 
به خانه پدرم بازگشتم اما طولی نکشید که اختالفات من و نامادری ام شدت گرفت و از سوی دیگر نیز نگاه های 
سرزنش آمیز دیگران آزارم می داد، اطرافیانم طوری به من نگاه می کردند که انگار جنایتی هولناک مرتکب شده ام 
و این زمزمه های زشت و توهین های ناروا به طور پنهانی ادامه داشت تا این که درس و مدرسه را رها کردم و به 
دنبال شغلی رفتم که مخارج زندگی ام را تامین کنم چرا که تصمیم گرفته بودم از منزل پدرم بروم و به طور مجردی 
به زندگی ادامه بدهم اما هر شغلی پیدا می کردم مدتی بعد با پیشنهادهای شرم آور روبه رو می شدم و به ناچار 
 محل کارم را ترک می کردم چرا که برخی از افراد به محض این که از ماجرای طالق و سرگذشتم مطلع می شدند 
 بی درنگ رفتارها و گفتارهایشان تغییر می کرد. از طرف دیگر هم همواره از سوی خانواده ام مورد سرزنش قرار 
می گرفتم که عرضه کارکردن ندارم و نمی توانم در یک شــغل دوام بیاورم. در همین روزها بود که با راحله 
آشــنا شدم. او نیز زنی مطلقه بود و به همین دلیل ارتباط ما خیلی زود شکل صمیمانه تری به خود گرفت به 
گونه ای که حتی یک روز را هم نمی توانســتم بدون حضور راحله به شــب برسانم. اگرچه خانواده ام با این 
رفاقت خیابانی به شدت مخالف بودند اما من توجهی به نصیحت های آن ها نداشتم. آن قدر به راحله وابسته 
بــودم که حرف هایش را بی چون و چــرا می پذیرفتم و هرچه پدرم فریاد می زد این رفیق بازی ها تو را به 
مرداب فالکت و بدبختی می اندازد باز هم انگار چیزی نمی شنیدم چرا که فقط گفته های راحله برایم حجت 
بود. طولی نکشــید که راحله مرا با پسر مجردی آشنا کرد تا از این احساس تنهایی خارج شوم. »کیومرث« 
 پســری احساســی و خوش ســر و زبان بود به گونه ای که خیلی زود با حرف های فریبنده و عاشقانه اش 
 مرا وابســته خودش کــرد. او با آن که جوانی بیــکار و رفیق باز بود اما من در همین مدت کوتاه آشــنایی 
دل باخته اش شدم و به طور مخفیانه به عقد موقت او درآمدم. حاال  دیگر هرچه پول و طال داشتم در اختیار 
او قرار می دادم تا کاری برای خودش دست و پا کند. هر روز که می گذشت اعتماد من هم به کیومرث بیشتر 
 می شــد و برای رفاه و آسایش او هرکاری انجام می دادم. او هم به خوش گذرانی و رفیق بازی هایش ادامه 
می داد تا این که ســه سال به همین ترتیب سپری شد. من که دیگر احساس بالتکلیفی می کردم از کیومرث 
خواستم مرا به عقد رسمی خودش درآورد اما او با شنیدن این جمله به توهین و فحاشی پرداخت و به شدت 
کتکم زد و دیگر حاضر نشد با من ازدواج کند. رفتارهای سرد و بی عاطفه او از آن روز به بعد درحالی آغاز شد 
که اکنون خانواده اش به خواستگاری دختر دیگری رفته اند و او قصد ازدواج با یک دختر مجرد را دارد. حاال 
 که فهمیدم عمرم را بیهوده تباه کرده ام و آبرویم نیز در خطر است با قلبی شکسته راهی کالنتری شدم تا شاید 
راهی برای رهایی از این مخمصه سرگردانی پیدا کنم. اکنون نه راه بازگشت دارم و نه توان ماندن! ولی ای کاش 
به حرف ها و نصیحت های پدرم گوش می دادم تا این گونه رسوا نشوم. در همین حال کیومرث همه سرمایه 

و دارایی های مرا در قماربازی از بین برده است و ادعا می کند که من هیچ پولی در اختیارش نگذاشته ام و ...

سرگذشت دختر رفیق باز 
در امتداد تاریکی

    

  

  

  

آگهی تغییرات شرکت توسعه صناعی نفت و ارنژی قشم )سهامی خاص( هب شماره ثبت ۳۸۲ و شناهس ملی ۱۰۸۶۱۴۹۹۳۴۶
برابر صورتجلسه هیأت مدیره مورخ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ شرکت مزبور به واصله مورخ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ 
کــه در تاریخ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ از لحــاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل 

گردیده است :
۱- شرکتهای مهندسی و ساختمان صنایع نفت )سهامی عام( با نمایندگی آقای پیروز موسوی به 
شماره ملی ۱۹۵۰۴۲۴۲۶۰ به سمت رئیس هیأت مدیره ، خدمات مهندسی نفت کیش )سهامی 
خاص( با نمایندگی آقای صادق عالقه بند به شماره ملی ۱۳۷۸۷۵۴۷۴۳ به سمت نایب رئیس 
هیأت مدیره ، طراحی و مهندسی صنایع انرژی )سهامی خاص( با نمایندگی آقای حمیدرضا 
میرگلوی بیات به شماره ملی ۰۰۶۴۰۱۶۹۷۸ ، حفاری نفت و گاز پرشیا قشم )سهامی خاص(- در حال تصفیه با نمایندگی 
آقای سیف اله خواجویان به شماره ملی ۱۸۶۰۲۲۵۱۱۱، شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت )سهامی خاص( 
با نمایندگی آقای علیرضا سعیدی به شماره ملی ۴۶۰۹۲۹۲۷۵۰ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره ، عملیات اکتشاف 
نفت )سهامی خاص( با نمایندگی آقای سید محمد سیدی نژاد حسینی به شماره ملی ۱۷۵۴۲۲۸۰۱۱ به سمت عضو علی 

البدل هیات مدیره برای مابقی دوره تصدی هیأت مدیره مزبور انتخاب گردیدند .
۲-کلیه قراردادها و اسناد مالی که مستلزم قبول تعهد و یا واگذاری حقی از طرف شرکت باشد با امضای مدیرعامل و یکی 
از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر 
می باشد. امضای مدارک و مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور جاری شرکت به استثنای موارد مذکور در بند ۲ فوق با 
مدیر عامل می باشد . مدیرعامل و اعضای هیات مدیره عنداللزوم می توانند حق امضای خود را به تشخیص و مسئولیت 

خود به هر یک از مدیران و کارکنان شرکت واگذار نمایند .
ر ویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکتها

آگهی تأسیس شرکت رانیب آب پالنده قشم )سهامی خاص(
 خالصه اظهارنامه و اساســنامه شــرکت رابین آب پالنده قشم )سهامی خاص( که در تاریخ 
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ تحت شــماره ۷۲۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۰۸۲۷۵ در این اداره به ثبت رسیده 

است برای اطالع عموم در روزنامه رسمی و کثیراالنتشار آگهی می شود :
 ۱( موضوع فعالیت شــرکت : پیمانکاری تاسیسات و انجام کلیه عملیات مرتبط طبق مجوز 
فعالیت اقتصادی شــماره ۲۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ســازمان منطقه آزاد قشم ، خدمات فنی 
مهندســی و مشاوره در خصوص تاسیســات و تجهیزات آب و فاضالب و تامین تجهیزات 
مربوطــه ) آب و فاضالب( و قرارداد با ارگانهای دولتی و غیر دولتی و دریافت تســهیالت 
مربوطه از بانکهای ذی ربط ، راه اندازی و تامین و نگهداری تاسیسات آب و فاضالب و سایر فعالیتهای مربوطه. کلیه 
مفاد مندرج در بند فوق به تائید مدیریت جذب ســرمایه و بازاریابی رسیده است . ۲( مدت شرکت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود . ۳( مرکز اصلی شرکت : استان هرمزگان، شهر قشم، بلوار ولی عصر، خیابان نخل زرین، پالک ۰، طبقه 
همکف ، کد پستی ۷۹۵۱۶۱۴۶۴۸ - دفتر شرکت رابین آب پالنده قشم.۴( سرمایه شرکت : مبلغ دویست میلیون ریال 
نقدی منقسم به یکصد سهم با نام دو میلیون ریالی که سی و پنج درصد آن معادل هفتاد میلیون ریال طی گواهی شماره 
۶۰/۱۴۰۱/۵/۵۱۸۰۲۸مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی قشم پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد 
صاحبان ســهام می باشد . ۵( آقایان سعید سجادی به شماره ملی ۲۵۷۲۵۹۹۸۳۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ، 
علیرضا گلستان فرد به شماره ملی ۲۳۷۰۴۲۷۷۹۵ به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و مهدی قاسمی پو به شماره 
ملی ۲۲۹۶۱۱۳۴۴۳ به ســمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶( کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور و تجاری و بانکی شرکت از قبیل چک ، سفته و بروات و عقود اسالمی و قراردادها و مکاتبات عادی و اداری 
با امضای منفرد مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . ۷( اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه شرکت می باشد . ۸( خانمها سوسن شیخی به سمت بازرس اصلی و سهیال سلطانی به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال انتخاب گردیدند .(روزنامه کثیراالنتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید . 

۱۰( اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره در مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱/۰۴ به تصویب رسید . 
ر ویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکتها

آگهی تغییرات شرکت آرکا فرا شیمی قشم )سهامی خاص( هب شماره ثبت ۶۸۱۷ و شناهس ملی ۱۴۰۰۹۵۶۲۷۸۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ شرکت مزبور به واصله مورخ 
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت 
تکمیل گردیده است :- موضوع فعالیت شرکت مندرج در ماده دو اساسنامه به شرح ذیل افزایش 
و اصالح یافت :- مجوز صنعتی تولیدی : با موضوع تولید لوازم آرایشی و بهداشتی و انجام کلیه 
عملیات مرتبط طبق مجوز فعالیت اقتصادی شماره ۲۰۸ مورخ۱۴۰۱/۰۳/۲۳سازمان منطقه آزاد 

قشم و انجام کلیه عملیات مرتبط با آن .
ر ویا زاهدنیا - رئیس اداره ثبت شرکتها

آگهی تغییرات شرکت تعاونی کارکنان سازمان منطقه آزاد قشم هب شماره ثبت ۳۵۹۹ و شناهس ملی ۱۴۰۰۲۸۹۵۸۵۱
برابر صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ شرکت مزبور به واصله 
مورخ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ که طی نامه شــماره ۶۱۹/ت/ق مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ به تأئید اداره تعاون ، 
کار و رفاه اجتماعی شهرستان قشم رسیده است و در مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ از لحاظ واریز هزینه 

های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است :
۱- صورتهای مالی سال ۹۷ به تصویب رسید .

۵-موسسه حسابرسی هوشیار ممیز ، آقایان محمد یزدائی ، محمد کبابی سربارانی به سمت 
بازرسان اصلی و عبداهلل ذاکری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 

گردیدند .
ر ویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکتها

آگهی تغییرات شرکت نگین الکترونیک سبز قشم )با مسئولیت محدود( هب شماره ثبت ۲۰۱۴ و شناهس ملی ۱۰۸۶۱۵۱۵۴۱۶
برابر صورتجلسه هیأت مدیره مورخ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ شرکت مزبور به واصله مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ 
که در تاریــخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل 

گردیده است :
-  مرکز اصلی شرکت مندرج در ماده ۳ اساسنامه در قشم به نشانی : میدان امام قلی خان - بازار 

سیمرغ - طبقه اول - پالک ۲۴ - کد پستی ۷۹۵۱۶۱۳۴۸۷ تغییر و اصالح یافت .
ر ویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکتها

آگهیبرگزاریمجمععادیسالیانهتعاونیمسکن
کارکنانشبکهبهداشتودرمانشهرستانرودان
تعاونی مسکن کارکنان شبکه بهداشت و درمان  به اطالع اعضای محترم 
، مجمع  تعاونی  اساسنامه  بند 26  با  ، مطابق  می رساند  شهرستان رودان 
ساعت  از   1401/6/16 مورخ  چهارشنبه  روز  در  ساليانه  عادی  عمومی 
واقع  درمان  و  بهداشت  شبکه  اجتماعات  سالن  محل  در  عصر(  پنج   (  17
برگزار  )ره(  خمينی  امام   - يك  شماره  شهری  سالمت  مركز  ميدان   در 
می گردد . لذا از كليه اعضاء يا نماينده قانونی ) وكالت نامه محضری( دعوت 

بعمل می آيد در جلسه مذكور شركت فرمائيد .
 همراه داشتن كارت ملی الزامی است .

 دستور کار جلسه :
1- استماع گزارش عملکرد 1400 هئيت مديره

2- بررسی و تصويب صورتهای مالی سال 1400 
3- تعيين حق الزحمه و پاداش هئيت مديره - بازرسين و ... 

4- انتخاب حسابرس جهت حسابرسی سال 1400 
5- تعيين تکليف زمين های مازاد

 6- ارائه گزارش تغييرات اعضاء و افزايش سرمايه ) فاز 2(

هئیتمدیرهتعاونیمسکن
کارکنانشبکهبهداشتودرمانشهرستانرودان

ســرویس حوادث// فرمانده انتظامي ارزوئیه از توقیف یک دستگاه خودروی پژو و 
کشف ۲6۴ کیلو تریاک رها شده در یک نقطه بیابانی در عملیات شبانه پلیس خبر داد. 
سرهنگ علي اسفندیاري اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر ارزوئیه در 
پی انجام کار اطالعاتی از عبور ۳ دستگاه خودروی سواری حامل مواد مخدر از حوزه 

این شهرستان مطلع و طی یک عملیات شبانه در محور«ارزوئیه-بافت« مستقر شدند.
وي افزود: ماموران لحظاتی پس از اســتقرار در این محور متوجه دور زدن دو دستگاه 
خودروی سواری شده و با تعقیب آنان موفق شدند یکی از خودروها را به صورت رها 
شده در یک نقطه مشاهده و از محدوده اطراف آن ۲۶۴ کیلو تریاک کشف کنند.فرمانده 
انتظامي شهرســتان ارزوئیه با اشاره به ادامه حضور ماموران در محل برای پاک سازی 
منطقه و شناسایی متهمان فراری گفت: شهروندان نقش تعیین کننده ای در موفقیت های 
پلیس دارند که از همگان می خواهیم هرگونه اخبار و اطالعات در رابطه با حمل و توزیع 

موادمخدر را در کمترین زمان ممکن به پلیس اطالع دهند.

کشف۲6۴ کیلو تریاک در ارزوئیه کرمان 

از  انتظامی ماهشهر  فرمانده  ســرویس حوادث// 
دستگیری ســارقان به عنف با عنوان مسافرکش 
بانوان، در بنــدر امام خمینــی)ره( از توابع این 

شهرستان خبر داد. 
   ســرهنگ فرشاد کاظمی در تشریح این خبر گفت: 
در پــی وقوع چند فقره ســرقت به عنــف با عنوان 
مســافرکش از بانوان در سطح حوزه استحفاظی بندر 
امام خمینی)ره( و ماهشــهر، موضوع به صورت ویژه 
در دســتورکار پلیس آگاهی این شهرستان و استان 
قرار گرفت.وی افزود: ماموران پلیس با کار اطالعاتی 

سه متهم در رابطه با ســرقت های به وقوع پیوسته را 
شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی دستگیر 
کردند. سرهنگ کاظمی ادامه داد: پس از انتقال متهمان 
به مقر پلیس و انجام تحقیقات الزم، آنها به هشت فقره 
سرقت مرتبط با موضوع اعتراف کردند.فرمانده انتظامی 
شهرستان ماهشــهر بیان کرد: متهمان پس از تشکیل 

پرونده مقدماتی تحویل مرجع قضایی شدند .

دستگیری سارقان
 به عنف مسافرکش نما در ماهشهر

سرویس حوادث// رئیس کل دادگستری استان هرمزگان 
از کشف ۱۰۰ راس دام زنده قاچاق در شهرستان بندرخمیر 

خبر داد.
    مجتبی قهرمانی گفت: این دام ها در یکی از روســتا های 
حاشــیه بندرخمیر نگهداری می شــد و قاچاقچیان قصد 
داشتند در فرصتی مناســب این دام های مولد و کشتاری 
 بومی را به عنوان دام خارجی به یکی از کشور های حاشیه 
خلیج فارس صادر کنند.به گزارش خبرگزاری صداوسیما 
مرکز خلیج فارس، وی گفت: مبارزه جدی با پدیده قاچاق 
با جدیت پیگیری می شود و به همین منظور دستگاه قضایی 
استان هرمزگان با تمام توان و بدون اغماض با قاچاقچیان 

برخورد می کند.

کشف۱۰۰راسدامزندهقاچاقدربندرخمیر

 سرویس حوادث// مرد جوان که منکر 
آدم ربایی و تهدید به قتل بود پس 
مداربسته  دوربین های  بازنگری  از 
محل حادثه و بررسی صدا و تصاویر 
وی از سوی پلیس مجبور به اعتراف 

شد.
   چند روز قبل مرد جوانی با مراجعه 
به پلیس گفت: چند وقت قبل با یکی 
از دوستانم به نام پرهام اختالف مالی 
پیــدا کردیم و همین مســأله باعث 
درگیری بین ما شد. در این میان یکی 
از دوستان مشترکمان به پرهام گفته 
بود که من پشت سر خواهرش حرف 
نامربوطــی زده ام، او هم یک روز به 

مادر بزرگم که همسایه اش بود زنگ 
زده و تهدید کرده بود که مرا می کشد. 
به من گفت پرهام  وقتی مادربزرگم 
به او تلفن کرده من زیاد تهدیدش را 
جدی نگرفتم تا اینکه یک روز به من 
زنگ زد و گفت برای حل اختالفمان 
به دیدارش بروم.شاکی گفت: سوار بر 
موتورسیکلت راهی محل قرار شدم. 
به محض رسیدن، پرهام از خودروی 
 پــژواش پیاده شــده و شــروع به 
عربده کشی کرده و چاقویی را روی 
پهلویــم قرار داد و می خواســت با 
زور مرا سوار خودرواش کند. وقتی 

شــروع به داد و فریاد کردم با سر و 
صدایم کم کم رهگذران و اهالی جمع 
شدند و پرهام که موفق به ربودن من 
نشده بود، مرا رها کرد و متواری شد.

*  انکار آدم ربایی
   با شــکایت مرد جوان پرونده ای 
در شعبه دوم دادسرای ویژه سرقت 
بازپرس  به دســتور  تشکیل شد و 
محمد وهابی، کارآگاهان وارد عمل 
شدند. در نخستین گام، آنها به بررسی 
اظهارات شاکی پرداخته و در بازبینی 
حادثه،  محل  مداربسته  دوربین های 
مشــخص شــد متهم از خودرواش 

پیاده شــده و با تهدیــد چاقو قصد 
ربودن مرد جوان را داشته اما موفق 
نشده بود.از سویی صدای پرهام که با 
مادربزرگ شاکی تماس گرفته بود به 
بازپرس جنایی ارائه شد. با کنار هم 
قرار دادن مدارک به دستور بازپرس 
بازداشت شد،اما مرد  جنایی، پرهام 
جوان در تحقیقات مدعی شــد که 
قصد قتل نداشــته و وقتی شنیده که 
پشت ســر خواهرش حرف زده اند 
بــرای تنبیه کردن مــرد جوان و به 
قصد انتقامجویی ایــن کار را کرده 
اســت.بدین ترتیب متهم برای انجام 
تحقیقــات تکمیلی در اختیار پلیس 

قرارگرفت. 

آدم ربایی و تهدید به قتل برای دفاع از خواهر
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خبری

شهرستان

افتتاح مدرسه 6 کالسه برکت گرازوئیه در میناب
  سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان// به مناسبت هفته دولت و با 
حضور سید فخرالدین هاشمی مدیر کل نوسازی مدارس استان، حسین 
رئیسی نماینده شرق هرمزگان، سلحشور معاون استاندار و فرمانده ویژه 
شهرستان میناب، دانشمند مدیرکل ستاداجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
و حامدی رئیس آموزش و پرورش شهرستان میناب مدرسه ۶ کالسه 
برکت گرازوئیه در شهرســتان میناب به بهره برداری رسید.به گزارش 
خبرنگار دریا، هاشمی در این آیین ضمن تبریک فرارسیدن هفته دولت 
اظهار کرد: مدرسه ۶ کالسه برکت گرازوئیه با زیربنای ۴۰۸ مترمربع و 
با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال در شهرستان میناب به بهره برداری 
رسید.وی همچنین تصریح کرد: این مدرسه با مشارکت بنیاد برکت و اداره 
کل نوسازی مدارس احداث شده است.مدیرکل نوسازی مدارس استان 
هرمزگان خاطرنشان ساخت: در شهرستان میناب تعداد ۲۴ پروژه فضای 
آموزشی در قالب ۱۰۰ کالس درس با زیربنای ۱۰ هزار و ۱۶۱مترمربع 
و با اعتباری بالغ بر ۱۲۸میلیارد تومان در هفته دولت و مهرماه ســال 
جاری افتتاح می شــود.به گفته وی، بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره( تعداد ۱۰۳پروژه درقالب ۶۸۴کالس با اعتباری 
بالغ بر ۶۵میلیاردتومان  به صورت مشارکتی را در این استان تقبل کرده 
است.گفتنی است؛ اداره کل نوسازی مدارس استان هرمزگان  ۱۲۴پروژه 
فضای آموزشــی در قالب ۵۱۵ کالس درس بــا زیربنای ۵۶ هزار و 
۶۶۰مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۵۹۰ میلیارد تومان در مناطق مختلف 
استان هرمزگان در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید و همزمان با هفته 

دولت به دانش آموزان این مرز و بوم تقدیم خواهد کرد .
به مناسبت هفته دولت ؛

مدرسه ۳کالسه برکت شهیدرضایی چهکار در میناب افتتاح شد
   سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان// همزمان با  هفته دولت و 
گرامیداشت یاد و خاطر شهیدان رجایی و باهنر با حضور سیدفخرالدین 
هاشمی مدیر کل نوسازی مدارس استان ،  حسین رئیسی نماینده شرق 
هرمزگان، سلحشور معاون استاندار و فرمانده ویژه شهرستان میناب، 
دانشمند مدیرکل ستاداجرایی فرمان حضرت امام)ره( ،حامدی رئیس 
آموزش و پرورش شهرستان میناب مدرسه ۳کالسه برکت شهیدرضایی 
چهکار در شهرستان میناب به بهره برداری رسید.به گزارش خبرنگار 
دریا، هاشــمی در این آیین ضمن تبریک فرارسیدن هفته دولت اظهار 
کرد: مدرسه ۳کالسه برکت شهیدرضایی چهکار با زیربنای۱۴۳ مترمربع 
وبا اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان درشهرستان میناب 
به بهره برداری رسید.وی همچنین تصریح کرد: این مدرسه با مشارکت 
بنیاد برکت واداره کل نوسازی مدارس احداث شده است.گفتنی است؛ 
در شهرســتان میناب تعداد ۲۴ پروژه فضای آموزشی در قالب ۱۰۰ 
کالس درس بــا زیربنای ۱۰ هزار و ۱۶۱مترمربع و با اعتباری بالغ بر 
۱۲۸میلیارد تومان در هفته دولت و مهرماه سال جاری افتتاح می شود.

درزمانآغازآتشسوزیمیتوانباپاشیدنخاکوآبویاکوبیدنوسیلههای
دردسترسآنراخاموشکنیم

روابطعمومیادارهکل
منابعطبیعیوآبخیزداریهرمزگان

هم استانی های عزیز ، کشاورزان و مرتعداران گرامی برای جلوگیری از آتش سوزی جنگل ها و مراتع یادمان باشد :

سرویس شهرســتان// همزمان با هفته 
دولت، مهدی دوستی استاندار هرمزگان 
ضمن بازدید از پروژه مرکز آموزش علمی 
کاربردی و  دهکــده کارآفرینی میناب  
دستور رفع موانع و مشکالت این پروژه 
کارآفرینی دانشگاهی را از طریق طرح در 
شورای برنامه ریزی شهرستان و استان 
مطرح کرد و بر رفع مشــکالت  دهکده 

کارآفرینی میناب تاکید کرد. 
   بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکز 
آموزش علمــی کاربردی میناب و دهکده 
کارآفرینی، همزمان با هفته دولت استاندار 
هرمزگان،  حسین رئیسی نماینده ی حوزه 
شرق اســتان، فرماندار و اعضای شورای 
اداری شهرســتان میناب از مرکز آموزش 
علمــی کاربردی میناب و دهکده مهارت ، 
کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای دانش 
بنیــان بازدید کردند.  اســتاندار هرمزگان 
ضمــن بازدید از این پــروژه، ضمن تایید 
فعالیت های صورت گرفته، دســتور طرح 
مشکالت دهکده کارآفرینی را در شورای 
برنامه ریزی شهرستان و استان داد و اعالم 
کرد: مشــکالت و موانع پیــش روی این 
پــروژه باید هر چه ســریعتر با همکاری 

دســتگاه های اجرایی و بانک های عامل 
مرتفع گردد.موسوی رئیس هیات موسس 
مرکز آموزش علمی کاربردی میناب نیز در 
این بازدید ضمــن بیان اطالعات کامل در 
خصوص تاسیس و احداث این مجموعه 
گفت: دهکده مهارت ،کارآفرینی و توسعه 
کســب و کارهای دانش بنیان که مطالعات 
آن در ســال ۸۹ و در راستای تحقق ماده 
۲۱ و ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توســعه 
توسط مجری طرح انجام و در اردبیهشت 
سال ۹۰ با هدف تحقق اشتغال دانش بنیان 
 و تربیت نیروی انســانی ماهــر مورد نیاز 
بــازار کار کلنگ احداث آن زده شــد و 
با ســرمایه گذاری شــخصی تسهیالت 
 بانکی فاز یک آن در ســال ۱۴۰۰ آماده  
بهره برداری گردیده اما بعلت عدم نقدینگی 
و عدم همکاری بانک ها در حل مشکالت 
مالی تاکنــون از ظرفیــت کامل فاز یک 

دهکده بهره برداری نشــده است. موسوی 
خاطر نشــان کرد: در فاز یک این دهکده 
با استقرار ۱۰ واحد سردخانه نگهداری زیر 
صفر و باالی صفر ، دو واحد تونل انجماد 
 ، یک واحد یخساز پولکی ، خط سورت و 
 بسته بندی محصوالت شیالتی و کشاورزی ، 
غرفه های عرضه مســتقیم محصوالت ، 
واحدهای بسته بندی ، دفاتر شرکت های 
دانش بنیان و تجاری ســازی ، مراکز رشد 
و سایر فعالیتهای آموزشی و فرهنگی براي 
بیش از ۱۰۰ نفر بصورت مستقیم اشتغال 
براي دانــش آموختگان در رشــته هاي 
تبدیلي  شیالت، کشاورزي، خرما، صنایع 
و بسته بندي ایجاد مي شود. رئیس هیات 
موســس مرکز آموزش علمــی کاربردی 
میناب یادآور شــد : فــاز ۲ و ۳ دهکده 
کارآفرینی هم مطالعات آن انجام شــده و 
امیدواریم پس از بهره برداری کامل فاز یک، 

در صورت همکاری دولت عملیات اجرایی 
فاز ۲ هم آغاز گردد.موسوی یکی از اهداف 
راه اندازی این مرکز را نهادینه کردن فرهنگ 
نوآوری و کارآفرینــی در جامعه و اقدام 
عملی برای حمایت از ایده آفرینی و تجاری 
سازی دانش و فناوری بر شمرد.وی افزود: 
به دلیل مشکالت و موانع پیش رو متاسفانه 
بهره بــرداری کامل از فاز یک این دهکده 
به عنوان اولین پایلوت دهکده کارآفرینی 
دانش بنیان  تکمیل نشده است.همچنین در 
این بازدید حسین رئیسی نماینده حوزه ی 
شرق از پیگیری های صورت گرفته جهت 
احیای مرکــز آموزش علمــی کاربردی 
میناب  خبرداد و گفت : دوره های کاردانی 
و کارشناســی این مرکز در مهرماه ۱۴۰۱ 
حاصــل تالش زیاد جهــت احیای مرکز 
آموزش علمی کاربردی میناب می باشد  و 
امیدواریم که جوانان منطقه از ظرفیت های 

ایجاد شده در حوزه ی آموزش های مهارتی 
و کارآفرینی این مرکز و دهکده کارآفرینی 
استفاده نمایند.در این بازدید نماینده حوزه ی 
شرق، فرماندار منطقه ویژه میناب و اعضای 
شورای اداری شهرستان میناب دوستی را 
همراهی کردند. گفتنی است مرکز آموزش 
علمی کاربردی میناب در سال ۸۷ تاسیس 
و تا کنون دانش آموختگان زیادی در مقاطع 
کاردانی و کارشناسی در این مرکز تحصیل 
و روانه ی بازار کار شــده اند.این مرکز در  
مهر ســال  ۱۴۰۱ در ۸ رشــته کاردانی و 
۷ رشــته کارشناسی پذیرش دانشجو دارد 

که از  جمله رشــته های شغل محور این 
 مرکز در مقطع کاردانی می توان به رشته ی 
»  کاردان فنــی گازرســانی ، کاردان فنی 
شیالت آبزیان ، کاردان فنی نقشه برداری  
و کاردان فنی حفاظــت و ایمنی در مقطع 
برودتی  به مهندسی تاسیسات  کارشناسی 
و مهندسی HSE اشاره کرد.دانشگاه جامع 
علمي کاربردي یک دانشگاه دولتي و زیر 
 نظــر وزارت علوم، تحقیقــات و فناوري 
مي باشــد و مدارک تحصیلي این دانشگاه 
مانند سایر دانشگاه هاي کشور داراي اعتبار 

و ارزش تحصیلي و استخدامي مي باشد.

استاندار هرمزگان :

مشکالتدهکدهکارآفرینیمینابسریعترمرتفعگردد

سرویس شهرستان// به مناســبت هفته دولت و با 
حضور اســتاندار هرمزگان گازرسانی به شهر بیکاه 
رودان و ۳ روستای تابعه عملیاتی شد و ۵ هزار خانوار 

بخش بیکاه از نعمت گاز شهری بهره مند شدند .
   بــه گزارش خبرنگار دریا، به مناســبت هفته دولت 
استاندار هرمزگان به همراه نماینده مردم شرق هرمزگان 
در مجلس شــورای اسالمی به بخش بیکاه سفر کرد و 
عملیات گازرسانی به شــهر بیکاه و ۳ روستای تابعه 
را مورد بهره برداری قــرار داد. این پروژه با اعتباری 
بالغ بر ۵۸۵ میلیارد ریال با اجرای ۱۲۰ کیلومتر خط 
تغذیه و شــبکه و نصب ۱۳۰۰ انشعاب اجرایی شده و 
بــا بهره برداری از آن حدود ۵ هزار خانوار در شــهر 
 بیکاه و ۳ روســتای تابعه شامل ســکل، اسالم آباد و 
ده گل کن از نعمت گاز شهری برخوردار شدند. مهدی 
دوستی استاندار هرمزگان در حاشیه افتتاح این پروژه 
مهم شهری در شهرستان رودان اظهار داشت: در ساعت 
اولیه حضور در شهرستان رودان، ابتدا پل بیدان افتتاح 
و سپس عملیات کلنگ زنی پل ماشنگی که از مطالبات 

عمومی مردم بود، انجام شــد، متاسفانه هر زمانی که 
بارشی در این شهرستان به وقوع می پیوست برای مردم 
در این مناطق چالش ایجاد می شد. وی به افتتاح گلخانه 
پیشرفته در شهر رودان اشاره کرد و افزود: این گلخانه 
هوشمند با تکنولوژی بروز برای نخستین بار در کشور 
ایجاد شــده و می تواند به الگویی در ایجاد گلخانه ها 

تبدیل شود. 
   مهندس دوســتی با اشاره به بهره برداری از عملیات 
گازرسانی در شهر بیکاه و سه روستای تابعه گفت: این 
چهار پروژه به نمایندگی از پروژه های شهرستان رودان 
افتتاح شده است. وی تصریح کرد: اعتبارات شهرستان 
رودان و پروژه های هفته دولت ۱۴۰۱ نســبت به مدت 
مشابه سال گذشــته نزدیک به ۲ برابر شده و بیش از 
۱۹۰ درصد رشد داشته ایم که قابل توجه است. استاندار 
هرمزگان خاطرنشان کرد: با توجه به پتانسیل بی نظیر 
رودان در حوزه کشــاورزی در سال آینده می توانیم 
پروژه های بیشتری را به بهره برداری برسانیم و شاهد 

رشد چند صد درصدی این شهرستان باشیم.

به مناسبت هفته دولت و با حضور استاندار هرمزگان : 

گازرسانی به شهر بیکاه رودان 
و 3 روستای تابعه عملیاتی شد

ســعیده دبیری نژاد سرویس شهرســتان// استاندار 
هرمزگان احــداث گلخانه های هیدروپونیک را یکی از 
روش های دانش بنیان کردن کشاورزی دانست و بر لزوم 

توسعه این نوع گلخانه ها تاکید کرد.
   به گزارش خبرنگار دریا، مهندس مهدی دوستی استاندار 
هرمزگان، در آیین بهره بــرداری از گلخانه هیدروپونیک 
شهرستان رودان، اظهارداشت: این گلخانه  مانند خط مقدم 
در جنگ های پیشین اســت چرا که در جنگ های قدیم 
افرادی که در خط مقدم بودند هم تلفات بیشتری را متحمل 
می شدند و هم غنایم بیشــتری را به دست می آوردند اما 
در کشور ما معموال متقدمین تلفات بیشتری می دهند و با 
کشیدن جور کار راهی را برای بقیه باز می کنند.وی با اشاره 
به حدیثی از موال امیرالمؤمنین مبنی بر اینکه زکات علم نشر 
آن به دیگران است، افزود: امیدوارم گلخانه هیدروپونیک 
رودان منجر به آشــنایی مردم با این نوع گلخانه ها شود و 
خود را تبدیل به الگویی برای مردم و شرکت های دانش بنیان 
کند.استاندار هرمزگان بیان کرد: ما ایرانی ها ضرب کردن را به 
خوبی یادگرفته ایم و اگر یک کار خوبی نظرمان را جلب 
کند به سمت مشابه سازی آن گام برمی داریم، کارخانه های 
ســیمان و کارخانه های فوالد نیز بر همین مبنای ضرب 
کارهای خوب در حال رشد هستند از این رو اگر بتوانیم 
احداث گلخانه های هیدروپونیــک را هم عرضه کنیم و 

فرصتی ایجاد شود که شرکت های ایرانی این گلخانه ها را 
ببینند، کمک شایانی به عرصه گلخانه ها می شود.مهندس 
دوستی با اشــاره به نامگذاری سال و تاکیدات ویژه رهبر 
معظم انقالب بر دانش بنیان کردن کشــاورزی، عنوان کرد: 
امروزه فعالیت های دانش بنیان محدود شده اند به یک  سری 
مقاالت و کارهای  ایده آل گرایانه ای که شاید در مقام اجرا 
محقق نشوند، اما طرح گلخانه های هیدروپونیک، طرحی 
واقعی و منطقی است و ضمن تبدیل شدن به الگو می تواند بر 
روی تولید ناخالص ملی و رشد کشور اثرگذار باشد.نماینده 
عالی دولت در هرمزگان تصریح کرد: احداث گلخانه های 
هیدروپونیک می تواند در تعامالت بین المللی و منطقه ای هم 
تاثیرگذار باشد چرا که با گلخانه های پیشین میزان سموم 
باال است اما وقتی به سمت هیدروپونیک برویم می توانیم 
میزان سموم را کنترل کنیم و از این بابت بسیار امر مبارکی 
است.مهندس دوستی با اشاره به سفر ریاست محترم جمهور 
به استان خاطرنشان کرد: حدود ۳ هزار میلیارد تومان برای 
کشاورزی و شیالت در سفر مصوب شد که بیش از ۱۳۰۰ 
میلیارد تومان آن مربوط به بخش کشــاورزی می شود و 
ما ۸۰۰ میلیارد تومان هــم وام برای این حوزه به غیر از 
وام های شورای برنامه ریزی تاکنون پرداخت کرده ایم.وی 
تاکید کرد: یک بخش از کار تزریق منابع جدید اســت اما 

یک بخش از کار که بســیار مهم است به هدف زنی با آن 
منابع است چرا که بعضا در سال های گذشته اعتبارات برای 
طرح هایی مصوب و تزریق می شــده که هیچ گاه اجرایی 
نمی شدند و پشت واژه های زیبا مانند مشاغل خانگی آن ها 
را پنهان می کردند، مشاغل خانگی باید به تولید بیانجامد 
و نباید تبدیل به مبل و وســایل خانه و زیورآالت شود.
اســتاندار هرمزگان اظهارداشت: کشــاورزی و شیالت 
حوزه هایی هستند که هر چه در آن ها اعتبار صرف شده اثر 
آن نیز سریع هویدا شده است از این رو کامال با کشاورزی و 
شیالت همراه هستیم و تالش می کنیم در حوزه های مختلف 
مشکالت کشاورزان حل شود و برای آزمایشگاه هم ۱۵ 
میلیارد تومان در اختیار رئیس دانشگاه علوم پزشکی قرار 
داده ایم تا آزمایشگاه تجهیز شود.وی خاطرنشان کرد: من 
همیشه میان قیمت و اهلیت، قائل بر اهلیت هستم یعنی اگر 
سرمایه گذار اهلیت داشته باشد، هر چه قدر پول و تسهیالت 
در اختیارش قرار دهی ضرر نمی کنیم .نماینده عالی دولت 
در هرمزگان با اشــاره به اختصاص ۲۰۹ میلیارد تومان 
تسهیالت برای امور فنی و اعتباری، اظهار داشت: برخی از 
آیبن نامه های کشور، ضد توسعه هستند، که باید این مسائل 
حل شوند و ما تالش می کنیم بخشی از سود سرمایه گذارانی 

که تشخیص می دهیم را پرداخت کنیم.

سرویس شهرستان// باقر بارانی نیا گفت: 
راه اندازی رشته پرستاری در نیمسال دوم 
۱۴۰۱ موجب حرکتی نوین در شرق استان 

هرمزگان می شود.
   باقر بارانی نیا رئیس دانشــگاه آزاد 
اســالمی واحد میناب به مناسبت هفته 
دولت با حضور در دفتر فرمانداری ویژه 
میناب با دیدار با مجید سلحشور معاون 
استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میناب 
راه اندازی رشــته پرستاری در نیمسال 
دوم ۱۴۰۱ و آغــاز فعالیت مدرســه 
پسرانه ســما را از مهم ترین برنامه های 

دانشــگاه آزاد اســالمی واحد میناب 
دانست و اظهار کرد: با آغاز این فعالیت 
حرکتی نو و نوین در شــرق هرمزگان 
رقم خواهد خــورد و موجب رضایت 
و خرسندی مردم منطقه می شود.رئیس 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد میناب این 
واحد دانشگاهی را به عنوان بزرگ ترین 
مرکز آموزش عالی در شرق هرمزگان 
برشمرد و افزود: تحقق اهداف دانشگاه 
با همکاری و همراهی دولتمردان بوده 
که جای قدردانــی دارد که با همکاری 

بیشتر می توانیم شــتاب این توسعه را 
بیشتر کنیم.

   فرماندار ویژه میناب نیز مردمی بودن 
دانشــگاه آزاد را افتخــار بزرگ ملت 
ایران عنوان کرد و گفت: حضور و نقش 
دانشگاه آزاد اسالمی در بیشتر شهر های 
کشور نشان از عظمت و پیشرفت آن بوده 
 و می توان توسعه فرهنگی و اجتماعی 
و ... شهر ها را مرهون تالش های علمی 
و پژوهشی این مجموعه بزرگ دانست. 
مجید سلحشور ادامه داد: دانشگاه آزاد 

اســالمی عالوه بر تولید علم و دانش 
متولی امر بــزرگ فرهنگی در جامعه 
بوده که می تواند با نهادینه کردن مباحث 
فرهنگی نقش اقتصادی را پررنگ تر کند 
و این اقدام گام بزرگی در توســعه همه 
جانبه کشور است.به گزارش خبرگزاری 
آنا؛ وی بیان کرد: دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد میناب رسالت علمی و فرهنگی 
خود را به خوبی انجام داده و امید است 
با توسعه رشته های متناسب با منطقه گام 

بیشتری را در این باره بردارد.

  استاندار هرمزگان :

کنترل سموم کشاورزی با احداث گلخانه های هیدروپونیک محقق می شود

رئیس دانشگاه آزاد میناب عنوان کرد

حرکتی نوین در شرق هرمزگان با راه اندازی رشته پرستاری 

به مناسبت هفته دولت ؛

مدرسه امیرکبیر گوربند در میناب افتتاح شد

ســعیده دبیری نژاد سرویس 
هفته  با  همزمان  شهرستان// 
دولــت و گرامیداشــت یاد و 
خاطــر شــهیدان رجایی و 

با حضور سیدفخرالدین  باهنر 
نوسازی  کل  مدیر  هاشــمی 
مدارس اســتان، سلحشــور 
معاون استاندار و فرماندار ویژه 

آموزش  مدیر  حامدی  میناب، 
 ، میناب  شهرستان  پرورش  و 
مسئولین  از  جمعی  و  خیرین 
امیرکبیر  کالســه   ۹ مدرسه 
 گوربند در شهرستان میناب به 

بهره برداری رسید.
   بــه گزارش خبرنــگار دریا، 
هاشــمی در ایــن آیین ضمن 
تبریک فرارســیدن هفته دولت 
اظهار کرد: مدرســه ۹ کالســه 
امیرکبیر گوربند با زیربنای ۶۰۵ 
مترمربع وبا اعتباری بالغ بر ۱۰۰ 
میلیارد ریال در شهرستان میناب 
به بهره برداری رسید.وی همچنین 
با اشــاره به اینکه این مدرسه با 
مشارکت خیر واداره کل نوسازی 
مدارس احداث شده است، ابراز 
داشت: ۲۴ میلیارد ریال توسط 
خیر برای این فضای آموزشــی 
کل  اســت.مدیر  شــده  هزینه 

نوسازی مدارس استان هرمزگان 
خاطرنشان ساخت: در شهرستان 
میناب تعــداد ۲۴ پروژه فضای 
آموزشــی در قالب ۱۰۰ کالس 
درس بــا زیربنــای ۱۰ هزار و 
۱۶۱مترمربع و با اعتباری بالغ بر 
۱۲۸میلیارد تومان در هفته دولت 
و مهرماه ســال جــاری افتتاح 
کل  اداره  است؛  می شود.گفتنی 
نوسازی مدارس استان هرمزگان  
۱۲۴پــروژه فضای آموزشــی 
در قالــب ۵۱۵ کالس درس با 
زیربنای ۵۶ هزار و ۶۶۰مترمربع 
و با اعتباری بالغ بر ۵۹۰ میلیارد 
تومان در مناطق مختلف استان 
هرمزگان در آســتانه آغاز سال 
تحصیلی جدید و همزمان با هفته 
دولت به دانش آموزان این مرز و 

بوم تقدیم خواهد کرد .

  امین درساره سرویس شهرستان// به مناسبت هفته دولت 
در بندرخمیر، مرکز نوآوری بندرخمیر وابسته به پارک علم 
و فناوری استان ، با حضور فرماندار بندرخمیر ، رئیس پارک 
علم و فناوری هرمزگان، شهردار و اعضای شورای اسالمی 

این شهر و جمعی از مسئوالن محلی افتتاح شد.
    به گزارش خبرنگار دریا، میرهاشــم خواســتار فرماندار 
بندرخمیــر در آیین افتتاح این مرکز اظهار داشــت: یکی از 
نیازهای شهرستان جهت سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی 
و علمی، راه انــدازی مرکز نــوآوری در بندرخمیر بود که 
خوشبختانه به مناسبت هفته دولت این مرکز افتتاح و راه اندازی 
شــد.وی افزود: با توجه به جایگاه و ظرفیت های شهرستان 
بندرخمیر در حوزه های مختلف از جمله کشاورزی ، صنعت 
و معدن ، گردشگری و... ، راه اندازی این مرکز در کنار سایر 

مراکز علمی بندرخمیر می تواند تحول بزرگی در حوزه علمی 
و پژوهشی و همچنین کسب و کارهای دانش بنیان ایجاد کند.

فرماندار بندرخمیر در ادامه با اشــاره به وجود استعدادهای 
فراوان در بندرخمیر، خواستار ایجاد واحدهای رشد و فناور 
در این شهرستان در آینده نزدیک شد و ابراز امیدواری کرد با 
استقرار این واحدها شاهد رونق و حمایت بیشتری از صاحبان 
ایده، نخبه ها و مخترعین و مبتکرین بندرخمیری باشیم و افراد 
صاحب ایده بتواننــد با حمایت این مراکز، ایده های خود را 
به محصول تبدیل کنند.رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان 
نیز از پیگیری های مسئوالن شهرستانی و همچنین شهروندان 
بندرخمیر جهت راه اندازی مرکز نوآوری در این شهر قدردانی 
کرد و خاطر نشــان کرد: پارک علم و فناوری در استان یک 

دستگاه دولتی جوان است و یکی از برنامه های این دستگاه ، 
ایجاد مراکز نوآوری در تمام مناطق استان و همچنین توسعه 
این مراکز در این شهرستان ها است.وی همچنین در خصوص 
ایجاد واحدهای رشد در بندرخمیر نیز گفت: ایجاد مرکز رشد 
در بندرخمیر دارای جنبه های مختلفی است که یک بخش از 
آن مربوط به ایجاد زیرساخت ها است.دکتر علیرضا نصیری 
ادامه داد: با توجه به اینکه فضا برای این امر مهیا می باشــد 
امیدواریم با حمایت های مسئوالن محلی و کمک در جهت 
جذب منابع ، در آینده نه چندان دور شاهد ایجاد واحدهای 
رشد در بندرخمیر باشیم.شهردار بندرخمیر نیز گفت: بندرخمیر 
دارای جوانــان نخبه و مخترعین زیادی اســت که برخی از 
 آنان در جشنواره های مختلف اختراعات و نوآوری موفق به 
کســب رتبه شــده اند و با راه اندازی این مرکز ، قطعاً شاهد 
موفقیت های بیشتری از این جوانان در حوزه ثبت اختراع و 

کسب و کارهای دانش بنیان خواهیم بود.

مرکز نوآوری بندرخمیر افتتاح شد

طرح : بیتا هوشنگی
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یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

فروردین:
میل شدیدی دارید که رابطه ی جدیدی را شروع 
 کنید و اگر در حال حاضر در یک رابطه هســتید 
می خواهید کــه هر چه زودتر با طرف مقابل تان 
دوباره ارتباط برقرار کنید. شــاید کسی که به دنبال اش هستید 
فرسنگ ها از شما دورتر باشد یا این که در سفر به سر می برد، از 
این رو حاال که امکان مالقات حضوری وجود ندارد مجبورید که 

به یک تماس تلفنی بسنده کنید. .
  اردیبهشت:

امروز به شدت نیاز دارید که با کسی تماس برقرار کرده 
و هر طور شده به او دسترسی پیدا کنید، شاید پای یک 
موضوع کاری یا شــخصی در میان باشد، اما در نهایت 
ممکن است نتیجه نگیرید و فقط ساعت های زیادی را پشت تلفن منتظر 
بمانید. به هر جایی که فکر می کنید می تواند رفته باشد زنگ خواهید زد. 
همین جستجو موجب ناراحتی و خشم شما نیز می شود. اکنون دوست 

شما هیچ کجا در دسترس نیست.
  خرداد:

امروز ممکن است مشکالت مالی اذیت تان کند، 
 به ویــژه اگر تصمیم دارید که چیــزی بخرید اما 
نمی توانید، پس مجبوریــد که در بودجه ی مالی 
خود تجدید نظر کنید. تنها در صورتی می توانید منابع مالی خود 
را مجدد مدیریت نمایید کــه آرامش تان را حفظ کنید و دچار 
اضطراب و نگرانی نشوید. با منطق پیش بروید و پله پله حرکت 

کنید تا بدون ناراحتی به چیزی که می خواهید برسید.
 تیر:

امروز باید حسابی به خودتان برسید و لباس خوب 
بپوشــید. به عالوه امروز باید سرشــار از شور و 
احساس باشید. اکنون فرصت مناسبی است که برای 
خودتان چیزی بخرید، مثاًل لباس، زیرا سلیقه ی شما امروز خوب 
کار می کند. به نظر می رسد که امروز بیشتر از قبل به رمان های 

بامزه و فیلم های عاشقانه عالقه نشان می دهید. 
   مرداد:

امروز قوه ی خیال شما به شدت فعال شده است. 
کلمات، تصاویر، موسیقی یا هر چیز هنری فوراً در 
ذهن تان جرقه می زند، آن قدر سریع که نمی توانید 
به گرد آن ها برسید. به همین خاطر به شما توصیه می شود که از 
 آن ها یادداشت بردارید، یعنی خالصه یک کاری انجام دهید تا 
 از دســت تان نروند، زیــرا در غیر این صورت ممکن اســت 

فراموش شان کنید. 
  شهریور:

به نظر می رسد که اهداف مالی شما در حال تحقق 
یافتن اســت، اما هنوز یک سری مسایل کوچک 
وجود دارد که باید به آن ها رسیدگی کنید. یادتان 
باشد که گرفتار تاریکی ها و نا امیدی نشوید. باید به دنبال یک 
راهکار سازنده بگردید تا منابعی که مسیرتان را سد کرده از میان 
بردارید. بهتر است راهکار شما به گونه ای باشد که مجبور نشوید 

زیاد تالش کنید.
 مهر:

بد نیست با دوستی که به نیت های خوب او اذعان 
دارید گفتگو کنید، این صحبت ها چشــم و گوش 
شما را نســبت به موقعیت های جدید کاری باز 
خواهد کرد. به دنبال راهی هستید تا زندگی کاری خود را متحول 
کنید. الزم اســت که همه ی این فرصت های جدید را به دقت 
بررسی نمایید، زیرا قباًل هرگز به همچین چیزهایی فکر نکرده 
بودید. یادتان باشد که هیچ عجله ای در کار نیست، پس احساس 

فشار نکنید.
 آبان:

رویاها و تصاویر ذهنی عجیب و غریب ممکن است 
امروز بر جهت گیری معنوی شــما تأثیر بگذارند. 
این ایده های جدید باعث می شــود که بتوانید در 
عرض یک ساعت به چیزهای زیادی فکر کنید، حتی ممکن است 
مفاهیمی را که در تمام زندگی تان به آن ها اعتقاد داشــتید یک 
باره متحول کنید. به شما توصیه می شود که به ایده های جدید 
فکر کنید، اما خودتان را دیوانه نکنید! یادتان باشد که این ها فقط 
 اطالعاتی هســتند که باید به آن ها دقت کنید و در نهایت فقط 

می توانید آن ها را بپذیرید یا این که رد کنید.
    آذر:

امروز ممکن است با دوستی مواجه شوید که مدت ها او 
را ندیده بودید، این دوست شما احساساتی را در درون 
 شــما زنده خواهد کرد که اکنون آمادگی رویارویی با 
آن ها را ندارید. واکنشــی که نشان می دهید به موقعیت فعلی شما 
بستگی دارد. شاید بهتر باشد که امروز به دنبال ایده های جدید نروید. 

این فشارها تا چند روز آینده فروکش خواهد کرد.
 دی:

 امروز ممکن اســت یک شریک کاری بگیرید که 
همه ی زندگی کاری شما را تحت تأثیر قرار دهد. 
شاید تا مدتی متوجه منافع این شراکت نشوید، پس 
یادتان باشد که زود دست از شراکت برندارید. بدانید این همکاری 
ارزش تأمل را دارد. اما قبل از این که با کسی تعهد رسمی ببندید 

باید اول از همه به حقایق موجود خوب دقت کنید. 
   بهمن:

کارهای نیمــه تمامی دارید که باید انجام شــان 
 دهید، حتی اگر انجام آن ها وقت گیر باشــد. اما 
حواس تان باشد که در این فرآیند دچار اضطراب و 
نگرانی نشوید. امروز صبح ممکن است با یک حس کاماًل خوب 
از خواب بیدار شوید، اما اگر خودتان را خسته کنید ممکن است 

در پایان روز این حس خوب را نداشته باشید .
  اسفند:

امروز ممکن است با افراد زیادی مالقات کنید. از نظر 
ذهنی آمده اید که از همنشینی با آن ها نهایت لذت 
را ببرید. می توانید از این مالقات ها انتظار خبرهای 
جالب و گفتگوهای شنیدنی را داشته باشید. شاید در پایان روز 
احساس کنید که ذهن تان پر شده است، پس بهتر است قدم بزنید 
یا کار دیگری انجام دهید که بتوانید خواب خوبی در شب داشته 

باشید.
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ســرویس اجتماعی  // رئیس سازمان مدارس و 
مراکز غیر دولتی از تعیین شاخص های آموزشی و 

پرورشی و رتبه بندی مدارس خبر داد.
    احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز 
غیــر دولتی گفت: از زمانی که کار خود را شــروع 
کرده و به مشــکالت مدارس غیر دولتی ورود پیدا 
کردیم، بحث تعیین شاخص های آموزشی و پرورشی 
و رتبه بندی مدارس غیردولتــی را پیگیری کرده و 
مــد نظر قرار داده ایم. موضوع تعیین رتبه مدارس از 
مهم ترین مســائلی است که در حال رسیدگی به آن 
هستیم.او گفت: در سامانه مشارکت دات آی آر، بستر 
این اقدام را آمــاده کرده ایم. در حال تهیه و تعریف 
مصداق ها و مثال های این کار و راه اندازی بخشــی 
هستیم تا مشخص کنیم این رتبه بندی مدارس با چه 

شاخص هایی عملی می شود.
    محمودزاده ادامه داد: مدرســه ای که در رتبه اول 
قرار می گیرد باید معلوم باشد چه شاخصه هایی دارد 
و این موضوع و شرایط آن باید مشخص باشد. یعنی 
بتوانیم مشخص کنیم که به چه دالیلی این رتبه ها را 

کسب کرده اند.
   رئیس ســازمان مدارس و مراکز غیر دولتی اعالم 
کرد: در حال بارگزاری بخشی از شاخصه های خود 
هســتیم و به مرور در چند مدرسه این شاخصه ها 
را اجرایی و بررســی می کنیم که آیا قابل اجرا شدن 
هستند یا خیر، اما اگر شرایط مطلوب باشد به امید 

خدا امسال در کل کشور عملی خواهد شد.
  او گفت: البته مدارس دولتی نیز بر اساس سند تحول 
بنیادیــن باید در رتبه بندی قــرار گیرند و این جزء 
وظایف و تکالیف ما است. بر اساس قانون تاسیس 
مدارس نیز به این امر مکلف شده ایم که متاسفانه تا 
به امروز انجام نشده است و به دنبال اجرایی شدن آن 

در سال تحصیلی کنونی هستیم.
   به گزارش همشــهری آنالین، محمودزاده درباره 
 الزامی بــودن تزریق واکســن کرونــا در مدارس 
غیر دولتی گفت: امســال برای ثبت نام در مدارس 
تزریق واکســن کرونا الزامی نیست، اما به تزریق آن 
برای دانش آموزان باالی دوازده ســال تاکید شــده 

است.

 ســرویس اجتماعی // مدیرکل امور 
کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی 
کشــور با بیان اینکه اولویت نخست 

ســازمان بهزیســتی برای واگذاری 
»فرزندخوانده«  عنــوان  به  کودکان 
بــا خانواده های بدون فرزند اســت، 

گفت: زنــان مجــرد در اولویت دوم 
پذیرش فرزندخواندگی هســتند که 
می توانند نگهداری فرزنداِن دختر فاقد 
سرپرست موثر تحت پوشش بهزیستی 

را بر عهده بگیرند. 
   ســعید بابایی درخصوص زنان مجرد 
متقاضی فرزندخوانده بیــان کرد: زنان 
مجرد اولویت دوم فرزندخواندگی هستند 
که می توانند نگهداری فرزنداِن دختر فاقد 
سرپرســت موثر تحت پوشش سازمان 
بهزیستی را بر عهده بگیرند. البته با توجه 
به این که اولویت نخســت بهزیستی با 

خانواده های بدون فرزند اســت، معموال 
کودکان دختر با سن باالی ۷ سال، تحت 
سرپرســتی بانوان مجرد قرار می گیرند. 
مســیر پذیرش کودکان نیازمند پیگیری 
درمان در کلیه سنین نیز برای این بانوان 
گشوده اســت و در طول سال های اخیر 
چندیــن مورد از پذیــرش این کودکان 
در اســتان های مختلف ثبت شده است.

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان 
بهزیستی کشور با بیان اینکه بعد از ثبت 
درخواســت، سازمان بهزیستی وضعیت 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و آمادگی 

متقاضیان را برای سرپرستی از کودکان 
تحت پوشش را بررســی خواهد کرد، 
گفت: در این بررســی، شــرایط سنی، 
تحصیلی، درآمد، ســالمت جســمی و 
روانی و تناســب کودک موردتقاضا با 
خانواده ها ارزیابی خواهد شد و بهزیستی 
نظر خود را جهت صدور حکم به دادگاه 

اعالم می کند.
  وی با بیــان اینکه تعــداد متقاضیان 
فرزندپذیری بســیار باال اســت، گفت: 
برای سرعت در تحویل کودک، متقاضیان 
می توانند کودک با سن باالی پنج سال یا 

کودکان دارای معلولیت یا نیازمند پیگیری 
درمان را نیز بپذیرند.

  مدیــرکل امور کــودکان و نوجوانان 
سازمان بهزیستی کشــور با بیان اینکه 
در تحویــل کودک همــواره اولویت با 
زوجین فاقد فرزند اســت، یادآور شد:  
کودک تحویلی باید از نظر شرایط سنی 
با متقاضیان تناسب داشته باشد. به طور 
مثال متقاضیان ۳۰ الی ۴۴ ساله می توانند 
متقاضی کودکان کمتر از پنج سال باشند 
مگر اینکه متقاضی کودک دارای معلولیت 

یا نیازمند پیگیری درمان باشند.

اعطای فرزندخواندگی دختران باالی ۷ سال به دختران مجرد

سرویس اجتماعی  // یک عضو شورای مرکزی 
کانون تربیت اســالمی با بیان اینکه نگرش 
رئیس جمهور دولت ســیزدهم به آموزش و 
تربیت مدرسه ای بلند و درمواردی نیز بدیع و 
نو است، به بررسی و تبیین پنج وعده رئیس 
جمهور در حوزه آمــوزش و پرورش و میزان 

تحقق آنها پرداخت. 
   سید نصرت اهلل فاضلی در گفت وگو با ایسنا، با 
اشاره به هفته دولت اظهار کرد: هفته دولت مصادف 
با شهادت دولت مردان اســوه و نمونه مدیریت 
کالن جمهوری اسالمی، شهیدان رجایی و باهنر، 
فرصتی است که دولت مردان، سبک مدیریتی این 
عزیزان را بازخوانــی کنند تا با گذر زمان غبار 
اشــرافیت و تکبر، دنیاخواهی و نفس پرســتی، 
دیوان ســاالری و کاغذبــازی، خودخواهی و 
مردم فراموشی بر ارزش هایی اصیل اسالمی مانند 
تواضع و آخرت خواهــی، خدمتگزاری و ایثار، 
خودفراموشــی و دیگرخواهی، مردم دوستی و 
خداخواهی ننشیند بلکه این ارزش های واال در 
همه روابط حاکم در عرصه های مختلف فرهنگی، 
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حاکم شوند و ارتقاء 

یابند.
   وی با اشــاره به وعده های دولت سیزدهم در 
قلمرو آموزش وپــرورش و عملکرد دولت در 
این حوزه گفت: نگــرش رئیس جمهور دولت 
سیزدهم به آموزش و تربیت مدرسه ای بلند و در 
بعضی موارد بدیع و نو اســت. نگرش بلند مانند 
اینکه »آموزش وپرورش دستگاه هزینه ای نیست 
بلکه سرمایه ای است و پیشرفت کشور در پرتو 
آموزش وپرورش و مهارت آموزی معلمان است« 
و یا  »آنچه برای تربیت و تعالی انسان ضروری 
نهادینه شده  است در مجموعه آموزش وپرورش 
است«؛ همچنین از نگرش های نو و بدیع می توان 
به این گفته که  »مدرســه ســتون همبســتگی 

اجتماعی است« اشاره کرد.
* ۵ وعده مدرسه ای رئیس جمهور

  معــاون اســبق وزارت آمــوزش و پرورش 

وعده های مدرســه ای رئیسی از زمان انتخابات 
تاکنــون را در محورهای زیر دســته بندی کرد: 
»اجرای ســند تحول با تصویب قوانین مرتبط 
با مســائل مندرج در ســند«، »حل مشــکل 
معیشــتی معلمان یک بار برای همیشه و اینکه 
بهبود وضعیت معیشــتی بازنشستگان تا مسئله 
اصلی آموزش وپرورش مالی و معیشتی نشود«، 
»عدالت آموزشی و اینکه هیچ کس نباید به علت 
فقر از آموزش بازبماند«، »همه دستگاه ها باید در 
خدمت آموزش وپرورش باشند« و »شفاف سازی 
صندوق ذخیره فرهنگیان« ، پنج وعده ای هستند 
که از سوی رئیس جمهور طی یک سال گذشته 
بیان شده اند و باید دید هرکدام تا چه اندازه محقق 

شده اند.
* وعده اول: اجرای ســند تحــول با تصویب 

قوانین مرتبط با مسائل مندرج در سند
  فاضلی ادامه داد: در راســتای وعده اول یعنی 
اجرای ســند تحول، ماده واحده ستاد هماهنگی 
و پشــتیبانی ســند تحول در شــورای عالی 
آموزش وپــرورش در تاریخ ۲۶ مهرماه ســال 
گذشته با ریاست معاونت اول ریاست جمهوری 
به منظور تسهیل، هماهنگی، حمایت و پشتیبانی 
تصویب شــد که پس از نزدیک به یک سال از 
تصویب آن تاکنون ســتاد تشــکیل نشده و در 
بودجه سال ۱۴۰۱ ردیف مستقل اعتباری برای 
اجرای سند تحول پیش بینی نشد، ساختار بودجه 
آموزش وپرورش متناسب با سند تحول تغییر نکرد 
اما وزارتخانه قرارگاهی برای اجرایی سازی سند 
تحول با سیاست گفتمان سازی و اجرای الگو در 
مدارس و هم یاوران را تشکیل و بیش از ۱۰ هزار 
نفر هم یاور را شناسایی کرد.وی با بیان اینکه در 
راستای اجرای سند، رتبه بندی معلمان را بعد از 
۱۰ ســال، از تصویب تا به مرحله اجرا رساندند 
گفت: ولی دیگر قوانین مورد نیاز مرتبط با سند 
در دولت و یا مجلس با کم کاری معاونت پارلمانی 
وزارتخانه به تصویب نرســیده است و شورای 

عالی آموزش وپرورش نیز عملکرد قابل توجهی 
در این زمینه نداشتند. دانشگاه ها خصوصا صدا 
و ســیما برنامه مستقلی برای گفتمان سازی سند 
تحول بنیادین نداشتند و وزارتخانه های صنعت، 
میراث فرهنگی، جهاد کشــاورزی و امثالهم که 
می توانند در توسعه محیط یادگیری و غنی سازی 

محتوا نقش ایفا کنند، مشارکتی نکردند.
*  وعده دوم: عدالت آموزشی و اینکه هیچ کس 

نباید به علت فقر از آموزش بازبماند
  این کارشــناس حوزه آموزش و پرورش ادامه 
داد: در بخش عدالت آموزشی، آموزش حضوری 
در چند ماه آخر ســال فاصله شکاف نابرابری 
آموزش های غیر حضــوری را کمتر کرد، ولی 
بازماندگی بیش از ۱۵۰ هزار دانش آموز در پایه 
اول و خروج بیــش از ۵۰۰ هزار نفر از چرخه 
آمــوزش، کارنامه دولــت را در حد قابل انتظار 
نشــان نمی دهد و احتیاج به تالش بیشتر دارد. 
عــالوه بر این هرچند انتظــار از رئیس جمهور 
برای حضور مستقیم در کالس های درس بیشتر 
اســت اما فرهنگیان اختصاص ۲۰ هزار میلیارد 
تومان به آموزش وپرورش در این سفرها را قدر 

می شناسند.
*  وعده سوم: حل مشکل معیشتی معلمان یک بار 

برای همیشه
  فاضلی در خصوص وعده سوم پیرامون ارتقای 
منزلت و معیشت فرهنگیان گفت: ارتقای جایگاه 
معلمــان از آموزگاری و دبیــری به مربی معلم 
-استادیار معلمـ  دانشیار معلم و استادیار معلم با 
تصویب و ابالغ آیین نامه رتبه بندی توسط دولت 
سیزدهم عملکرد دولت بسیار خوب و شایسته 
تقدیر اســت؛ ولی انحراف اجرای رتبه بندی به 
ارزشیابی های مرسوم گذشته و نحوه امتیاز بندی 
معلمان تیر خالص به پیکر نیمه جان سند تحول 

است.
  وی با اشــاره به تردید پیرامون تاثیر چشمگیر 
رتبه بنــدی بر تغییــر در ارتقــای حرفه ای و 

شایستگی های تخصصی 
عنوان  معلمــان 

با  کــرد: 
جه  تو

به 

سازوکارهای 
شــده،  پیش بینی 

جایگاه  اجتماعــی  ارزش 
مربی، استادیار، دانشیار و استاد با پسوند بسیار 
با ارزش معلم سقوط کرده و رتبه بندی که باید 
عامل محرک انگیزه معلمان در توســعه فرآیند 
یاددهی و یادگیری باشد به »طبقه بندی معلمان« 

استحاله خواهد شد.
  عضو شــورای مرکزی کانون تربیت اسالمی 
افزود: البته با اجرای رتبه بندی به معیشت معلمان 
کمک خواهد شد. هرچند دولت تنگناهای مالی 
دارد و آمــوزش وپــرورش در تخصیص منابع 

همانند دانشگاه ها شاید در اولویت نباشد.
*  وعده چهارم: مشــارکت دیگر دستگاه ها در 

پیشبرد امور آموزش و پرورش
  فاضلی با اشــاره به وعده دیگر رئیس جمهور 
مبنی بر مشارکت دیگر دســتگاه ها در پیشبرد 
امور آموزش و پرورش گفت: برخی مســئوالن 
و سیاســت گذاران کارکرد مدرســه را در حد 
محفوظات و انتقال مفاهیم، کافی می دانند و در 
عمل فعالیت آموزشی را در کالس و کتاب و معلم 
منحصر می کنند و معلم حرفه ای را برای توسعه 
یادگیری از کالس به کارگاه و آزمایشــگاه، از 
مدرسه به صنعت و کشاورزی و فناوری ضروری 

نمی دانند گفت: به همین 
علت اســت که 
د  اســتعدا

دانش آموزان 
شــکوفایی  از  را 
بــا درک و تغییر موقعیت به 
خواندن، نوشــتن، حفظ کردن و امتحان مداد و 

کاغذی کاهش می دهند.
وی تاکید کرد که چشم ها را باید شست و جور 

و طور دیگری به آموزش و پرورش نگریست.
*  وعده پنجم: شفاف ســازی صندوق ذخیره 

فرهنگیان
  عضو شــورای مرکزی کانون تربیت اسالمی 
درباره وعده پنجم پیرامون شفاف سازی صندوق 
ذخیره فرهنگیان گفــت: درباره صندوق ذخیره 
فرهنگیان سیاســت های اعالمی وزیر آموزش 
و پــرورش، در حد انتظار ارزیابی می شــود و 
انتخاب مســئول با تجربه و تخصص مالی نیز 
در حد خوب ارزشیابی می شــود؛ ولی درباره 
شفاف سازی، تا کنون عملکرد مدیران به عرضه 
دارایی های صندوق به بورس را می توان در این 

راستا دانست.
  فاضلــی افــزود: اما گزارش هــای تفصیلی 
ســاالنه  شرکت ها و هلدینگ ها و مقایسه آن با 
سود شرکت های مشــابه توسط مسئوالن برای 
فرهنگیان ارائه نشده است و دولت در این زمینه 

احتیاج به تالش بیشتر دارد.
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همه مدارس کشور رتبه  بندی می شوند
اصالحیهآگهیمزایدهحضوری

اداره اموال و امالک استان هرمزگان در نظر دارد نسبت به فروش محصوالت خرما سر درختی 
مزرعه نازدشت سال 1401 از طريق برگزاری مزايده حضوری به شيوه حراج اقدام نمايد. بنا بر 
اين از كليه متقاضيانی كه تمايل به خريد محصوالت فوق دارند دعوت بعمل می آيد ضمن بازديد از 
محصوالت ذكر شده در جلسه مزايده در بندرعباس- بلوار مصطفی خمينی نبش غربی هويزه طبقه 
فوقانی بانك ســينا )محل اداره اموال و امالک بنياد مستضعفان انقالب اسالمی( راس ساعت 10 

صبح روز دوشنبه مورخ 1401/6/14 شركت نمايند .
سایر شرایط :

1- متقاضيان شــركت در مزايده بايستی چك رمزدار به مبلغ 50 ميليون تومان در وجه اداره كل 
اموال و امالک بنياد مستضعفان تهيه و جهت شــركت در مزايده نزد دفتر برگزاری محل مزايده 

بسپارند .
2- اين اداره در رد يا قبول پيشنهادات يا تجديد مزايده مختار است .

3- هزينه درج آگهی و كارشناسی بر عهده برنده مزايده است .
4- فروش محصوالت به صورت نقدی می باشد .

5- متقاضيان می توانند برای كسب اطالع بيشتر يا جهت بازديد از محصول با اين شماره تلفن 
تماس بگيرند . )تركی زاده 09179781278(

فروش محصوالت خرما سر درختی سال 1۴01 اداره اموال و امالک بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 



امام  حسین )ع( :  با گذشت ترین مردم کسی است
) روضه بحار ج 2 ص 121( که در عین توانایی چشم پوشی کند
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گروه گزارش // تنفــس در هوای کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان، آینده 

کودکان و نوجوانان را تضمین می کند.   
   این جمله ای اســت کــه واقعیت دارد 
وبارهــا مدیرکل کانون پــرورش فکری 
 کودکان و نوجوانان هرمزگان در جلسات و 
بازدید ها و... آن را تکرار کرده اند، نشانه 
جایگاه ایــن نهاد فرهنگی وآینده ســاز 
اســت . زمانی که روز دوشنبه نمایشگاه 
دستاوردها و فعالیت های اعضاء و مربیان 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
در اداره کل کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان هرمــزگان در خیابان آیت ا... 
غفاری بندرعباس افتتاح شــد و نرگس 
منتظری تختی، مدیرکل امور بانوان وخانواده 
اســتانداری و علی بخشی معاون اداره کل 
مدیریت بحران اســتانداری هرمزگان نیز 
در این نمایشگاه حضور داشتند؛ همگی از 
مشاهده فعالیت ها و دستاوردهای اعضاء 
و مربیــان کانون که بخشــی از آن در این 
نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته 
بود، به وجد آمدند واین هنرهای دست و 

فکر را ستودند.
    در ایــن نمایشــگاه، نقاشــی ها، آثار 
سفالگری، کتابخانه پستی و نامه های دست 
های  وپاســخ  ونوجوانان  کودکان  نویس 
مربیان، عروسک های مناسب و نامناسب، 
عروســک های دست ساز ساخته شده با 
خــرده پارچه ها و چوب که ثبت ملی هم 
شــده اند، هواپیماهای ساخته شده توسط 
کودکان و نوجوانانی که  در کالس آموزشی 
هوا فضا آموزش دیده اند ،کاردستی های 
هنرچوب، فعالیت های اســالمی، فرهنگ 
نامه ی نماز ، آشــنایی بــا فرهنگ ایثار 
و شــهادت ، افتخارآفرینــی کانون زبان 
هرمزگان در کشور و... در این نمایشگاه هر 
بیننده ای را به خود جذب می کند که بیشتر 
فعالیت ها نیــز بارویکرد خانواده محوری 
است و برای بسیاری غیرقابل باور است که 
این آثار از خلقیات ذهن و دستان کودکان 
 و نوجوانانی اســت که در کانون آموزش 
دیــده اند و تنفس کرده انــد و هر کودک 
ونوجوانی که یــک مرتبه به کانون برود و 
یا والدینی که با این مرکز امیدوآینده آفرین 
آشنا شود، حاضر نخواهند شد ارتباطشان 

را با کانون قطع کنند . 
   کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
کــه فعالیت هایش کتاب محور اســت و 
نوجوان  و  کــودک  تخصصی  کتابخانــه 
 در تمامــی مراکــز کانون فعال اســت و 
کالس های آموزشی اش نیز کتاب محور 
اســت ، اما ایــن ظرفیت نــاب همچنان 
برای بســیاری از مردم و مسئوالن استان 
ناشناخته است و از جمعیت چندصدهزار 
نفری کودک و نوجوان در اســتان، کمتر از 
 شش هزار نفر در سطح استان عضو مراکز 
 کانــون بوده و با کانون آشناهســتند و از 
بخشــی از فعالیت های کانون اســتفاده 

می کنند.
   کانــون را مــی توان ناجــی کودکان و 
نوجوانان از منجالب آسیب های اجتماعی 
نیز خواند که اگــر از این ظرفیت بخوبی 
استفاده می شــد و دستگاه های فرهنگی، 
اجتماعی و... از ظرفیــت کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان اســتان استفاده 

می کردند، شــاید سرنوشــت بسیاری از 
کودکان و نوجوانان اســتان تغییر کرده بود 

که متاسفانه اینگونه نشده است. 
  در حــال حاضر کــودکان و نوجوانان 
دیــده  نوزادانــی  گاهــی  حتــی   و 
 می شــوند که به همراه مــادر و پدر در 
 کوچه های محالت حاشیه ای نشسته اند و 
نظاره گر تزریق و اســتعمال والدین معتاد 
خود هســتند و کودکان و نوجوانانی دیگر 
 که در این مناطق ســاکن هستند، هر روز 
نظاره گر این صحنه ها هســتند. بایستی 
ارتباط کانون با کودکان و نوجوانان محالت 
و روســتاها افزایش یابد کــه تحقق آن 
مستلزم حمایت بیشتر مسئوالن ارشد استان 
از کانون اســت. بایستی اتوبوس و تریلی 
برای تبدیل آنها به نمایشــگاه و کتابخانه 
سیار راه اندازی شود که نیاز است صنایع 
 و خیرین جهت تحقــق آن یاریگر کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان 

باشند.
    شهرداری ها نیز بایستی از ظرفیت کانون 
پرورش فکری در جهت خدمت رسانی به 
کــودکان و نوجوانان بخصوص در مناطق 
کمترتوسعه یافته و حاشیه ای استفاده کنند 
که انتظار می رود شــهرداری بندرعباس و 

 ســازمان فرهنگی ورزشــی و ترافیک و
حمل ونقل )اتوبوســرانی ســابق( در این 
حوزه برنامه ریزی مدونی داشته تا بتوانند 
خدمات دهی مناســبی را به قشــر کودک 
ونوجــوان در مناطق حاشــیه ای شــهر 

بندرعباس داشته باشــند. همچنین انتظار 
مــی رود اداره کل اموربانــوان وخانواده 
استانداری هرمزگان نیز زمینه ارتباط بیشتر 
بین کانون و کودکان و نوجوانان را با استفاده 
از ظرفیت های مختلف بیشتر  فراهم نماید. 

   هدایتگری مربیان کانون 
  مدیرکل کانون پــرورش فکری کودکان 

و نوجوانان هرمزگان در مراسم تجلیل از 
اعضاء و مربیان برگزیــده کانون پرورش 
فکــری کودکان و نوجوانــان هرمزگان و 
عوامل برنامه »پیک امید« در روســتای 
ســایه خوش  که بعد از افتتاح نمایشگاه 
دستاوردها وفعالیت کانون پرورش فکری 
کــودکان و نوجوانان برگزار شــد؛ گفت: 
مربیــان در کانون پرورش فکری مســیر 
صحیح انتخاب هــا و زندگی را کودکان و 

نوجوانان آموزش می دهند. 
   پروین پشــتکوهی افزود: مربیان کانون 
پرورش فکری به کــودکان و نوجوان در 
 خودشناسی و تعیین مســیر آینده کمک 
می کنند تا این آینده سازان، آینده درخشانی 
را زیر چتر پرچم مقدس جمهوری اسالمی 

را برای خود رقم بزنند. 
  پشــتکوهی اظهار داشت: همکاران مان 
شــبانه روز تالش و برنامه ریزی می کنند 
تا کودکان و نوجوانان از برنامه های کانون 
بیشترین بهره و اســتفاده را ببرند و آینده 
اعضای کانون برای مربیان و مسئوالن مراکز 
کانون بســیار مهم است و معتقدند که این 
بچه ها، آینده سازان ایران اسالمی هستند 
وبایســتی به بهترین نحو ممکن پرورش 
یابند و به همین دلیــل تالش می کنند تا 

 ایــن کودکان و نوجوانان بــه بهترین نحو 
تربیت شــوند وحتی بعد از دوران مدرسه، 

ارتباط شان با کانون قطع نشود. 
  مدیر کل امور بانوان وخانواده استانداری 
هرمزگان نیــز با تبریک هفتــه دولت و 
قدردانی از مدیــرکل و کارکنان و مربیان 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
هرمزگان در راه اندازی این نمایشــگاه که 
بخشی از دستاوردها و فعالیت های کانون 

پرورش فکری را به نمایش گذاشته بود، بر 
اهمیت و جایگاه کانون در پرورش نســل 

آینده تاکید کرد. 
  نرگس منتظری تختــی افزود: ۲۰ مرکز 
ثابت و سیار کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان در اســتان فعالیــت دارند که 
پارســیان، بشــاگرد و رودان فاقد مرکز 
هســتند و انتظار می رود فرمانداران این 
شهرســتان ها پیگیری های الزم را جهت 
 راه اندازی مراکز کانون پرورش فکری در 

شهرستان های خود داشته باشند. 
  منتظری تختی تصریح کرد: کانون پرورش 
فکری نقش مهمی را در کاهش آسیب های 
اجتماعی و شناسایی استعدادهای کودکان و 
نوجوانان و بالفعل نمودن استعدادهای شان 
دارد و  اعضای کانون بســیار موفق عمل 
می کنند و مدال آور هم هستند وحتی در 
اجرای برنامه های مختلف از جمله برنامه 
امروز، اعضای کانون در مجری گری و... 

نقش آفرینی کردند. 
     وی از مشــاوران بانــوان مدیــران 
دســتگاه های اجرایی استان نیز خواست 
کانون پرورش فکری را در دســتگاه ها و 

محالت و... معرفی کنند. 
  منتظری تختی افزود: ارتباط بین کودکان 
و نوجوانان و خانواده ها با کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان باعث می شود 
بخشی از دغدغه های خانواده ها کاهش 
یابد و این قشر آینده ساز بخوبی پرورش 

یابند و آینده شان تضمین شود. 

افتتاح نمایشگاه دستاوردها و فعالیت های کانون

تنفسدرهوایکانونپرورشفکری؛تضمینآیندهسازانایرانی

20 مرکز ثابت و سیار کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان در استان 
فعالیت دارند که پارسیان، بشاگرد 
 و رودان فاقــد مرکــز هســتند و 
انتظــار مــی رود فرمانــداران این 
شهرســتان ها پیگیری هــای الزم 
را جهــت راه انــدازی مراکز کانون 
پرورش فکری در شهرســتان های 

خود داشته باشند

,,

پــرورش  کانــون  مربیــان 
فکری به کــودکان و نوجوان 
تعییــن  و  خودشناســی  در 
مســیر آینده کمک می کنند 
تا این آینده ســازان، آینده 
درخشــانی را زیر چتر پرچم 
مقدس جمهوری اســالمی را 

برای خود رقم بزنند

,,
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