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دفترمرکزی 32212929- 32212828:
کارخانه 32561030-31:
آدرس :بندرعباس -بلوار امام خمینی نرسیده
به میدان شهدا نبش خیابان دانش ساختمان
بنی هاشمی واحد 2

نیروهای مسلح ایران مظهر صلح  ،ثبات
و حیات منطقه هستند
ما استقرار ،عزت  ،آزادی  ،افتخار و سر بلندی کشور را مدیون شهدا و امام شهدا هستیم

گروه خبر //رئیس مجلس شورای اسالمی در مراسم رژه اقتدار خلیج فارس در بندرعباس گفت :نیروهای
مسلح ایران ،مظهر صلح ،ثبات و حیات منطقه هستند.

محمد باقر قالیباف در این مراســم گفت :به همه رزمندگان ،ایثارگران و همه ملت عزیز و قهرمان
درود میفرستیم و به روح همه شهدا و امام شهدا ،امام خمینی (ره) که این بزرگ مرد الهی ،مردی که
جز برای خدا کالمی نگفت و جز در راه خدا گام بر نداشت.قالیباف افزود :روحیه اخالص و تکیه بر

سنتهای الهی و خود باوری امام بود که توانست در این مقطع از زمان باعث تجدید اسالم و عظمت
مسلمانان شود .وی گفت :ما استقرار ،عزت ،آزادی ،افتخار و سر بلندی کشور را مدیون شهدا و امام
شهدا هستیم .رئیس مجلس گفت :امروز در نخســتین روز از دفاع مقدس توفیق دارم در سواحل
نیلگون خلیج فارس و در کنار نیروهای مسلح در حوزه جنوب باشم که امروز امنیت و اقتدار نظام
جمهوری اسالمی را برقرار کرده اند .
ادامه در صفحه 8

انتصاب سرپرست
مدیریت بازرگانی کاال
شرکت نفت ستاره خلیج فارس
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یک عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان :

مدیران مدارس  ،دانش آموزان
را به کانون پرورش فکری ببرند

8

به مناسبت روز شعر و ادب فارسی

هم اندیشی و شعر خوانی
شاعران بومی هرمزگان برگزار شد

8

رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان مطرح کرد

قوانین مخل محیط کسب و کار
باید بازبینی و منعطف شود
بی توجهی به تاکید استاندار
در حوزه سرویس مدارس
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بی توجهی به تاکید استاندار
در حوزه سرویس مدارس
درحالی از روز پنجشــنبه 31شــهریور دانش آموزان
کالس اولی و از شنبه دوم مهر نیز دانش آموزان سایر مقاطع
تحصیالت شــان را در مدارس آغاز نموده که بســیاری از
والدین همچنان برای ســرویس مدرسه مشکل دارند و هیچ
مسئولی هم خود را در این زمینه پاسخگو نمی داند و توپ
این مســئولیت در زمین مدیران مختلف پاسکاری می شود
وتاکیدات استاندار هرمزگان جهت آمادگی سرویس مدارس
برای سرویس دهی به دانش آموزان هم اثرگذار نبوده است.
در سال های گذشــته وتا قبل از شیوع کرونا ،والدین چند
هفته قبل از بازگشــایی مدارس می توانستند با شرکت های
ســرویس مدارس قرارداد ببندند ،اما امسال این امکان برای
بسیاری از والدین فراهم نیســت وبرخی از والدین مجبور
شده اند با سرویس های آزاد به توافق برسند که هیچ نظارتی
بر آنها نیســت وخطرات مختلف دانش آمــوزان را تهدید
می کند وبرخی از والدین هم بایستی خودشان فرزندان شان را
به مدرسه ببرند و بیاورند ویا از خودروهای دربستی ،تاکسی
و ...اســتفاده کنند که هم باعث ایجاد ترافیک و هم افزایش
هزینه واســتهالک و ...می شــود که انتظار می رود استاندار
هرمزگان با جدیت بیشــتری این مشکل و سایر مشکالت
حوزه مدارس را برطرف کنند .بــرای برخی از مدارس واز
جمله مدارس دانشــگاه علوم پزشــکی در بندرعباس که
دانش آموزان زیادی نیز دارد ،اما هیچ شــرکتی حاضر نشده
بــه دانش آموزانش ســرویس دهی کنــد و والدین در این
بخــش دغدغه دارند وانتظار می رود متولیان مربوطه به این
دغدغه والدین پاسخ مناسبی دهند .زمانیکه مشکل سرویس
مدارس برطرف نشده اســت ،آیا می توان انتظار داشت که
سایر مشکالت مدارس که اســتاندار هرمزگان بر رفع آنها
تاکید داشــت ،برطرف شده باشد؟ اســتاندار هرمزگان در
شــورای آموزش و پرورش اســتان تاکید کرد :ســرویس
رفــت و آمد دانــش آمــوزان از روز اول مدرســه آماده
سرویس دهی باشند.استاندار هرمزگان در این جلسه بر تکمیل
زیرساخت ها ،شادابی و آمادگی فضای مدارس ،آماده باش
ناوگان سرویس دهی به معلمان و دانش آموزان ،ایجاد تردد
ایمن و ایمنی کامل محیط مدرسه همچنین نظارت همه جانبه
فرمانداران بر امور بازگشایی مدارس تاکید کرد.در این جلسه
دســتورکارهای تامین و تکمیل سرویس مدارس شهری و
روســتایی ،تامین ســرویس رفت و آمد معلمــان فعال در
بخش ها و مناطق روســتایی ،رفع مشــکالت آب و برق
مدارس ،آخرین وضعیت کتب درســی دانش آموزان ،تأمین
ایمنی تــردد و محیط مدارس برای حفظ ســامتی دانش
آموزان ،مورد بحث و تصمیم گیری قرارگرفت .دوســتی با
تاکید بر اینکه آموزش مهمترین رکن توســعه هر جامعه ای
است گفت :مسائل آموزش و پرورش مرتبط با فرزندان ما و
آینده استان و کشور است و همه مدیران دستگاههای اجرایی
باید با حساسیت انجام وظیفه کنند.وی با اشاره به درخواست
خانوادهها مبنی بر استفاده از سرویس مدارس افزود :باید با
توجه به نیاز استان چه در شهرها و چه در روستاها ،نسبت
به تامین و فعال کردن سرویس مدارس همزمان با بازگشایی
مدرســه اقدام شــود تا دانش آموزان در این زمینه مشکلی
نداشته باشند .استاندار هرمزگان تامین سرویس رفت و آمد
معلمان فعال در بخش ها و مناطق روستایی را نیز مهم دانست
و گفت :برنامه ریزی شود سهم معلمان در پرداخت هزینههای
سرویس به حداقل و در حدامکان به حذف برسد تا معلمان
بدون دغدغه و مشــکل در کالس درس حاضرشوند.وی در
ادامه به مسئله تامین آب و برق مدارس اشاره و تصریح کرد:
مشــکالت مرتبط با حوزه آب و برق تمام مدارس اســتان
باید تا پیش از شــروع سال جدید تحصیلی مرتفع شود .در
این خصوص به تمام فرمانداران نیز نامه زده شــده و تاکید
کردهایم اگر در هر شهرســتان آب و برق حتی یک مدرسه
هم قطع باشــد آب و برق فرمانداری هم بایستی قطع شود،
این مســئله دارای اهمیت بوده و حتما اجرایی خواهد شدو
فرمانداران ملزم به بررسی دقیق این موضوع و تأمین آب و
برق مدارس هستند .استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه ایمنی
مدارس جزو مهمترین نکاتی است که باید بررسی کامل شود
اظهار داشت :عدم رعایت ایمنی مدارس و سهل انگاری در
این خصوص به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست؛ از این رو همه
مسئوالن بویژه مدیران مدارس بایستی نسبت به تامین تمام
جوانب ایمنی مدارس حساس باشند و در این زمینه با دقت
و ظرافت بررســیهای الزم را انجام دهند و نسبت به رفع
کاستی ها اقدام کنند .استاندار هرمزگان همچنین بر تامین به
موقع کتب درسی تاکید کرد و گفت :مطابق گزارش دریافتی
بر اساس ثبت ســفارش انجام شده کتب مورد نیاز به استان
رســیده از این رو باید در اول مهرماه هیچ دانش آموزی در
استان بدون کتاب باقی نماند.نماینده عالی دولت در استان از
آغاز به کار قرارگاه مردم در بخش نوسازی و شاداب سازی
مدارس خبرداد و عنوان کرد :اهمیت ورود دانش آموزان بعد
از دوســال آموزش غیرحضوری دلیل آغاز فعالیت جهادی
قرارگاه مردم در بخش نوســازی ،تعمیر و تکمیل تجهیزات،
رنگ آمیزی و شاداب سازی محیط مدارس و کالس ها بود
که با تالش نیروهای جهادی و حمایت استانداری و سازمان
مدیریت و برنامه ریزی در کنار آموزش و پرورش قرار گرفت
و از ماه ها پیش فعالیت قرارگاه شروع شده و بصورت مستمر
در طول سال ادامه خواهدداشت.وی کیفیت بخشی آموزشی
در مدارس را ضروری خواند و تصریح کرد :کیفیت بخشــی
به مسائل آموزشــی باید در اولویت قرار گیرد تا شاهد رشد
سهم دانش آموزان هرمزگان در بین نفرات برتر کنکور باشیم.
اســتاندار هرمزگان همچنین بر افزایــش برنامه های دینی،
فرهنگی و پرورشــی در مدارس تاکیدداشت و گفت :معلمان
پرورشی با کارفرهنگی مستمر و خالق بر نکات ظریف اخالق
و رفتار اسالمی ،حفظ کرامت ها و حرمت های انسانی مورد
سفارس دین ما ،با ظرافت تمام تاکید و یادآوری داشته باشند
این موضوع بویژه در مدارسی که دانش آموزان اتباع حضور
دارند اهمیت دوچندان پیدا می کند .
علی زارعی

خبری

استاندار هرمزگان :

خبر
انتصاب سرپرست مدیریت بازرگانی کاال
شرکت نفت ستاره خلیج فارس

محرک اصلی انقالب اسالمی  ،فرهنگ ایثار و شهادت بوده است

گروه خبر //استاندار هرمزگان با اشاره
به اینکه نقش هرمــزگان در دفاع از
مرزهای آبــی و مقابله بــا آمریکای
جنایتکار پر رنگ است گفت :محرک
اصلی انقالب اسالمی ،فرهنگ ایثار و
شهادت بوده است.

مهدی دوستی اســتاندار هرمزگان در
آیین تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع
مقدس و مقاومت استان هرمزگان اظهار
داشت :دشمنان شوق تجزیه کشور را به
گور خواهندبرد و پرچم مبارکی که برای
برافراشــتن آن بیش از  200هزار شهید
تقدیم شده همواره سرافراز باقی خواهد
ماند .مهدی دوســتی با اشاره به اینکه از
برکات انقالب اســامی این است که در
تمام گامها و مراحل حیاتش با فرهنگ
ایثار و شهادت عجین شده افزود :فرهنگ
جهاد و شهادت محرک اصلی این انقالب

در مراحل پنجگانه تکامــل از انقالب،
نهضت ،دولت اسالمی ،جامعه اسالمی تا
تمدن اسالمی بوده و ایثارگران و مجاهدان
و رزمندگان در طول دوران برای استواری
نظام اســامی ایستادگی کرده و خواهند
کرد .استاندار هرمزگان گفت :همه ما بر
سفره شهدا و انقالب نشستهایم و در کنار
تمام جانفشانی شهدا و ایثارگران ،نقش
خانواده شهدا و ایثارگران که تالش زیادی
در تربیت جوانان غیور داشــته و دارند،
برجسته است به نحوی که شاهدیم جوانان
دهه  70و  80نیز برای اعتالی انقالب و
اسالم جان خود را نثار میکنند .دوستی
در ادامه ،نقش هرمزگان در حراســت از
مرزهای کشــور را ویژه برشمرد و اظهار
داشت:اســتان هرمزگان هم در جریان
انقــاب و دفاع مقدس هــم در حوزه

اتفاقات بین المللی نقش ویژه و پر رنگی
دارد ،تقدیم بیشترین شهید در مسیر مقابله
مستقیم با آمریکا ،افتخار هرمزگان است
که این مسئله به تبیین جهادی نیاز دارد تا
جنایات آمریکا در خلیج فارس فراموش
نشود .
نماینــده عالی دولت در هرمزگان به این
نکته اشــاره داشت که برخی در کشور به
دنبال بزک کردن چهره آمریکا هســتند و
افزود :الزم است با روایت و تبیین مستمر
وقایع فجیعی چون شهادت  290سرنشین
هواپیما ،به آتش کشــیدن سکوهای نفتی
و دیگر جنایات آمریکا مانع بزک شــدن
خباثت اســتکبار شــد و در این صورت
خونهای مطهری که حقانیت و مظلومیت
جمهوری اسالمی را ثابت کرده قطعا پایمال
نمیشود و پرداختن به آن اجر کبیر دارد.

اســتاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه نباید
غربت شهدا و رزمندگان را فراموش کنیم
تصریح کــرد :با نگاهی به اتفاقات منطقه
از جمله در کشــور یمن متوجه میشویم
که ملت ایران باید قویتر شــود و در همه
عرصه ها دست بر زانوی خود داشته باشد
چراکه حرفهای فانتزی درباره گفتگو به
درد نمیخورد و تالش دشــمنان فرصت
طلب همواره در جهت خلع سالح و تجزیه
کشور بوده اما دشمنان شوق تجزیه کشور
را به گور خواهند برد .به گزارش تسنیم،
وی ادامه داد :مقام معظم رهبری با بصیرت
کامل و از دههها قبل در برابر این جریان
فکری ایســتادند و انقالب را به درستی
رهبری کردند و به نقطهای رســیدهایم که
از نظر تجهیزات و روحیه شهادت طلبی
در دنیــا حرف ها برای گرفتن داریم و در

خلیج فارس چشم در چشم آمریکاییها
و با سینه ستبر اجازه خودنمایی به آمریکا
نداده و نخواهیم داد همچنان که در سالیان
اخیر گامی به عقب نگذاشته ایم و دشمنان
و شیاطین کوچک ،نتوانسته ذهن ما را از
دشمن اصلی آمریکا دور کند.گفتنی است
آیین باشکوه تجلیل از پیشکسوتان گرانقدر
دفاع مقدس ،خانواده معزز شهدا ،ایثارگران
و آزادگان هرمزگان همزمان با سراســر
کشــور در ارتباط وبیناری با حســینیه
امام خمینی « ره» و پس از سخنرانی مقام
معظم رهبری در ســالن همایش نیروی
دریایی سپاه برگزارشد.

با پیگیری دادستان بندرعباس مدرسه  ۹کالسه روستای چهچکور آماده بهرهبرداری شد
گروه خبر  //دادستان مرکز اســتان هرمزگان از تکمیل روند
آماده سازی و بهره برداری از مدرسه  ۹کالسه روستای چهچکور
با پیگیری دادسرای بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ علیرضا احمدی منش دادستان عمومی
و انقالب مرکز استان هرمزگان به همراه قویدل مدیرکل آموزش و
پرورش استان و هاشمی مدیرکل نوسازی مدارس از روند تکمیل
و تجهیز مدرسه  ۹کالســه روستای چهچکور بندرعباس بازدید
کرد.علیرضا احمدی منش در جریان این بازدید اظهار داشت :در
راستای احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین ،پس
از اطــاع از وقفه به وجود آمده در رونــد تکمیل و بهره برداری

از پروژه مدرسه  ۹کالسه روستای چهچکور بندرعباس ،دادسرای
بندرعباس با ورود به موضوع ،آن را به صورت ویژه پیگیری نمود.
وی تصریح کرد :در نتیجه ایــن پیگیری ها و الزام پیمانکار برای
عمل به تعهداتش ،خوشبختانه مراحل تکمیل و تجهیز مدرسه امید
آتراکران روستای چهچکور به ســرعت در حال انجام می باشد.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان هرمزگان همچنین خاطرنشان
کرد :با توجه به گزارش مســئوالن آموزش و پرورش و اداره کل
نوسازی مدارس استان ،این مدرسه تجهیز و تا فصل شروع مدارس
در اختیــار دانش آموزان مقطع ابتدایی روســتای چهچکور قرار
می گیرد .

گروه خبر //رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشــاورزی هرمزگان گفت:
قوانین مخل کننده محیط کسب و کار
که باعث فرصت ســوزی و اختالل در
چرخه صادرات می شود باید بازبینی و
منعطفشود.
اقدامات تاثیرگذاری آنها به ویژه در باب خصوصی بــه نوبه خود قابــل توجه و و بازبینی بخشــنامه ها ضروری به نظر

رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان مطرح کرد

قوانین مخل محیط کسب و کار باید بازبینی و منعطف شود

به گزارش خبرنگار دریا ،محمدرضا صفا
در شصت و پنجمین نشست شورای گفتگو
دولت و بخش خصوصی اظهار داشــت:
بیش از هر زمــان دیگری از تالش های
مستمر استاندار هرمزگان و معاونین ایشان
و کلیه مدیران دستگاه های اجرایی برای

تعامل و حمایت های بی دریغ از فعالین
اقتصــادی قدردانی می نماییم.وی افزود:
تقویت بخش خصوصی از آنجا که رابطه
مستقیمی با شکوفایی اقتصاد استان دارد
بســیار حائز اهمیت بوده که خوشبختانه
تعامل دولتمــردان در این زمینه با بخش

تقدیر بوده است.صفا بیان داشت :فعاالن
اقتصادی در ســال های اخیر با توجه به
صدور بخشنامه ها و قوانین دست و پاگیر
آســیب های زیادی متحمل شده اند و
ســرمایه های فراوانی را از دست داده اند
از این رو تسهیل سازی در امر صادرات

می رسد.
رئیــس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی هرمزگان بیان داشت :با توجه به
تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه
صادرات و گســترش تولید محصوالت
صــادرات محــور ،جلســات متعددی

توســط انجمن ها و کمیسیون تخصصی
زیرمجموعه شورا برگزار می شود که ما
حصل این جلسات کارشناسی در شورای
گفتگو مطرح و تصمیم گیری می شود.

گروه خبر  //زهیر نوروزیان به عنوان سرپرست مدیریت بازرگانی
کاال شرکت نفت ستاره خلیج فارس منصوب شد.به گزارش خبرنگار
دریــا  ،با حکم علیرضا جعفرپور مدیرعامل شــرکت نفت ســتاره
خلیج فارس« ،زهیر نوروزیان» به عنوان سرپرست مدیریت بازرگانی
کاالی بزرگترین پاالیشگاه میعانات گازی جهان منصوب شد.در حکم
انتصاب وی آمده است  :نظر به تجارب ،تخصص و تعهد جنابعالی ،به
موجب این حکم به عنوان «سرپرست مدیریت بازرگانی کاال» شرکت
نفت ستاره خلیج فارس منصوب میشوید .امید است با بهرهگیری از
توانمندیهای همکاران محترم در انجام وظایف و تکالیف سازمانی به
شرح ذیل موفق و مؤید باشید .۱.تهیه ،تنظیم و تدوین مشی کالن نظام
تأمین بازرگانی کاال به عنوان یکی از اصول راهبردی در تقویت تولید
ملی در چارچوب سیاستها ،هدفگذاریها و مصوبات هیأت مدیره و
برنامههای مصوب شرکت  .۲ .تهیه و تدوین دستورالعملها و رویههای
کاری مرتبط با راهبرد سیســتم پشتیبانی ساخت داخل ،کنترل کاال،
تدارکات و خدمات کاال ،عملیات انبارداری ،بررسی منابع و شناسایی
ظرفیتها  .۳ .تحقیق و شناخت از منابع تولیدی و تأمینکنندگان داخلی
و خارجی ،ارزیابی و شناسایی توانمندیها و قابلیتهای سازندگان و
تولیدکنندگان داخلی در راستای تحقق امر مهم خودکفایی  .۴ .شناسایی
کلیه اجناس ،ماشینآالت ،تجهیزات و قطعات مورد نیاز عملیات شرکت
و ایجاد بانک اطالعاتی مرتبط با فعالیتهای زنجیره تأمین و تدارکات
کاال و برقراری ســامانه یکنواخت کاال .۵ .نظارت و کنترل بر حسن
اجرای عملیات نگهداشت و کنترل موجودی کاال طبق موازین صحیح
عملیات انبارداری  .۶ .بهرهگیری از شیوههای نوین تجارت الکترونیک
در زمینه خرید ،حم لونقل ،ترخیــص و امور گمرکی  .۷ .نظارت بر
پیادهسازی و استقرار و اجرای نظام طبقهبندی کاال و سیستم کدینگ
کلیه اجناس و قطعات  .۸ .راهبری ،برنامهریزی ،نظارت و هماهنگی
بر فرآیندهای عملیات کاال و انبارها  .۹نظارت بر عملکرد پیمانکاران
در خصوص تأمین و حمل بهموقع کاال و پیشگیری از وقفه در استمرار
تولید  .۱۰ .نظارت بر تدوین و تعیین معیارهای فنی و بازرگانی جهت
ارزیابی ،ممیزی و رتبهبندی شرکتهای سازنده و تائید نهائی فهرست
عرضهکنندگان و فروشــندگان کاال و خدمات .۱۱.بازرسی و ممیزی
خرید در معامالت جز و متوســط ،بررســی اسناد استعالم و تطبیق
فرآیندها با ضوابط و دستورالعملهای موضوعه  .همچنین از زحمات
جناب آقای مهندس عماد زارعی در مدت عهدهداری این مســئولیت
تشکر و قدردانی شده است.نوروزیان پیش از این ریاست تدارکات کاال
و مهندسی سیستمها و بهرهوری را در شرکت نفت ستاره خلیج فارس
عهدهدار بوده اســت و از سال  1385در شرکتها و پروژههای نفتی
استان هرمزگان در حوزه بازرگانی و تدارکات کاال فعالیت داشته است.

پشت پرده سیاست
تداوم دیدارهای هسته ای در نیویورک

ســه روز از حضور رئیس جمهور کشــورمان در مجمع عمومی سازمان ملل
می گذرد و مهم ترین برنامه وی که سخنرانی در مجمع عمومی بود ،برگزار شد.
با این حال بخش زیادی از این سفر به دیدارهای دوجانبه میان ابراهیم رئیسی و
همتایان خود از کشورهای دیگر اختصاص داشت و به نوعی شاهد یک ترافیک
دیپلماتیک حول هیئت ایرانی حاضر در نیویورک بودیم .دیدارها با حضور شهباز
شریف نخستوزیر پاکســتان در هتل محل اقامت رئیسی آغاز شد که در آن
هر دو طرف بر افزایش دیدارها و رایزنیهای مقامات دو کشور و تاثیر سازنده
آن بر گســترش همکاریها و ارتقای سطح روابط میان ایران و پاکستان تاکید
کردند .در ادامه دیدارها ،لوئیس آرســه رئیسجمهوری بولیوی هم در مالقات
خود با رئیســی خواستار تداوم و تعمیق همکاریها شد ،دیدگاهی که از سوی
رئیسجمهوری ایران با این جمالت مورد تاکید قرار گرفت :وزیر امور خارجه
ایران موظف است کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور را فعال کند .مهمان
بعدی رئیسی مصطفی الکاظمی ،نخســتوزیر عراق بود که با ارائه گزارشی از
آخرین وضعیت سیاســی کشورش ،از حسن نیت و تالشهای دولت جمهوری
اسالمی ایران برای افزایش همکاریها با عراق قدردانی کرد .شامگاه دومین روز
سفر به نیویورک برای رئیسجمهور با حضور گای پارملین همتای سوئیسی او
در محل اقامتش گذشت که در آن بر افزایش همکاریهای تجاری و اقتصادی
و به ویژه تســهیل روابط پولی و بانکی دو کشور تاکید شد .دیداری که البته از
طرح موضوع مذاکرات هستهای هم خالی نماند و رئیسجمهوری مشکل قضیه
هســتهای را تصمیم نگرفتن آمریکاییها دانست و گفت :ما میز مذاکره را ترک
نکرده و برای یک توافق خوب و عادالنه آمادهایم ،اما با توجه به سابقه آمریکا،
مطالبه جمهوری اسالمی برای دریافت تضمین پایداری توافق ،مطالبهای کام ً
ال
منطقی اســت.در این دیدار ایگنازیو کاسیس رئیسجمهور سوئیس نیز با تأکید
بر لزوم افزایش همکاریهای دو جانبه ،گفت :از ســال  ۲۰۱۶نقشه راهی برای
بهبود روابط تجاری دو کشور ترسیم شد که همچنان به آن پایبند و معتقدیم باید
موانع سیاسی و ژئوپلیتیک را از سر راه همکاری های دو کشور کنار زد.حسین
امیرعبداللهیان و وزیر امور خارجه لبنان نیز در حاشیه برگزاری هفتاد و هفتمین
اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با یکدیگر دیدار کردند و
نالمللی از جمله آخرین وضعیت روابط دوجانبه،
موضوعات مهم منطقهای و بی 
آخرین تحوالت گفت وگو برای رفع تحریمها و توافقات تهران و ریاض در مسیر
بازگشت روابط به حالت طبیعی مورد رایزنی قرار گرفت.
حمایت جو بایدن از آشوبگران

جو بایدن ،رئیسجمهور امریکا در ســخنرانی خود در هفتاد و هفتمین اجالس
مجمع عمومی سازمان ملل متحد بدون اشاره به نقض عهد این کشور مدعی شد:
«امریکا آماده بازگشــت دوجانبه به برنامه جامع اقدام مشترک است .اگر ایران به
تعهداتش عمل کند ».وی همچنین اضافه کرد« :امریکا با صراحت گفته است :ما به
ایران اجازه نخواهیم داد به سالح هستهای دست پیدا کند .من همچنان معتقدم که
دیپلماسی بهترین راه برای رسیدن به این هدف است ».رئیسجمهور امریکا همچنین
در اظهاراتی مداخلهجویانه به حمایت از آشوبها در ایران پرداخت و اغتشاشگران
را «شهروندان شجاع» نامید .وی مدعی شد« :امروز ما در کنار شهروندان شجاع
و زنان شجاع ایران هستیم که همین االن در حال تظاهرات برای رسیدن به حقوق
اساسیشان هستند ».این درحالی است که اعتراضات خشن در برخی از شهرها
منجر به خسارات فراوان به مردم ،اموال عمومی و زندگی مردم شده و زمینه را برای
ناامنی و فعالیت تجزیه طلبان فراهم آورده است .در پی این آشوبها تاکنون پلیس
و مردم خسارات فراوانی از جانب اغتشاشگران متحمل شدهاند.

انعکاس

عصرایران مدعی شــد  :بسیاری از کاربران ســایت وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،در زمان مراجعه به سایت این وزارتخانه با پیام «کاربر گرامی ،با عرض
پوزش ،ســایت به دلیل انجام عملیات به روزرسانی برای ساعاتی در دسترس
نمیباشد».مواجه می شوند .این موضوع گمانههایی بر هک این سایت به وجود
آورده است ،موضوعی که پیشتر نیز اتفاق افتاده بود و سایت وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی از دسترس خارج شده و مدتی فعال نبود.
قرن نو نوشــت  :عطریانفر با اشــاره به حضور دوباره احمدینژاد در مجمع
تشخیص گفت :اگر احمدی نژاد حذف شود تبدیل به یک ساختارشکن می شود
و رفتارهای او بدتر خواهد شد و این برای کسی که دو دوره رئیس جمهور بوده
است ،برای مصلحت ملی درست نبوده و باید کنترل شود .بنابراین ،اگر بخواهم
به حذف نام ایشان خوشبین باشم ،بیشتر داللت بر این دارد که با نوع تدبیری
که رهبری به کار بردند ،آقای احمدی نژاد نوعی مراعاتهایی را در حق نظام
داشته باشد و به اعتبار آن که نامش در مجمع تشخیص هست ،از رفتارهایی که
در گذشته داشته ،دست بکشد و کنترل شدهتر در عرصه سیاسی حضور یابد.
امتداد مدعی شــد :دانشگاه تهران به دانشــجویان اعالم کرده که کالسهای
حضوری از هفته سوم مهرماه آغاز میشود و کالسها در دو هفته ابتدایی مهر
مجازی است! در همین زمینه محمد میرایی ،مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه
تهران در گفت وگو با ایسنا ،با بیان این که تاکنون هیچ تغییری در برنامه آموزشی
این دانشگاه صورت نگرفته است ،تصریح کرد :اگر تغییری در برنامههای این
دانشگاه صورت بگیرد ،رسما اعالم میشود.
دیده بان ایران نوشت :عزت ا ...یوسفیان مال نماینده ادوار مجلس گفت «:به نظر
میرسد که غربیها فعال نمیخواهند وارد مذاکرات تازه درباره برنامه هستهای
ایران شوند زیرا شرایط برای آن ها مساعد نیست .ممکن است مالقاتهایی میان
طرف ها انجام شود اما موضوع برجام به طور جدی مطرح نمیشود .غربیها فعال
نالمللی تضعیف کنند تا
میخواهند با همه توان خود ایران را در افکار عمومی بی 
در شرایط دلخواه خود بار دیگر بحث مذاکرات را ادامه دهند».
تازه های مطبوعات

صبح نو  -بهشدت نیازمند یک نهضت گفتوگوی اقناعی برای رفع سوءتفاهمها
و شنیدن یکدیگر هستیم .با غلبه بر موانع این نهضت که مواردی مانند رادیکالیسم،
مطلقانگاری و عدم رواداری اســت ،میتوان رفتهرفته فرهنگ جدیدی را در
مقابل ادبیات شکاف نسلی و فرهنگی بسط داد .رویکردی که همواره موردتاکید
حضرت آقا بوده و حکمت عملی آن توسط حاج قاسم عزیز مشاهده شد.
ایران  -به نظر میرسد کارنامه هشت ساله اجرایی و مدیریتی روحانی چنان
بر نفس تجربه حضور هشت ساله در مسند ریاست جمهوری سایه انداخته است
که نتواند صالحیت حضور در مجمع تشخیص مصلحت نظام را داشته باشد .به
ویژه این اتفاق درصورتی افتاده اســت که حسن روحانی تا پیش از رسیدن به
صندلی پاستور ،یکی از اعضای ادوار مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.
کیهــان  -همه میدانیم توطئه خارجی بــدون تکیه به پایگاه داخلی به نتیجه
نمیرســد .ادعاهای ضددینی و ضدانقالبی محافلی نظیر بیبیسی و ...بدون
بهرهگیری از پشتیبانی نظری چهرههایی در داخل ایران مدلل و موجه نیست...
کشــور نمیتواند این موضوع را در حالی که باطن این حوادث ،درگیری میان
مردم و قربانی شــدن عدهای است ،رها کند .چرا که رها کردن آن میتواند به
تکرار جرم و حوادث منجر شود .نظام نمیتواند در مقابل کسانی که زمینهساز
درگیری هستند و باعث ریخته شدن خون افراد بیگناه میشوند ،سکوت کند.

اطالعات -وقتی تجربه کارایی نداشتن روشهایی مانند گشت ارشاد را داریم چرا
اصرار بر اســتمرار آن داریم و در صدد اصالح این روش بر نمیآییم؟کمی اندیشه
کنیم که چنین اقداماتی ،بیشــتر به نفع گرایش جامعه به حجاب و پوشش مناسب
بوده و هســت یا به ضرر آن؟ حداقل برای احترام به حجاب و بانوان محجبهمان
بیشتر در اینباره بیندیشیم.
همشهری -اعتراضاتی که از مبدا با جنگ خیابانی آغاز شده است یک ثمره بسیار
کلیدی داشــته و دارد و این اســت که دوقطبی توهمی بیحجاب-باحجاب را به
دوقطبی حقیقی مردم-ضدانقالب تبدیل میکند.
بازگشت پری بلنده

الیاس قنبری ،فعال رسانه ای در یادداشتی برای «ایران» نوشت:ایران امروز حامل
کولهباری از تجربههای گوناگون سیاســی از خیانتها ،فتنهها و آشوبها است.
افرادی که تجربه بیشــتری دارند در بحبوحه حوادث فتنهگون دقیق به نظارهگری
وقایع و موضعگیریها میپردازند تا هرچه بیشتر جریانات درگیر در واقعه ،حقیقت
خود را نمایان کند.تخریب اموال عمومی ،آتش زدن مأمور پلیس و آمبوالنس ،به
آتش کشیدن پرچم ایران ،اهانت به مقدسات ،شعارهای هنجارشکن و علیه اصل
نظام و چادر کشــیدن از سر زنان محجبه الاقل تا اینجا نشان داد که هنجارشکنان
هیچ حد و مرزی نمیشناسند و مسجل کرد که ماجرای مهسا امینی ،بهانه است؛ بهانه
و فرصتی برای عقدهگشــایی نسبت به قدرتنمایی امت اسالم در اربعین حسینی،
هزینهتراشی برای حضور مؤثر ایران در اجالس سران سازمان همکاری شانگهای
تالشــعاع قرار دادن حضور رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل و
و تح 
شــاید قرار دادن ایران در موضع انفعال و به بنبست کشیدن مذاکرات رفع تحریم!
اینکه برخی قوانین و ساختارهای موجود در کشور این بستر را برای موجسواری
معاندین فراهم میکند بحث دیگری اســت که بایــد در جای خود به آن پرداخته
شود و نسبت به ضعفها بازنگری شود .اما آنچه هویدا است این است که دشمنان
زبــون و پیادهنظام داخلی آنها در ایران مترصد و در کمیناند که از هر اتفاقی برای
موجسواری و هزینهتراشی استفاده کنند.اینکه مطالبات و اعتراضات واقعی در جامعه
ما توسط عناصر برانداز به انحراف کشیده میشود حقیقتی است که بارها تجربه شده
و مردم نیز به آن واقفند .اعتراضات ســالهای  96و  98بر حول مسائل اقتصادی
شکل گرفت و بر همین منوال به انحراف کشیده شد و مورد سوءاستفاده بدخواهان
کشور قرار گرفت .این سخن که صف معترضین واقعی از هنجارشکنان جدا است در
آن زمان صدق میکرد ولی امروز صحنه کام ً
ال واضح است .هنجارشکنان از همان
بدایت امر حیا را خورده و آبرو را قی کرده و تعارف را کنار گذاشته و مراسم آتش
زدن روســری به عنوان نماد حجاب برگزار کردند و رقصکنان و هلهلهکنان فریاد
زدند که خواستهشان دهنکجی به حکم الهی است.در کودتای  28مرداد بدکارهای به
نام پری بلنده میدانداری میکرد و پیوند فحشا و اوباش به دنبال زمین زدن دولت
مردمی بود ،امروز هم برخی میدانداری و نعرهکشی میکنند و جبهه کفر همه توان
رسانهای خود را بسیج کرده است و نهایت همه این تالشها چند آتشبازی کوچک
بوده که خللی در اراده ملت بزرگ ایران در افقگشایی تاریخی و مسیری که انتخاب
کرده است ایجاد نمیکند.
وقاحت رسان ه اصالحطلب به سبک ضدانقالب

کانال تلگرامی اصالحات نیوز در اقدامــی زننده ویدیوی آتش زدن یک مأمور
نیروی انتظامی از ســوی آشوبگران در مشهد را با عنوان «فیلم دیدنی» و همراه با
شکلک خنده منتشر کرد که با واکنش منفی بسیاری از کاربران همراه شد .این رسانه
اصالحطلب پیش از این نیز خبر درگذشت ملکه انگلیس را با تیتر «ملکه به رحمت
خدا رفت» منتشر کرده بود .تاکنون هیچ یک از شخصیتهای اصالحطلب نسبت به
این اقدام زشت رسانههای خود واکنش نشان ندادهاند.

جنوب کشور

علیرضا حائری زاده سرویس اســــتان ها //
اســتاندار یزد یکی از راه های بالندگی
یزد را توسعه مرزهای معنوی اقتصادی و
فرهنگی استان ورای مرزهای جغرافیایی
آن بیان و تصریح کرد :در این راستا باید
برنامه ریزی های جدی برای داشــتن برطرفسازی مسائل پیش روی تعاونیها ،موجود برای بخش تعاون پرداخت و اظهار کرد.وی تصریح کرد :با تجمیع سرمایههای
پایگاه هایی در ســواحل ،کشــورهای اهمیت این حوزه بیش از پیش تبیین شود .کرد :شرکتهای توسعه و عمران و شرکتهای خرد و ساماندهی آن در قالب شرکت های
همسایه و در تراز جهانی داشته باشیم .وی خاطرنشان کرد :براساس قانون توسع ه تعاونی فراگیر یکی از این ظرفیتهایی هستند توسعه و عمران و شرکت های تعاونی فراگیر

استاندار یزد:

جایگاه یزد در سواحل مکران باید حفظ شود

به گــزارش خبرنــگار دریــا« ،مهران
فاطمی» در نشست شــورای گفتوگوی
دولت و بخش خصوصــی ،تعاون را یکی
از بخشهای متناســب با بــوم فرهنگی
و ســابقه تاریخــی یزد دانســت و گفت:
تعاونــی هــا بهترین بســتر در امر تحقق
مردمی ســازی اقتصاد و ایجــاد عدالت
اجتماعی هستند لذا باید ضمن شناسایی و

و برنامه کشور ،ســهم تعاونیها در اقتصاد
باید از پنج درصد به  ۲۵درصد برســد ،این
در حالی است که در حال حاضر تنها سهم
هفت درصدی در اقتصاد داشته و تا تحقق
هدفگذاری انجام شده برای آن فاصله زیادی
وجود دارد.استاندار یزد در ادامه به ضرورت
استفاده از ظرفیت های بسیار خوب قانونی

که یکــی از مزایای آن ســهامداری مردم
شهرستانها با عضویت در آنها و واگذاری
طرحهای بــزرگ طبق قانــون و با ترک
تشریفات اســت.فاطمی در بخش دیگری
از ســخنانش ضمن انتقــاد از تکیه صرف
به بانکها جهت تامین مالــی ،بر احصاء
مدل های نوین تامین مالی شرکت ها تاکید

می توان شرکت های مادر تخصصی مختلف
را در حوزه حمل و نقل ،صنعت ،ساختمان
و ســایر بخشها تشکیل داد که این موضوع
موجب به افزایش ســرعت رشد اقتصادی
اســتان در بخش تعاون خواهد شد.وی در
ادامه به سفرهای خارجی رئیس جمهور و
مسئولین دولت و انعقاد تفاهماتی در سطح

بین المللی اشاره و خاطرنشان کرد :استان
یزد باید بالفاصله پس انعقاد تفاهمنامهها،
جایگاه خود در تفاهم نامه پیدا و از عواید
آن به نفع فرهنگ ،اقتصاد ،عمران و آموزش
اســتان بهره برد.فاطمــی همچنین یکی از
محورهای بسیار مهم برای دولت و نظام را
توسعه سواحل مکران عنوان و اظهار کرد:
جایگاه ویژه استان یزد در این سواحل باید
حفظ ،در امر ســرمایه گذاری آن مشارکت
و عوایــد خاص آن به نفع مســائل ملی و
اســتانی را به جد دنبال کنیــم.وی یکی از
راه های بالندگی یزد را توســعه مرزهای
معنوی اقتصادی و فرهنگی اســتان ورای
مرزهای جغرافیایی آن بیان و تصریح کرد:
در این راســتا باید برنامه ریزی های جدی

فرمانده قرارگاه جنوب شرق ارتش :

استاندار بوشهر:

ساخت راهآهن بوشهر سه ساله به پایان میرسد نیروهای نظامی در تهدیدها کنار مردم هستند
آرزو توکلی ســــرویس اســتان هــا  //فرمانده
قرارگاه منطقهای جنوب شرق ارتش جمهوری اسالمی
با اشاره به اینکه ارتش ،سپاه و نیروی انتظامی به عنوان
بازوان قدرتمند والیت در کنار مردم هســتند ،گفت:
امروز در حفاظت از حدود جمهوری اســامی ایران با
احدی شوخی نداریم و در تهدیدات کنار مردم هستیم.

به گزارش خبرنگار دریا ،ســرتیپ دوم امیر غالمعلیان
روز پنجشــنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح مستقر در
کرمان ضمن گرامیداشــت چهل و دومین سالگرد دفاع
مقدس افزود :اتخاذ راهبردهای هوشــمندانه نیروهای

ســید ابوالحســــن جعفری ســرویس
اســتان ها  //استاندار بوشهر از تامین اعتبار
خط ریلی بوشهر  -شــیراز از محل صندوق
توسعه ملی خبر داد و گفت :امید میرود این
پروژه در مدت سه سال اجرا و به نتیجه برسد.

به گزارش خبرنگار دریا ،احمد محمدیزاده در
جلسه بررسی آخرین وضعیت پیشرفت و تحقق
مصوبات سفر استانی آیتاهلل رئیسی با حضور
معاون اجرایی رئیس جمهور با گرامیداشت هفته
دفاع مقدس به بیانات امام راحل پرداخت و اظهار
کرد :در دفاع مقدس ابهت ابرقدرتها شکسته و
انقالب اســامی به تمام جهان صادر شــد.وی
دفاع مقدس را اوج اقتدار ملت ایران دانســت و
بیان کرد :دفاع مقدس اوج اقتدار ملتی است که
به تنهایی در برابر همه دنیا و ابرقدرتها ایستاد
و آنها را شکست داد.استاندار بوشهر با بیان اینکه
بعد از جنگ جهانی دوم برای نخستین بار دو ابر
قدرت علیه یک کشور مقابله کردند افزود :دفاع
مقدس تنها جنگی بود که همه ابرقدرتها با همه

سید ابوالحســــن جعفری سرویس
اســــتان ها  //معاون برنامه ریزی و
امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی
استان بوشهر گفت :مبلغ  ۵۴۹۶میلیارد
ریال اعتبار در ســه ردیف تسهیالتی
و همچنین اعتبارات امهال تســهیالت
خســارت دیدگان ناشی از خشکسالی
تخصیص یافته به این اســتان به طور
کامل جذب شد.

به گزارش خبرنگار دریا؛ شاپور رضایی
در آیین معارفه سرپرســتهای مدیریت
امــور ســرمایهگذاری و مدیریت امور
برنامه و بودجه این ســازمان اظهار کرد:
پرداخت کامل سهم اعتبارات تخصیصی از
محل اعتبارات بند الف تبصره  ۱۸قانون
بودجه سال  ۱۴۰۰با عاملیت بانکهای
کشــاورزی ،توســعه تعاون و صندوق
کارآفرینی امید در اســتان بوشهر محقق

ظرفیت و توانایی و قدرتهای منطقه پشت سر
صدام قرار گرفتند تا انقالب اسالمی به شکست
برســانند ولی با رهبری امام راحل و پشتیبانی
ملت ایران دشمن شکست خورد و وعده خدا در
پیروزی حق علیه باطل محقق و ایران اسالمی
پیروز شــد.محمدیزاده با اشاره به اینکه امروز
انقالب و نظام اســامی در اوج اقتدار قرار دارد
خاطرنشان کرد :قدرت و اقتدار نظام اسالمی ایران
روز افزون است و دشمنان هم ضعیفتر میشوند.
وی با قدردانی از ســفر معــاون اجرایی رئیس
جمهور به استان بوشــهر در پیگیری مصوبات
سفر اســتانی آیتاهلل رئیسی گفت :از مصوبات
سفر اســتانی رئیس جمهور ،اجرایی شدن خط
ریلی بوشهر است که با پیگیریهای انجام شده
 ۱.۲میلیارد دالر پرداخت میشود.استاندار بوشهر
با اشــاره به اینکه خط ریلی بوشهر در  ۱۴سال
گذشته  ۱۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته است
خاطرنشان کرد :امید میرود پروژه راهآهن بوشهر
 -شیراز در مدت سه سال اجرا و به نتیجه برسد.

مســلح در دوران پُرافتخار دفاع مقدس این افتخار ابدی
را نثار جمهوری اسالمی ایران کرد که به رغم هشت سال
همه حمایت های جهانی از ارتش عراق ،وجبی از خاک
مقدس جمهوری اسالمی ایران از دست نرفت و این سند
پرافتخاری برای دوران دفاع مقدس خواهد بود.فرمانده
قرارگاه منطقهای جنوب شــرق ارتش با اشاره به اینکه
در دوران دفاع مقدس ،دشــمن دچار اشتباه محاسباتی
شد و با پشتیبانی بلوک شرق و غرب تهاجمی را بر ضد
جمهوری اسالمی ایران انجام داد ،تصریح کرد :به دشمن
نصحیت میکنیم که دیگر چنیــن خطاهای راهبردی را
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برای داشــتن پایگاه هایی در ســواحل،
کشورهای همسایه و در تراز جهانی داشته
باشیم.فاطمی در بخش پایانی سخنانش به
تبیین لزوم تشکیل هســته اندیشه ورز در
اتاق تعاون استان با توجه به لزوم نگاه نو و
فناورانه به مسائل این بخش پرداخت.

تکرار نکنند.وی اظهارداشــت :آمادگی نیروهای مسلح
جمهوری اســامی ایران اعم از ارتش ،ســپاه و نیروی
انتظامی به هیچ عنــوان با آمادگی دوران انقالب و حتی
دوران دفاع مقدس قابل مقایسه نیست.غالمعلیان بیان کرد:
توانمندی در نیروهای مسلح به حدی است که در کسری
از زمان هرجا که تهدید متوجه جمهوری اســامی ایران
باشد در هر منطقه حضور خواهند داشت و پس از انجام
ماموریت ســالم به آشیانه خود باز میگردند که این مهم
سند پر افتخاری برای جمهوری اسالمی ایران است.مراسم
رژه یگان های نمونه نیروهای مختلف مسلح ارتش ،سپاه،
بسیج و نیروی انتظامی مستقر در کرمان و نیز مراسم فرود
چتربازان با حضور مقام های کشوری و لشکری ،اعضای
شورای تامین و سایر مسئوالن مرتبط در بلوار  ۲۲بهمن
شهر کرمان برگزار شد.

دادستان یزد :

دستگاههای اجرایی ،متقاضیان را ملزم به رعایت استانداردها کنند

علیرضا حائــری زاده ســــرویس
اســــتان ها  //دادســتان یزد گفت:
براســاس مــاده  ۱۶قانــون تقویت و
توسعه نظام اســتاندارد مصوب سال
 ۱۳۹۶مجلس شــورای اسالمی ،تمامی
دســتگاه های اجرایی که به نوعی در
صدور مجوز تولید کاال یا ارائه خدمات
موضوع این قانون مســئولیت دارند،
مکلفند هنگام صدور مجوز ،متقاضیان
را ملزم به رعایت استانداردها و مقررات
فنیمربوطهنمایند.

بــه گزارش خبرنگار دریا ،محمد رضا
حدادزاده ،در نهمین نشســت کمیسیون
ماده  ۴۲افزود :اســتاندارد استان در این
مقطع از زمانه در حال به دوش کشــیدن

وظایف سخت و مهمی درحوزه ی تولید و
خدمات است و امسال که سال تولید ،دانش
بنیان واشــتغال آفرین توسط مقام معظم
رهبری نامگذاری شــده است ،ضروری
اســت ادارات و نهادهای استان به منظور
توسعه اســتاندارد ســازی به یاری اداره
کل اســتاندارد استان یزد بیایند و این نهاد
اثرگذار را حمایت کنند.حداد زاده افزود:
اطالع رســانی از طریق ابزارهای رسمی
و قانونی موجود ،نقش بســیار مهمی در
پیشــگیری از وقوع جــرم دارد ،از این
رو در ابتــدای امر ،ضروری اســت اتاق
اصناف و سازمان حمایت ازتولیدکنندگان
و مصرف کنندگان ،نسبت به اطالع رسانی

به واحدهای صنفی و تولیدی درخصوص
رعایت تولید و فروش کاالهای مشــمول
اســتاندارد اجباری اقدام نمایند ،چرا که
فصل جدید بازرسی ها و کنترل هاشروع
شده اســت.مدیرکل اداره استاندارد استان
یزد نیز در این نشست در تشریح کمیسیون
ماده  ۴۲گفت :براســاس قانون تقویت و
توسعه ی نظام اســتاندارد ،این کمیسیون
مرکب از یکــی از قضات دادگســتری
به انتخاب رییس قــوه قضاییه ،مدیرکل
استاندارد استان ،نماینده سازمان حمایت
از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ،نماینده
اتاق هــای بازرگانی ،صنایــع و معادن
وکشــاورزی ،تعاون مرکــزی و اصناف

ایران حسب مورد تشکیل و بدوا به موارد
مذکور در این قانون رســیدگی می کند.
محمد رضا زارع بنادکوکی افزود :اداره کل
اســتاندارد استان یزد دارای شرح وظایف
گسترده ایی می باشــدکه کارکنان آن به
صــورت چند وظیفه ایی پیش برنده امور
هســتند ،با این وجود بدون کوچکترین
وقفه ایی کمیسیون های ماده  ۴۲در فواصل
زمانی الزم تشکیل و با مالحظه شرایط و
امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت
احراز جرم ،مراتــب را به مرجع قضایی
ذیصالح ارجاع می کند .در این نشست به
 ۱۷پرونده تخلف واحدهای تولیدی آجر،
طالسازی  ،فرآورده های کنجدی ،موادلبنی
وبرق و الکترونیک که هم به لحاظ کیفی و
کمی دارای نقص ها واشکاالتی بودند مورد
بررسی قرار گرفت و تصمیم های الزم در
خصوص آن ها اتخاذ شد.

معاون جهاد کشاورزی بوشهر :

اعتبار تسهیالت کشاورزی استان بوشهر جذب شد

شــد.وی بیان کرد :در مجموع حدود ٥٩
درصد تسهیالت پرداختی استان از محل
تســهیالت مذکور با مجموع مبلغ ۲۵۴۸
میلیارد ریال در زیر بخشهای کشاورزی
استان جذب شــد.معاون برنامه ریزی و
امور اقتصادی ســازمان جهاد کشاورزی
استان بوشــهر ادامه داد :عمده طرحهای
دریافت کننده تســهیالت در بخشهای
صنایع تبدیلی و غذایی ،شیالت و آبزیان،
دام و طیور و تولیدات گیاهی بوده است.
رضایی اظهار کرد :بخش کشاورزی استان
بوشهر در جذب به موقع سهم برای استان
از این تسهیالت حائز رتبه اول کشوری
در سطح استانها شــده است.وی گفت:

اعتبارات خرید بذر اســتان بوشــهر در
ســال جاری به صورت صددرصد جذب
شــد که با توجه به اهمیت تولید محصول
استراتژیک گندم ،پرداخت تسهیالت خرید
بذر با مجموع مبلغ  ۱۵۰۰میلیارد ریال به
شرکتهای تولید کننده بذر استان موجب
تضمین تامین بذر مورد نیاز کشــاورزان
استان در زمان کاشت پاییزه ،کشت به موقع
و افزایش تولید میشود.معاون برنامه ریزی
و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی
استان بوشهر افزود :این استان در پرداخت
تسهیالت خرید بذر تنها استانی است که
موفق به عقد قرارداد سهم کامل تسهیالت
ابالغی شده اســت.رضایی گفت :طی دو

مرحله ابالغ اعتبارات امهال تســهیالت
خسارت دیدگان ناشی از خشکسالی از
محل منابع بند خ مــاده  ۳۳قانون برنامه
نیز تا کنون  ۴۲۸میلیارد ریال معادل ٩٩
درصد اعتبارات ابالغی جذب شــد.وی
گفت :استان بوشهر در این بخش حائز رتبه
سوم در سطح کشور میباشد و اکنون نیز
در حال پیگیری برای افزایش سهم استان
و اســتفاده از منابع متمرکز هستیم.معاون
برنامــه ریزی و امور اقتصادی ســازمان
جهاد کشاورزی استان بوشهر در خصوص
اعتبار سرمایه در گردش تامین نهادههای
تولیــد دام و طیور و شــیالت افزود :در
جهــت کاهش تبعات ناشــی از افزایش

15هزار قلم تجهیزات آموزشی بین مدارس استان بوشهر توزیع شد
دستور کارآموزش و پرورش قرار دارد.

* خرید  ۷۰میلیارد تومان تجهیزات آموزشی

سیدابوالحســنجعفریسرویساســتان
ها  //مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر
گفت :درآستانه آغاز سال تحصیلی جدید ۱۵
هزار قلم تجهیزات آموزشی در میان مدارس
 ۱۸منطقه آموزشی این استان توزیع شد.

به گزارش خبرنگار دریا ،علی موحدی در
آیین ارسال این تجهیزات به مناطق آموزشی
افزود :این اقالم شامل  ۶هزار و  ۵۱۰عدد میز
و صندلی دانش آموز ۴۴۰ ،عدد میز و صندلی
معلم ۵۴۰ ،دستگاه رایانه ۹۲ ،دستگاه فتو ُکپی،
 ۷۸۳دستگاه وسایل سرمایشی۲ ،هزار و ۵۰۰
مترمربع فرش سجاده ای ۱۰۰ ،دستگاه وسایل
هنرستانی ( قطعات خودرو ،چرخ خیاطی و
وسایل جوشــکاری) ۷۵۰ ،صندلی دسته دار
امتحانی تعمیری ۲،هــزار و  ۸۰۰عدد میز و
نیمکت تعمیری ،وسایل آزمایشگاه  ۵۵عدد،
لپ تاپ  ۲۵دســتگاه و  ۵۰۰مورد تجهیزات
اداری شامل کمد و فایل ۱۷۰ ،هزار مترمربع

ایزوگام اســت.وی بیان کرد :برای تامین این
تجهیزات  ۴۰میلیارد تومان اعتبار با همکاری
اداره کل نوسازی ،توســعه و تجهیز مدارس
استان بوشــهر ،آموزش و پرورش و سازمان
مدیریت و برنامه ریزی هزینه شــده اســت.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان بوشــهر
گفت :تالش میشود در حد مقدورات استانی
تجهیزات مورد نیاز مدارس با همکاری اداره
کل نوســازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان
تامیــن و رضایت مندی خوبی در مدارس و
مناطق ایجاد شــود.وی اظهار کرد :تامین این
میزان تجهیزات آموزشی نسبت در پنج سال
اخیر بی سابقه بوده است.موحدی ادامه داد :از
مهر سال گذشته تا امسال  ۶۰میلیارد تومان
تجهیزات زیرساختی برای مدارس ارسال شده
و افزون براین  ۱۵میلیارد تومان نیز ایزوگام و
پنج میلیارد تومان نیز برای آسفالت مدارس در

مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس
استان بوشهر گفت :امسال  ۷۰میلیارد تومان
اعتبار بــرای خرید و نوســازی تجهیزات
مدرســه های این اســتان هزینه شده است.
ابراهیم احمــدی افزود :با توجه به ۲ســال
کرونایی و حضــور نیافتن دانــش آموزان
در کالسهای درس بســیاری از امکانات،
تجهیزات و فضای فیزیکــی مدارس دچار
فرســودگی شــدند در همین ارتباط تالش
شــده که با خرید تجهیزات مورد نیاز بخشی
از نیاز مدرســه ها برای سال تحصیلی پیش
رو تامین شــود.وی بیان کــرد :با این میزان
اعتبار براساس نیازسنجی انجام شده از سوی
مدرســه ها اقالم مورد نیاز از جمله  ۶هزار
عدد میز و صندلی ۹۵۰ ،دستگاه کولر۸۰۰ ،
دستگاه کامیپوتر و برخی تجهیزات هنرستانی
از جمله چرخ خیاطی ،موتور خودرو ،سیستم
سوخت رسان و سایر موارد دیگر خریداری
شده است.احمدی اضافه کرد :امروز مرحله
نخست این تجهیزات آموزشی توزیع می شود
و هفته آینده نیز کاروان دیگری از تجهیزات
آموزشــی مورد نیاز توزیع می شــود.وی با
اشــاره بهره برداری از  ۲۹فضای آموزشی و
پرورشی در هفته دولت ادامه داد :همزمان با
آغاز ســال تحصیلی و هفته دفاع مقدس نیز
 ۲۴کالس درس در قالب پنج فضای آموزشی
و  ۲سالن ورزشی با  ۵۰میلیارد تومان اعتبار
تحویل آموزش و پرورش می شود.
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جدال با چهار عمل اصلی
ای بچه شکرکن که غم نان ندیدهای
دنبال رزق ،رنج فراوان ندیدهای
من صدهزار ورطه ناباب دیدهام
اما تو جز کالس و دبستان ندیدهای
ننهادهای به درگه کس روی احتیاج
صدگونه اخم و تخم ،ز دربان ندیدهای
از بهر نسیه سوی دکانی نرفتهای
ناز و عتاب صاحب دکان ندیدهای
از مفلسی به قرض نگردیدهای دچار
پول کسی نخورده و زندان ندیدهای
من در پی زغال بسی رنج دیدهام
تو جز اتاق گرم زمستان ندیدهای
دوز و کلک برای تو دشمن نچیده است
تهمت نخورده از کس و بهتان ندیدهای
حیوان شنیدهای که بود دشمن بشر؟
انسان که هست دشمن انسان ،ندیدهای
چیزی شنیدهای تو در افسانهها ولی
چون من به چشم ،غول بیابان ندیدهای
آگاه نیستی زپریشانی کسان
زیرا که حال و روز پریشان ندیدهای
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مواردی از حقوق مصرفکننده که عمراً میدانستید

جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود!

هرسال کلی به قیمت اجناس اضافه میشود؛ بیآنکه حتی
کیفیت آنها تکانی بخورد! حاال هم که نوع قیمتگذاری
طوری شده که مرحوم فیثاغورث شخص ًا باید بیاید قضیه
را حل کند .برای همین شما را با بخشی از حقوق خودتان؛
یعنی مصرفکننده گرامی ،آشنا میکنیم که بروید و برای
بچهمحلهایتان هم تعریف کنید تا آنها هم آشنا شوند.
 .۱حق انتخاب:

قیمت نهادههای تولید در سال جاری در
بخشهای دام و طیور و آبزیان و حمایت
از تولیدکنندگان بخش کشــاورزی استان
نیز تاکنــون مبلغ  ۱۰۲۰میلیــارد ریال
تســهیالت به متقاضیان پرداخت شده و
هم اکنون نیز درحال پذیرش درخواست

متقاضیان هســتیم.در این آیین مصطفی
قایدی به عنوان سرپرست مدیریت امور
ســرمایهگذاری و عبدالحسین خلعتی به
عنوان سرپرســت مدیریت امور برنامه و
بودجه سازمان جهاد کشــاورزی استان
بوشهر معارفه شدند.

آگهی دعوت مجمع عمومی

تعاونی مسکن دانشگاهیان علوم پزشکی استان هرمزگان  -شماره ثبت 3829

مجمع عمومی تعاونی مســکن در مورخ  1401/07/15به صورت الکترونیکی ( مجازی )
برگزار می گردد .
* دستور کار جلسه مجمع عمومی :
 -1تایید یا رد مصوبات مجامع عمومی مــورخ  1394/05/11و  1397/07/25در امور
مربوط به فروش اموال منقول یا غیــر منقول باقیمانده در پروژه بعثت متعلق به اعضاء و
تعیین خط مشی چگونگی وصول مطالبات و محاسبات سهم اعضاء و صدور مفاصا حساب
برای آنان .
 -2انتخاب و تعیین تعدادی از اعضاء به عنوان نماینده و ناظر و مجری مصوبات مجمع تا
صدور مفاصا حساب جهت اعضاء .
 -3تعیین خط مشی چگونگی فروش اموال و افتتاح حساب بانکی و نگهداری وجوهات
نقدی وصولی اعم از فروش اموال یا وصول مطالبات و پیگیری قضایی و وصول آن .
 -4تعیین حدود اختیارات هیئت مدیره تعاونی مسکن ویالسر و نمایندگان انتخابی اعضای
پروژه بعثت در اجرای مصوبات مجمع عمومی .

از طرف مدیر عامل

مصرفکننده میتواند کاالیی را خریداری کند که متناسب
جیبش یا در آرزویش باشد.
مث ً
ال میتواند آرزوی سوار شدن بر ماشین شاسیبلند و
ارزانقیمتی را داشــته باشد که در صورت تصادف با هر
زاویهای ،کیسه هوایش باز شود و سرنشینان سالم از آن
پیاده شــوند .اما ترجیح میدهد خودرویی سوار شود که
فقط راه میرود و آپشن جا لیوانی هم ندارد! اما با جیبش
تناقضهای کمتری دارد.
 .۲حق اطالع یابی:

مصرفکننده حق دارد میزان خدمات دریافتی را بداند.
مث ً
ال چیپس یا پنیری که خریده باید الاقل یک پنجم آن
پر شده باشــد یا نه؟! یا باید بداند سوسیس و کالباسی
که خریده عالوه بر گوشتی که ندارد دیگر چه چیزهایی
نــدارد! همینطور در خصــوص انواع لبنیات ،ســایر
فرآوردههای گوشــتی ،غالت فرآوری شده و ...هم این
مورد صدق میکند.
 .۳حق ایمنی:

کاالی خریداری شده باید برای جان و مال مصرفکننده
ایمن باشد .خریدار نباید با دیدن قیمتها سکته کند و اگر
توانست کاال را تهیه کند بدون اینکه سکته بزند ،باید کمی
کیفیت هم توی آن پیدا کند!
باز هم خودرو را مثال بزنیم؛ درســت است که قیمتش
باعث سکته ناقص میشود اما در عوض کیفیتش طوری
است که بدون درد و خونریزی کارتان را تمام میکند .البته
همه میدانیم مقصر اصلی راننده اســت که در تصادفها
زاویه باز شــدن ایربگ را تشخیص نمیدهد و در بعضی
موارد هم که خودرو خود به خود آتش گرفته ،مشخص
شده راننده استارت زده و قصد استفاده از آن را داشته!
 .۴حق شنیده شدن:

متأســفانه حق شنیده شدن یک حق زماندار است .دیر
بجنبید زمان را از دست داده و گی ماُور میشوید.
قبــل از خرید ،خــوب توضیح دهید کــه چه چیزی
میخواهید چون به محض اینکه پولش را پرداخت کردید
و رفت توی دخل فروشنده ،زمانتان تمام شده .آن وقت
دیگر حق شــنیدن که هیچ؛ حق حرف زدن هم ندارید.
چون جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود .حتی شما
دوست عزیز!
طوبی عظیمینژاد
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مسئول کانون پرورش فکری بستک عنوان کرد

کانون پرورش فکری ؛ سرمایه ای ملی برای ساختن آینده بهتر کودکان و نوجوانان
من در سال  ۱۴۰۱به عنوان کتابدار نمونه انتخاب شدم و در سال  ۱۳۹۵در جشنواره زبان خوب مادری برگزیده شدم
کتابخانه کانون تخصصی ترین کتابخانه کودک و نوجوان می باشد و تالش و کوشش همه ی مربیان در هر فعالیتی متمرکز بر کتاب و کتابخوانی است
کانون با برگزاری کارگاه های هنری و مهارتی  ،دانش آموزان را توانمند و آشنا به توانایی خود بار می آورد و این در زندگی فردی و اجتماعی آنها تاثیر گذار است
علی زارعی /دریا

daryaz 1359 @gmail.com

مصاحبه اختصاصی  //کانون پــرورش فکری کودکان و
نوجوانان از جایگاه ویژه ای در تربیت و پرورش نسل آینده
برخوردار است و مانیز در سلسله گزارش هایی به معرفی
فعالیت های کانون در مناطق مختلف استان می پردازیم
که در این شماره به گفتگو با مسئول کانون پرورش فکری
بستک پرداخته ایم .

دریا :ضمن معرفی خودتان بگویید از چه ســالی
کارتــان را در کانــون پرورش فکــری کودکان
ونوجوانان آغاز کردید ،در چه حوزه هایی فعالیت
داشتید و در حال حاضر چه سمتی دارید؟
زهرا رحمانی هســتم .من از اوایل سال  ۱۳۸۶وارد کانون
شــدم .از همان ابتدا به عنوان مربی مسئول مرکز فرهنگی
هنری کانون پرورش فکری بســتک مشغول به کار شدم و
در حال حاضر به مدت تقریبا  ۱۵ســال است که در حال
خدمات رسانی به کودکان و نوجوان شهرم هستم و از خداوند
توفیق خدمت بیشتر به کودکان و نوجوانان را دارم.
دریا:کانــون در چه حوزههایــی فعالیت دارد و
چــه کارگاه هایــی و برای چه ســنینی برگزار
میکند؟بطــور مفصل توضیح دهیــد تا والدین
ومسئوالن با این نهادفرهنگی وآینده ساز بیشتر
آشنا شوند.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بســتک با هدف
غنی سازی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان و برای پرورش
مهارت اندیشــه ورزی و رشد اســتعداد فطری کودکان و
نوجوانان در سال  ۱۳۸۶راه اندازی شده است که کانون یک
کتابخانه تخصصی با بیش از  ۱۰هزار جلد کتاب دارد و در
حوزه های فرهنگی  ،هنری  ،ادبی  ،علمی و اسالمی فعالیت
دارد و همه ی این فعالیت ها مخاطب محور و کتاب محور
می باشد .مخاطبان کانون کودکان  ۴الی  ۱۸ساله می باشند و
این بچه ها می توانند روزهای خوش کودکی و نوجوانی خود
را در کانون با شــرکت در کارگاه های تخصصی و عمومی
بگذرانند و ظرفیت های خــاق ذهنی خود را در کتابخانه
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کانــون پــرورش فکری بســتک برای
توسعه فعالیت های خود در سایر شهر
و روستا های شهرستان که بالغ بر بیش
از  ۲۰۰روستا می باشد و ارائه خدمات
به همه ی کودکان و نوجوانان بخصوص
کودکان روستا های دور افتاده و محروم
نیازمند حمایت همه ی مسئوالن استان
و شهرستان بخصوص نماینده محترم
مجلس  ،فرمانــدار و همچنین حمایت
خیرین بزرگوار می باشد
تخصصیافزایشدهند.فعالیتهایکانونبهایجادفضایمثبت
در جامعه و در میان خانواده ها کمک می کند  .کانون در طول
سال فعال می باشد و با توجه به مخاطبان خود و نیاز روز آنها
برنامه ریزی می کند .
دریا :برای عدم قطع ارتباط نوجوانان پس از دیپلم
از کانون ،چه تدبیری اندیشیده شده است؟
نوجوانانــی کــه دوران کودکــی خــود را در کانــون
گذرانــده انــد ،نوجوانان خــاص و هنرمندی هســتند و
می توانند بر اســاس عالیق خــود در انجمن های مختلف
کانون مانند عکاسی ،داستان نویسی  ،هنرهای نمایشی و...
فعالیت کنند و در جشنواره ها ،المپیاد های ملی و بین المللی
مختلفی که کانون و سایر دستگاه ها برگزار می کنند ،شرکت
کنند و خوش بدرخشــند و از برترین ها باشــند .همچنین

می توانند به عنوان عضو ارشد ،کار مربی گری و تدریس در
حوزه های مختلف را شروع کنند.
دریا :اعضای کانون به چه توانمندی های دست می
یابند؟ استفاده از کتابخانه و کارگاه های کانون در
زندگی فردی واجتماعی شان چه اثراتی دارد؟
کانون برای من مفهوم خانه را دارد ،با همه شناســه هایی
که یک خانــه دارد؛ امنیت  ،آرامش ،یادگیری لذت ،بازی ،
بچــه ها و ...را در کانون تجربه کــرده ام .از بودن در کانون
لــذت می برم و البته تالش می کنــم آن را تکثیر کنم و به
دیگران هم انتقال دهــم .کودکان بعد از چند دوره عضویت
در کانون می توانند اســتعداد و عالیق خود را کشف کنند
و در راه شــکوفایی آن برنامه ریزی داشته باشند .اعضای
کانــون خوب زندگی کــردن را با شــرکت در فعالیت ها
مــی آموزند و با مهارت های زندگی آشــنا می شــوند و
می توانند بهتر و زیباتر از سایر کودکان در اجتماع بدرخشندو
ارتباط بر قرار کنند .
دریا :حضور در کارگاه های کانون چه تاثیری بر
روند تحصیل دانش آموزان دارد وآیا باعث ایجاد
اختالل در درسخواندن شان نمی شود؟
فعالیــت های کانون پــرورش فکــری در اکثر اوقات
مکمــل برنامه های درســی دانش آموزان اســت .مربیان
پر تــاش کانون مطالب را به شــیوه های غیر مســتقیم
آموزش می دهند ،ولی معلمان شــیوه آموزش مســتقیم را
دارند .اجرای موفق طرح کانون و مدرســه در ســالهای
گذشــته خود گواه تاثیــر بر روند رو به رشــد تحصیلی
دانش آموزان بوده است .از یک طرف دیگر کانون با برگزاری
کارگاه های هنری و مهارتی ،دانش آموزان را توانمند و آشنا
به توانایی خود بار می آورد و این در زندگی فردی و اجتماعی
آنها تاثیر گذار است .کانون پرورش فکری بستک برای توسعه
فعالیت های خود در سایر شهر و روستا های شهرستان که
بالغ بر بیش از  ۲۰۰روستا می باشد و ارائه خدمات به همه ی
کودکان و نوجوانان بخصوص کودکان روستا های دور افتاده
و محروم نیازمند حمایت همه ی مسئوالن استان و شهرستان
بخصوص نماینده محترم مجلس  ،فرماندار و همچنین حمایت
خیرین بزرگوار می باشد.
دریا :مربیان کانون گویا بطور مرتب خودشان هم
بایستی دوره آموزشی ببینند .در این حوزه نیز
توضیحدهید.
در حال حاضر دو مربی فرهنگی و یک مربی ادبی و یک
مربی هنری در کانون بستک مشغول به کار هستند .مربیان
برای ارتقای آموخته های خود دوره های مرتبط با شــغل
خود را به صــورت ماهانه می گذرانند و می توان گفت هر
مربی ســاالنه بیش از  ۸۰ساعت آموزش دریافت می کند.
دوره هــا به صورت حضوری و مجازی برگزار می گردد و
حتی ما برای آموزش بیشتر راحت می توانیم در سامانه ایده با
بارگزاری فیلم های مدرسان کشوری در حوزه های مختلف
بر آموزش و یاد گیری بیفزاییم.
دریا  :مسئوالن مراکز کانون ،خودشان به مربیگری
هم می پردازند .گویا مسئولیت کانون و مربیگری
در کانون جدانشدنی هستند .چرا؟
من به عنوان مربی مسئول مرکز فرهنگی هنری بستک در
کنار سایر مربیان به برگزاری کارگاه های تخصصی و عمومی
پرداخته و همان طور که از عنوان پست مربی مسئول فهمیده
میشود ،در کنار مسئولیت اداری با توجه به تخصص خود به
برگزاری کارگاه ویژه کودکان و نوجوانان می پردازم.
دریــا :چــه تعــداد عضــو داریــد و در چــه
حوزه هایی بیشــتر فعالیت دارند؟ در تابستان
چــه تعــداد کارگاه برگــزار شــد وچــه تعداد
از کــودکان و نوجوانــان توانســتند از ایــن
برنامه ها استفاده کنند؟
در حال حاضر مرکز بستک  ۳۶۹نفر عضو دارد .در تابستان
این مرکز  ۲۸کارگاه تخصصی و  ۱۲کارگاه عمومی که روی

هم  ۴۰کارگاه می شــود برگزار نمــوده و بیش از  ۲۸۰نفر
کودک و نوجوان از این کالس ها استفاده کرده اند .بیشترین
فعالیت هــا در حوزه هنری  ،ادبی و فرهنگی بوده اســت.
کالس هایــی چــون نقاشــی ،طراحــی  ،قصــه گویی،
داستان نویسی ،نوشتن خالق تصویرگری و شعرخوانی ،روان
خوانی ،بحث آزاد ،دانشمندان کوچک ،سفالگری ،کاردستی،
بازی های خالقانه و ....در تابستان برگزار گردید.
دریا :بیشتر چه کودکانی جذب کانون می شوند
وشما برای جذب آنها از سطح محالت ،روستاها و
مدارس چه اقدامی داشته اید وچه برنامه ای برای
آینده دارید؟
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فعالیــت های کانون پــرورش فکری
در اکثــر اوقــات مکمــل برنامه های
درســی دانــش آمــوزان اســت.
مربیان پر تــاش کانون مطالب را به
شــیوه های غیــر مســتقیم آموزش
می دهند ،ولی معلمان شیوه آموزش
مستقیم را دارند .اجرای موفق طرح
کانون و مدرســه در سالهای گذشته
خــود گواه تاثیر بر روند رو به رشــد
تحصیلی دانش آموزان بوده است
به نظر من همه ی کــودکان در اولین برخورد با مربیان و
فضای کانون به نوعی عاشق و جذب کانون می شوند؛ چون
اینقدر تنوع در فعالیت های کانون زیاد اســت که هر کودک
با هر سلیقه ای جذب کانون می شود .البته امکانات هم در
جذب کودکان خیلی مهم است .در بعضی موارد کودک بخاطر
مشکل رفت و آمد و نداشتن وسیله نقلیه عمومی در شهر از
حضور در کانون محروم می شود .البته تبلیغات و اطالع رسانی
برای آشنایی عموم با فعالیت های کانون یکی از ارکان اصلی
می باشــد کــه مربیان کانــون در حد توان بــا برگزاری
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کودکان به مطالعــه کتاب از کودکی در ســطح محالت و
روســتا ها و بخش ها با راه اندازی کانون ســیار روستایی
می توان اکثر کودکان و نوجوان را پوشش داد .برای آینده بهتر
همه باید دست در دست هم بدهند؛ کانون یک سرمایه ملی
است که آینده بهتر کودکان و نوجوانان را می سازد.
دریا :تعامل مرکز شما با سایر ارگانها و نهادهای
دولتی و غیر دولتی چگونه و در چه سطحی است؟
خــدا رو شــکر در بســتک همــه ی دســتگاه ها و
ارگان های دولتــی با کانون و فعالیت های آن آشــنایی
دارنــد و در اکثــر مواقع بــرای اجرای برنامــه همکاری
می کنند؛ بخصوص دستگاه های هم سو که اهداف مشترکی
دارندمانند آموزش و پرورش ،اداره ارشــاد ،بهزیستی ،هالل
احمر ،امور بانوان ،فرمانداری و...
دریــا :خودتــان ،مربیــان و اعضــای تــان در
جشنواره ها چه رتبه هایی را کسب کرده اید؟
من در ســال  ۱۴۰۱به عنــوان کتابــدار نمونه انتخاب
شــدم و در ســال  ۱۳۹۵در جشــنواره زبــان خــوب
مادری برگزیده شــدم .اعضای کانون درجشــنواره ها و
مهرواره های مختلف برگزیده شــدند و برگزیده کشــوری
و منطقه ای داشــتیم؛ جشــنواره های چــون زبان خوب
مادری ،عکاســی کشــوری ،مهــرواره بر مــوج دانایی،
جشــنواره بیــن المللی رضــوی ،جشــنواره منطقه ای
طنــز خلیج فارس ،مهرواره عکاســی خلیــج فارس ،دو
ساالنه های هنرهای تجسمی و.....
دریا :گویا در مهرماه هم قرار است جشنواره ای در
استان برگزار شود .در این زمینه توضیح دهید و
برای حضور در این جشنواره چه اقداماتی را انجام
داده اید؟
یکــی از جشــنواره های مهــم و تاثیر گــذار که کانون
پــرورش فکری هر ســاله برگــزار می کند جشــنواره
بین المللی قصه گویی اســت .امســال بیست و چهارمین
جشــنواره بین المللــی را پیــش رو داریم کــه مرحله
کتابخانــه ای آن در تاریخ  ۱۲مهرماه در بســتک برگزار
می گردد و در این مرحله حدود  ۲۸نفر قصه گو با هم رقابت
می کنند و برگزیدگان به مرحله استانی جشنواره راه می یابند.

در حال حاضر مرکز بستک  ۳۶۹نفر عضو دارد .در تابستان این مرکز  ۲۸کارگاه تخصصی
و  ۱۲کارگاه عمومی که روی هم  ۴۰کارگاه می شــود برگزار نموده و بیش از  ۲۸۰نفر
کودک و نوجوان از این کالس ها استفاده کرده اند .بیشترین فعالیت ها در حوزه هنری،
ادبی و فرهنگی بوده اســت .کالس هایی چون نقاشــی ،طراحی قصه گویی ،داســتان
نویســی ،نوشتن خالق تصویرگری و شــعرخوانی ،روان خوانی ،بحث آزاد ،دانشمندان
کوچک ،سفالگری ،کاردستی ،بازی های خالقانه و ....در تابستان برگزار گردید.
نمایشــگاه و اجرای فعالیت در فضا های باز و تهیه کلیپ
و اشــتراک گــذاری در فضــا های مجازی بــه تبلیغات
برای آشــنایی با فعالیت هــای کانون مــی پردازند .اگر
حمایت مســئوالن و خیرین بزرگوار باشد برای گسترش
فعالیت های کانــون و ارائه خدمات فرهنگی و تشــویق

دریا :اینکه گفته می شود تمام فعالیت های کانون
کتاب محور است را بیشتر توضیح دهید.
کتــاب و کتابخوانــی محور اصلی فعالیــت های کانون
پــرورش فکــری اســت .از میــان  ۶۲عنــوان فعالیت
در کانــون ،کتاب خوانــی مهم ترین فعالیت محســوب

می شــود و ســایر فعالیت ها هم کتاب محور می باشــد.
مربــی کارگاه هــای مختلــف چون داســتان نویســی،
قصه گویی  ،کاردســتی و ...بر اســاس کتاب و با توجه به
کتابهای موجود در کانون برگزار می کند .به طور مثال یکی از
فعالیت هایی که در کانون انجام می شود نمایش خالق است که
در آنجا مربی از بچه ها تقاضا می کند هر یک از آن ها یک کتاب
را از کتابخانه بیاورند .سپس کنار یکدیگر می نشینند و افراد به
صورت نوبتی در ارتباط با نقش های موجود در کتاب صحبت
می کنند و سپس شخصیت کتاب را به نمایش درمی آورند
که در واقــع در انجام این فعالیت ،خوانــش کتاب وجود
نــدارد؛ اما افراد بــا انجام فعالیت های خــاق به کتاب و
کتــاب خوانــی عالقمنــد مــی شــوند.کتابخانه کانون
تخصصــی ترین کتابخانــه کودک و نوجوان می باشــد و
تالش و کوشــش همه ی مربیان در هر فعالیتی متمرکز بر
کتاب و کتابخوانی است و از شیوه های مختلف برای کتابخوان
کردن اعضا استفاده می کنند.
دریا :اخیرا مطرح شده اســت که کتابخانه های
کانون زیرنظر نهادهــای کتابخانه های عمومی
کشور اداره شود ،بنظرتان تحقق آن چه آسیبی را
به قشر کودک ونوجوان وارد می کند؟
در ارتباط با موضوع مطرح شــده بلــه در ارتباط ادغام
کتابخانــه تخصصی کــودک و نوجوان کانــون پرورش
فکری بــا کتابخانــه عمومی مــی توان گفتم متاســفم
متاســفم برای کســی که چنین پیشــنهاد یا صحبتی کرده

اســت .کانون تنهــا نهادی اســت که تخصصــی و ویژه
برای کــودکان و نوجوانان فعالیت می کنــد و ادغام آن با
کتابخانه های عمومی به معنای نادیده گرفتن قشر کودک و
نوجوان و به قولی نادیده گرفتن آینده ســازان کشور است.
ایــن دو نهاد  ،دو نهاد فرهنگی هســتند ،امــا با ماهیت و
کارکرد های متفاوت .کانون حدود  ۶۰فعالیت در آن انجام

,,

یکی از جشــنواره های مهم و تاثیر گذار
که کانون پرورش فکری هر ساله برگزار
می کند جشنواره بین المللی قصه گویی
است .امسال بیست و چهارمین جشنواره
بین المللــی را پیش رو داریم که مرحله
کتابخانــه ای آن در تاریــخ  ۱۲مهرماه در
بســتک برگزار می گردد و در این مرحله
حــدود  ۲۸نفر قصــه گو با هــم رقابت
می کنند و برگزیدگان به مرحله استانی
جشنواره راه می یابند

می شــود با محوریــت کتاب .کتابخانــه های تخصصی
کانون با کتابخانه های عمومی متفاوت اســت .هر کدام راه
جدا و هدف خاص خــود را دارند و ادغام آن نادرســت
می باشد .

حوادث

در امتداد تاریکی

نصب چهارصدمین پابند الکترونیکی برای زندانیان

جهنم آنالین

همسرم آن قدر مرا به خاطر کم سوادی تحقیر و سرزنش کرده است که دیگر تحمل این
همه حقارت را ندارم و می خواهم از او طالق بگیرم تا با هر دختر باســوادی که دوست
دارد ازدواج کند...

زن  38ســاله که مدعی بود این روزها در جهنم آنالین زندگی می کنم به مشــاور و مددکار
اجتماعی کالنتری گفت :در یکی از روســتاهای تربت جــام و در یک خانواده  7نفره به دنیا
آمدم  .پدرم با آن که کارگری ســاده بود و درآمد چندانی نداشــت ولی همواره ما را ترغیب
می کرد تا درس بخوانیم و موقعیت اجتماعی خوبی پیدا کنیم اما متاسفانه من از همان دوران کودکی
عالقه ای به درس و مدرسه نداشتم البته دیگر خواهران و برادرانم نیز فقط تا مقطع راهنمایی تحصیل
کرده اند ولی من بعد از آن که در امتحانات پایه پنجم ابتدایی قبول شدم دیگر به مدرسه نرفتم و
به همراه خواهر بزرگ ترم پای دار قالی نشستم تا به مادرم در قالی بافی کمک کنم چرا که مادرم
نیز با آن که خانه دار بود اما تالش می کرد تا با قالی بافی به درآمد خانواده کمک کند .خالصه
 16ســال بیشتر نداشتم که روزی به خانه خاله ام رفتم و برای ناهار مهمان آن ها شدم چرا که
خاله ام مرا خیلی دوست داشت و اجازه نمی داد قبل از صرف ناهار به خانه خودمان بازگردم من
هم که آن جا احساس راحتی می کردم مانند خانه خودمان در آشپزی یا شستن ظرف و ظروف به
خاله ام کمک می کردم اما آن روز یکی از همسایگان خاله ام نیز مهمان آن ها بود و زمانی که
رفتار مرا دید در همان جا مرا برای برادرش خواستگاری کرد .خاله ام نیز بالفاصله موضوع را
برای مادرم بازگو کرد و این گونه من و «عیسی» پای سفره عقد نشستیم .او در رشته علوم تجربی
دیپلم گرفته بود و در حرفه بنایی شاگردی می کرد .پدر نامزدم یک فروشگاه بزرگ مواد غذایی
در شهر داشت و از نظر مالی تفاوت زیادی با ما داشتند از طرف دیگر نیز برادر بزرگ عیسی
موقعیت اجتماعی خوبی داشت و دیگر خواهران و برادرانش نیز در دانشگاه تحصیل می کردند.
باالخره زندگی مشترک ما آغاز شد اما عیسی با ترغیب دیگر اعضای خانواده اش تصمیم به ادامه
تحصیل گرفت .اودر رشته معماری پذیرفته شد و لقب مهندس گرفت در حالی که پسرم به دنیا
آمده بود و من سرگرم بچه داری شدم خواهران و برادران عیسی نیز به موقعیت های اجتماعی
خوبی رسیدند .یکی از آن ها در آزمون وکالت پذیرفته شد و خواهر او نیز به استخدام آموزش و
پرورش درآمد .در این شرایط اوضاع زندگی ما نیز به کلی تغییر کرد .آن ها مرا از جمع خودشان
طرد کردند چرا که مرا دختری بی سواد و بی فرهنگ می خواندند .زمزمه هایی می شنیدم که
خجالت می کشند مرا به مهمانی های خودشان دعوت کنند با آن که فرزند دومم نیز به دنیا آمده
بود ولی بیشتر از گذشته با بی مهری اطرافیانم مواجه می شدم .عیسی هم بیشتر اوقات بیکار بود
و سر هیچ کاری نمی رفت .او می گفت :یک دختر بی سواد لیاقتی بیشتر از این ندارد .همسرم
مرا مجبور می کرد تا مقابلش بنشینم که به من آموزش رفتار با افراد تحصیل کرده را بدهد .او هر
روز از من ایراد می گرفت و مرا زنی بی کالس می دانســت و مجبورم می کرد تا فقط در برابر
خواسته هایش «چشم» بگویم چرا که معتقد بود بیشتر از من می فهمد .کار به جایی رسید که
دیگر به همه اعضای خانواده ام توهین می کرد و از رفتار و گفتار آن ها ایراد می گرفت که با
فالن ســخن یا فالن رفتار ،او را خجالت زده کرده اند .هر بار نیز به او اعتراض می کردم که
حداقل احترام پدر و مادرم را حفظ کند مرا با توهین و فحاشی زیر مشت و لگد می گرفت و
هرکالم مرا نیز توهین به خانواده اش می دانست .اکنون فقط وقتی سرکار می رود که برای مخارج
روزانه زندگی با مشکل روبه رو شویم در غیر این صورت مدام در خانه گوشی تلفن را به دست
می گیرد تا آنالین بودن بقیه را بررسی کند در این میان اگر خدای ناکرده خواهر یا برادر من در
فضای مجازی آنالین باشــند روزگار مرا جهنم می کند و هر آن چه فحش و ناسزا می داند به
خانواده ام می گوید او معتقد است من لیاقت لباس قشنگ ،تفریح ،مهمانی ،خانه خوب ،طال و
خیلی چیزهای دیگر را ندارم .او هم فقط به خاطر بچه هایش تالش می کند وگرنه من ارزش
در کنار او بودن را ندارم .باالخره از این اوضاع به تنگ آمدم و یک روز که عیسی درباره آنالین
بودن خواهرم بدگویی می کرد من هم دهانم را باز کردم و تا حدی که می توانستم به خانواده اش
توهین کردم او هم از شدت عصبانیت آن قدر کتکم زد که بینی ام را شکست و بعد هم مرا یک
ماه در خانه حبس کرد تا کسی متوجه ماجرا نشود حاال هم به کالنتری آمده ام تا از او شکایت
کنم و طالقم را بگیرم تا با کسی که دوست دارد ازدواج کند و ...

گروه حوادث  //رئیس کل دادگستری
هرمزگان از نصب چهارصدمین پابند
الکترونیکی برای زندانیان این استان
خبر داد.

به گزارش خبرنــگار دریا ؛ رئیس کل
دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت:
با توجه به تأکیدات ریاست محترم قوه
قضاییه،سیاستحبسزداییازبرنامههای
مهم دستگاه قضایی استان است و بر این
اساس هم اکنون ۴۰۰ ،نفر زندانی با نصب
پابند الکترونیکی در استان هرمزگان در
محدوده مشخص ،مدت حبس خود را
میگذراننــد .مجتبی قهرمانی در ادامه با
بیان اینکه روند استفاده از مجازات های
جایگزین حبس با شتاب هرچه بیشتری
در استان هرمزگان ادامه دارد ،افزود :بر
اساس مصوبه نشست ساماندهی و کاهش
جمعیت کیفری زندان های استان؛ قاضی

به گزارش مرکز رســانه قــوه قضائیه ،رئیس کل
دادگستری استان فارس ضمن تشریح حادثه تعرض
به نوجوان  ۱۶ســاله در زریندشت گفت :پس از
مراجعه این پســر نوجوان به دفتر دادستان و بیان
ماجرای تعرض ،موضوع با حساسیت ویژه در دستور
کار مقام قضایی قرار میگیرد و پس از صدور دستور
معاینه خطاب به پزشــکی قانونی توسط دادستان،
اطمینان خاطر الزم برای حمایت دستگاه قضایی
از بزهدیده داده شده است.حجتاالسالم والمسلمین
سید کاظم موسوی با بیان اینکه پس از اطالع مقام
قضایی از وقوع حادثه بالفاصله تمهیدات الزم برای
گروه حــوادث //رئیس پلیس
آگاهی پایتخت از دستگیری
یک کودک ربا در جنوب تهران
خبر داد.

گروه حوادث //بازیگوشی کودک  ۴ساله و استفاده
از فندک ســبب حریق یک منزل مســکونی در
بندرعباس شد.

عبدالمهدی حســین پــور معاون عملیات ســازمان
آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس
گفت:ساعت  ۱۱:۱۴چهارشنبه  ۳۰شهریور طی تماس

رئیس پلیــس آگاهی پایتخت
ک ربا در
از دستگیری یک کود 
جنوب تهــران خبر داد و گفت:
ک ربایی اعتراف
متهم به  ۲کود 
کرده است .ســرهنگ کارآگاه
علی ولیپور گــودرزی ،رئیس
پلیــس آگاهی تهــران بزرگ
در تشــریح جزئیات خبر فوق
اظهار داشت :با وقوع یک فقره

تلفنی با مرکز ،١٢۵خبر آتش سوزی یک منزل مسکونی
واقع در بلوار ثاراهلل بندرعباس دریافت شد.حسین پور
گفت :بالفاصله اکیپ عملیاتی از ایستگاه شماره  ۲به
محل حادثه اعزام و عملیات اطفاء حریق انجام شد .وی
علت آتش سوزی را بازی کودک  ۴ساله با فندک در
مجاورت پرده عنوان کرد و گفت :خوشبختانه این حادثه

ادعای متهم به قتل:

همسرم چای نیاورد کشتمش!
گروه حوادث //زن میانسال وقتی
در جواب همســرش که از او چای
خواســته بود ،گفت« :خودت برو
بریز» به طرز هولناکی کشته شد.

ساعت  8:40شب مرد میانسالی وارد
کالنتری  172عبدالعظیم شــد و با
خونسردی به افسر کشیک گفت :من
همسرم را ساعاتی قبل کشتم االن هم
جسدش در خانه است ،میتوانید به

بازداشت مظنونین انجام شده است و در کمترین زمان
ممکن متهمین که توسط متوفی نام برده شده بودند،
بازداشت شدند ،گفت :هماکنون پرونده در دو بخش
مجزا یعنی موضوع آدمربایی و فوت این نوجوان و
همچنین موضوع تعرض در مراجع ذیصالح قضایی
در حال پیگیری است .وی همچنین با اشاره به اینکه
نحوه واقع شــدن فوت و علت تامه آن در دســت
بررسی دقیق و کارشناسی است ،گفت :دالیل اولیه
حکایت از قرائنی در خصوص خودکشی دارد ،اما
آنچه مسلم است اینکه اظهارنظر قطعی در این باره
مستلزم اعالم نظریه کارشناسی پزشکی قانونی است.
رئیس کل دادگستری استان فارس با تأکید بر اینکه
سایر اتهامات مطرح در این پرونده از جمله موضوع
تعــرض و آدمربایی با دقت نظــر ویژهای در حال

برای اقامه نماز به مســجدی در
محدوده شــرق تهران مراجعه
داشــته و زمانی که مادربزرگ
در حــال نماز خوانــدن بوده ،
کودک به همراه کیف مادربزرگ
که در دست داشــته از مسجد
خارج شده است .رئیس پلیس
آگاهی پایتخــت عنوان کرد :در
بررسیهای بیشــتر کارآگاهان
مشخص شد زن سارق در ابتدا
بــه بهانه غذای نــذری کودک
 ۶ســاله را فریب داده و پس از
ســرقت طالهای این کودک و
مقداری پول که داخل کیف بوده
سپس با خانواده کودک تماس
گرفته و قصد اخاذی را داشــته
که با اقدام بــه موقع کارآگاهان
و ارائه آموزش های الزم  ،فرد
کودک ربا از عملی کردن نقشه

آپارتمانم که در طبقه دوم ساختمانی
در همیــن نزدیکی اســت بروید و
با چشــمان خودتان ببینید .این هم
آدرس محل زندگیام است....
به دنبــال اظهارات مرد میانســال،
مأموران کالنتری راهی محل شــده
و با ورود به ســاختمان با جســد
زنی میانســال درحالی که از ناحیه
گلو مورد اصابت چاقو قرار گرفته

رسیدگی است ،گفت :اتهام آدمربایی به متهمین تفهیم
شده و این بخش از پرونده در دادسرای زریندشت
رسیدگی و قرار مجرمیت صادر شده است که پس از
تأیید دادستان ،کیفرخواست صادر خواهد شد .رئیس
کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه بخش مهم
پرونده یعنی اتهام تعرض در صالحیت دادگاه کیفری
یک استان است ،گفت :جلسه تفهیم اتهام با حضور
وکالی متهمین و شــاکی پرونده در شعبه  ۴دادگاه
کیفری یک استان مستقر در شهرستان داراب برگزار
شده است .رسیدگی به این پرونده در حداقل زمان
قانونی ممکن و با رعایت موازین شرعی و قانونی در
دستور کار دادگستری استان فارس قرار دارد .رئیس
کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه در دیدار با
خانواده نوجوان  ۱۶ساله تأکید کردیم این موضوع را
با حساسیت ویژه دنبال خواهیم کرد ،افزود :احقاق
حقوق خانــواده مرحوم و مجازات قاطع ،قانونی و
بازدارنده عامالن این واقعه تلخ هدف و اولویت ما در
دادگستری استان است.

آدم ربایی به بهانه دادن غذای نذری
آد م ربایی دختربچه  ۶ســاله در
جنوب تهران موضوع رسیدگی
به پرونده در دســتور کار تیمی
زبده از کارآگاهان اداره یازدهم
پلیس آگاهــی قرار گرفت .وی
ک ربا یک زن
با بیان اینکه کود 
اســت ،افزود :تحقیقات ابتدایی
کارآگاهان نشان داد ،دختربچه۶
ســاله به همراه مــادر بزرگش

دفتر رسیدگی به امور زندانیان مأموریت
یافته با پیگیــری از طریــق اداره کل
زندان های استان هرمزگان ،زندان سما،
شــعب اجرای احکام و شعب دادگاه و
محاکم استان جهت تســریع در اجرای
احکام معوق در این خصوص اقدام نماید
که در نتیجه آن طی یکماه اخیر ،شــاهد

رشــد بیش از  ۱۰۰درصدی استفاده از
پابند الکترونیکی برای زندانیان اســتان
می باشیم .وی خاطرنشان کرد :برابر ماده
 ۶۲قانون مجازات اسالمی ،با تشخیص
و تصمیــم دادگاه ،همچنین در صورت
رضایت محکوم ،اجــرای حکم حبس
خانگی در محدوده مکانی مشــخص با

اســتفاده از پابند الکترونیکی مذکور و
تجهیزات مرتبط آن ،ممکن میشــود.
قهرمانــی همچنین در تشــریح فواید
اســتفاده از طرح پابندهای الکترونیکی،
اظهار کرد :با نصب پابند به پای زندانیان،
آنها میتوانند زندگی عادی داشته باشند
و در صــورت خروج زندانی از محدوده
تعریف شــده بالفاصله توســط عوامل
مراقبتی اخطارهای الزم داده میشــود.
رئیس کل دادگســتری استان هرمزگان
خاطرنشــان کرد :از ویژگیهای اجرای
طرح پابند الکترونیکی ،پیشــگیری از
آسیبهای اجتماعی و صرفهجویی در
هزینه است؛ چراکه ماندن افراد در زندان
مشکالت خاص خود را دارد و با توجه
به این موضوع ،طرح مذکور با یک کار
کارشناسی شده در دستگاه قضایی استان
در حال اجرا است.

کودک  ۴ساله خانه را به آتش کشید

بررسی فرضیه خودکشی در پرونده نوجوان زرین دشتی
گروه حوادث //رئیس کل دادگســتری استان
فــارس آخرین وضعیت رســیدگی به پرونده
نوجوان زریندشتی را تشریح کرد.
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ی خود ناکام می ماند و کودک
را در محل سرقت رها می کند.
سرهنگ کارآگاه ولیپور گودرزی
گفت :کارآگاهــان اداره یازدهم
پلیس آگاهی پــس از دریافت
این اطالعات مهــم رصدهای
اطالعاتی را آغــاز کردند و با
بهرهگیــری از روشهای علمی
کشــف جرم و با انجام اقدامات
اطالعاتی و کارآگاهی مخفیگاه
متهــم را در جنــوب تهــران
شناسایی کردند .این مقام ارشد
انتظامی افــزود :کارآگاهان در
گام بعدی بــا هماهنگی مرج ع
قضایی در تاریخ  29شهریور ماه
راهی مخفیگاه متهم شدند و زن
جوان را در یک عملیات منسجم
دستگیر کردند .وی افزود :متهم
پس از انتقال بــه اداره یازدهم

پلیس آگاهی در تحقیقات ابتدایی
به جرم ربودن دختر خردسال و
یک فقــره کودک ربایی دیگر با
شــگرد تعارف غذای نذری در
اواسط مرداد ماه امسال اعتراف
کرد و گفت :من بــه دلیل نیاز
مالی که داشــتم با پرسه زنی در
مساجد و شناسایی کودکانی که
زیورآالت به همراه داشــتند را
در یک فرصت مناسب به بهانه
دادن غذای نذری آنان را اغفال
و پــس از ســرقت طالجات
گوشــواره و النگو ،کودکان را
در محدوده هــای ربایش رها
می کردم و اموال مســروقه را به
فردی می فروختم  .ســرهنگ
کارآگاه ولیپــور گــودرزی
خاطرنشان کرد :متهمه با صدور
قــرار قانونی از ســوی مرجع
قضایی بــرای کشــف جرائم
احتمالی و شناسایی سایر شکات
در اختیــار کارآگاهــان اداره
یازدهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

خسارت جانی نداشت .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات
ایمنی شهرداری بندرعباس بر رعایت نکات ایمنی در
منزل تاکید کرد و گفت :خانوادهها هرگونه وسیله یا مواد
خطرناکی که سبب بروز حادثه میشود را از دسترس
کودکان دور نگهدارند.

بود ،مواجه شدند .موضوع بالفاصله
به بازپرس کشــیک قتل شهرری و
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی
پایتخت اعــام شــد.با ورود تیم
جنایی در محــل حادثه ،تحقیقات
از مرد میانســال آغاز شــد .وی
درباره انگیزه خــود از این جنایت
گفت :ســاعت  6:30دقیقه عصر به
خانه آمدم خسته بودم و از همسرم
خواستم که برایم چای بیاورد ،اما او
در کمال ناباوری به من گفت خودت
برو چای بریز .بعد هم نه تنها چای
نیاورد ،بلکه شروع به مسخره کردن
و تحقیــر من کــرد .از این رفتار او

گروه حــوادث //عکاس قالبی که بــا ترفند ازدواج،
دختران را به خانه ویالیی در شمال کشور میکشاند
و مورد آزار و اذیت قرار میداد ،به عنوان تنها مظنون
قتل دختر جوان دستگیر شد.

عصر نوزدهم شــهریور گزارش مرگ مشــکوک دختر
جوانی به نام مهرنوش در یکی از بیمارستانهای پایتخت
به بازپرس محمدتقی شــعبانی اعالم شد .به دنبال این
گزارش تحقیقات آغاز شــد و در بررســیهای اولیه،
یکی از بســتگان دختر جوان گفت :مدتی قبل مهرنوش
از خانهشان در یکی از شهرهای جنوبی کشور خارج و
ناپدید شد .این موضوع را به پلیس هم گزارش دادیم اما
ردی از مهرنوش به دست نیامد تا اینکه فردی با خانواده
مهرنوش تماس گرفت و مدعی شــد کــه او را در یکی
از شهرهای شــمالی دیده است .او ادامه داد :برای یافتن
مهرنوش راهی شمال شــدم اما ناگهان خواهرش با من
تماس گرفت و گفت مهرنوش با او تماس گرفته و گفته
حالش خوب نیست و در تهران خانه یکی از دوستانش
است .بعد هم دوست مهرنوش دوباره با او تماس گرفته
و گفته او را به بیمارســتان برده اما فوت کرده اســت.

بشدت ناراحت شدم و دعوایمان شد.
مشاجرهمان باال گرفت و از شدت
عصبانیــت به آشــپزخانه رفته و با
چاقو به همسرم حمله کردم و سرش
را بریدم .او ادامه داد :بعد از جنایت،
لباسهایــم را که خونی شــده بود
عوض کردم و از خانه خارج شدم.
چاقو را داخل ســطل زباله خیابان
انداختــه و به کالنتری رفتم و خودم
را معرفی کردم .به دســتور بازپرس
جنایــی ،متهم میانســال در اختیار
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی
پایتخت قرار داده شــد و تحقیقات
بیشتر در این خصوص ادامه دارد.
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حوادث جهان
 2کشته بر اثر سقوط یک بالگرد در ترکیه
در حادثه ســقوط یک فروند بالگرد در جنوب غرب ترکیه ۲ ،نفر
کشته و  ۵تَن نیز زخمی شدند .وزارت کشور ترکیه با صدور بیانیه ای
اعالم کرد :در پی ســقوط یک فروند بالگرد آتش نشانی در جنوب
غرب ترکیه ۲ ،نفر کشته شدند .در بیانیه صادره از سوی وزارت کشور
ترکیه در این خصوص آمده اســت که در این حادثه  ۵تَن هم زخمی
شده اند .وزارت کشور ترکیه در این خصوص اضافه کرد که تحقیقات
برای یافتن علت وقوع این حادثه آغاز شده است.
حادثه مرگبار در یک انبار کانتینری در برزیل
سازمان آتش نشانی برزیل گزارش داد که بر اثر سقوط بخشی
از یک انبار کانتینری در ایالت «سائو پائولو» واقع در جنوب شرقی
این کشور ،دست کم  ۹نفر کشته و  ۲۸نفر دیگر زخمی شدند .این
حادثه در یک انبار متعلق به شرکتی که کانتینرها را به مشاغل مرتبط
با صادرات کاال می فروشد و اجاره می دهد ،رخ داد .به گفته یکی
از مقامات آتش نشان برزیل ،حدود  ۶۴کارمند در هنگام فروریختن
بخشــی از این انبار در جلســه بوده اند و نیروهای امدادی پس از
حضــور در محل وقوع این حادثه اقدام به نجات افراد از میان آوار
کرده اند .این مقام آتش نشــانی برزیــل همچنین اعالم کرد که در
این حادثه دســتکم  ۹تن کشته و  ۲۸تن دیگر نیز زخمی شده اند.
مصدومان به منظور مداوا تحت درمان قرار گرفته اند.
کشف و ضبط  ۱.۸تن کوکائین در نیجریه
یکی از مقامات نیجریه تایید کرد که  ۱.۸تن کوکائین به ارزش خیابانی
 ۲۷۸.۵میلیون دالر از انباری در «الگوس» کشف و ضبط شده است.
وی اعالم کرد که این محموله کوکائین در انبار یک ملک مســکونی
کشف شده است .غرب آفریقا یک مرکز اصلی ترانزیت کوکائین است
که در آمریکای التین تولید شــده و در اروپا به فروش می رسد .در
ماه آوریل نیز مقامات پلیس ساحل عاج بیش از دو تن کوکائین در
این کشور کشف و ضبط کردند .همچنین دفتر مبارزه با مواد مخدر و
جرم سازمان ملل متحد اعالم کرده است که کشفیات جهانی کوکائین
در ســال  ۲۰۲۰میالدی افزایش یافته و به رکورد  ۱۴۲۴تُن رسیده
است .مقامات پلیس نیجریه تاکنون پنج تن را دستگیر کرده اند که به
گفته آنها اعضای یک باند بین المللی مواد مخدر بوده اند.به گزارش
خبرگزاری رویترز ،افراد بازداشت شده شامل چهار نیجریه ای و یک
تبعهجامائیکاییهستند.

عکـاس قالبی تنها مظنون قتل دختر جوان

فرار از خانه ویالیی
بــا اعالم موضوع به پلیس در ادامه تحقیقات به دســتور
بازپرس جنایی تحقیقات از دوست مهرنوش آغاز شد و او
گفت :من و مهرنوش مدتهاست که با هم دوست هستیم.
روز حادثه در حالی که بشدت مورد آزار و اذیت قرار گرفته
بود ،به خانهام آمد و برایم تعریف کرد که با مرد جوانی به نام
پژمان که خود را عکاس معرفی کرده در سایت همسریابی
آشنا شده است .پژمان به او پیشنهاد ازدواج داده و بعد هم
به بهانه آشنایی و مالقات ،او را به ویالیی در شمال کشور
برده اســت اما در آنجا پژمان او را حبس و به او تعرض
کرده است .بعد از چند روز مهرنوش موفق میشود که از
پنجره خانه ویالیی فرار کند ،اما به خاطر شکنجههایی که
شده بود ،ساعتی بعد از فرار حالش بد شده و بیهوش کنار
خیابان میافتد .مهرنوش با تماس عابران به بیمارستانی در
یکی از شــهرهای شمالی منتقل شده و تحت درمان قرار
میگیرد .پس از بهبودی از بیمارستان ترخیص شده و راهی

خانه من در تهران میشود اما در خانهام حالش وخیم شد
و بعد از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد .در
ادامه بررسیها مشخص شد پژمان مردی متأهل و دارای
دو فرزند است و در یکی از خیابانهای پایتخت در یک
مشاور امالکی کار میکند .بدین ترتیب به دستور بازپرس
جنایی ،پژمان بازداشت و در تحقیقات مدعی شد :در سایت
با مهرنوش آشنا شــدم و او را به ویالی داییام در شمال
کشــور دعوت کردم .اما او را مورد آزار و اذیت جنســی
و شــکنجه قرار ندادم ،مهرنوش به خواست خودش ویال
را تــرک کرد .در حالی که مرد جوان منکر اتهام خود بود،
در بازرسی گوشی تلفن همراهش تصاویر و فیلمهایی به
دست آمد که نشان میداد او نه تنها مهرنوش بلکه دختران
دیگری را هم قربانی خشونت و آزار کرده است .مرد جوان
به دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای امور جنایی تهران در
اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار داده شد و
تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

اطالعیه
قابل توجه آن دسته از اعضای این شرکت تعاونی که تا کنون موفق به مشارکت در ساخت غرفه های فاز اول
نشده اند  .لذا با عنایت به برنامه ریزی شرکت تعاونی در اجرای فاز دوم از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 15
روز فرصت دارند جهت تعیین تکلیف  ،به دفتر شرکت تعاونی واقع در بلوار راه آهن پشت جایگاه سوخت ترنج
مراجعه نمایند  .در صورت عدم مراجعه در موعد مقرر هیئت مدیره شرکت تعاونی در خصوص این افراد اتخاذ
تصمیم خواهند نمود .

شرکت تعاونی نیک داران کیمیا هرمزگان
مفقودی

یک عدد کارت شناسایی سازمان زندان های کشور مربوط به اینجانب علی دژکام به شماره ملی
 3391831065مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

گوشت ماهي و میگو غذايي كامل  ،با هضمي آسان و سرشار از مواد مغذي

روابط عمومی
شیالت رهمزگان
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شهرستان

شنبه  2مهر 1401
 27صفر 1444
سال بیست و یکم شماره 3986
خبری

مدارس کیش
وضعیت ایده آلی برای بازگشایی دارند

گروه شهرستان //رئیس مرکز توسعه سالمت کیش
گفت :شــرایط مدارس این جزیره برای بازگشــایی
و حضور دانش آموزان بــه صورت کلی در وضعیت
ایده آل است .محمدرضا رضانیا در بازدید از وضعیت
بهداشــتی مدارس جزیره کیش اظهار داشت :امسال
بعد از  2ســال کالس ها به صورت حضوری تشکیل
می شــود از این رو حفظ رعایت بهداشت در مدارس
برای پیشــگیری از شــیوع ویروس کرونا ضروری
است .وی اضافه کرد :بر اســاس بررسی های انجام
شده وضعیت کالس ها و مدارس این جزیره هم اکنون
شرایط ایده آلی برای بازگشــایی دارند و الزم است
برخی نقاط ضعف حداقلی تا چند روز آینده مرتفع شود.
رضا نیا یادآور شد :همچنین قرار است بررسی وضعیت
بهداشــتی مدارس کیش در دوران فعالیت مدارس به
صورت مرتب و دوره ای با همکاری تیم نظارتی مرکز
توســعه ســامت و مدارس جزیره بررسی شود .وی
همچنین نسبت به همکاری اولیا و دبیران جهت توجیه
دانش آموزان نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی
در این کالس های درس اقدام کنند تا رعایت موازین
بهداشــتی به قوت توســط دانش آموزان انجام شود.
پرویز حدیری راد رئیس آموزش و پرورش کیش نیز
در این بازدید گفت :تمــام مدیران و دبیران به منظور
بازگشایی مدارس و دایر شدن حضوری کالس همراه
با رعایــت پروتکل های بهداشــتی آمادگی دارند و
رابطان بهداشــت مدارس نیز به عنوان ناظر دائمی بر
این روند نظارت دارند .به گزارش ایرنا ،مهر امسال ۱۰
هزار دانش آموز این جزیره شــامل حدود  ۶هزار نفر
در مقطع ابتدایی ۲ ،هزار و  ۵۰۰نفر در مقطع متوسطه
اول و بقیه در متوسطه دوم و هنرستان ها سال تحصیلی
جدید را آغاز می کنند .این جزیره دارای  ۵۱مدرسه
دولتی و خصوصی با  ۳۶۷کالس درس ( ۲۶۸کالس
مدارس دولتی و  ۹۹کالس مدارس خصوصی) است.

استاندار هرمزگان :

امکان دریافت سند مالکیت برای هرمزنشینان مهیا شده است

سعیده دبیری نژاد گروه شهرستان //جلسه شورای حفظ حقوق
بیت المال با حضور نمایندگان عالی قوای مجریه و قضاییه در استان
هرمزگان جهت تســریع در صدور اسناد مالکیت ساکنان بومی
جزیره هرمز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار دریا؛ ســومین جلســه شــورای حفظ حقوق
بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی اســتان هرمزگان با حضور
مهدی دوستی استاندار هرمزگان ،مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری
استان ،علیرضا احمدی منش دادستان بندرعباس و جمعی از مسئوالن
قضایی و اجرایی برگزار شــد .در جریان این نشســت ،موضوعات
مختلفی چون تعیین تکلیف اسناد مالکیت مدارس ،عملکرد کاداستری
بنیاد مســکن و اداره کل مســکن و شهرســازی و آخرین وضعیت
حدنگاری اراضی کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت .استاندار
هرمزگان در جریان این نشست ،ضمن قدردانی از اقدامات ارزشمند

معارفه مدیر جدیدآبفای
حاجی آباد انجام شد

سعیده دبیری نژاد گروه شهرستان //در مراسمی با
حضور معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آب و
فاضالب هرمزگان و فرماندار حاجی آباد ،مدیر امور
آبفای این شهرستان معرفی شد.

به گزارش خبرنگار دریا ،علی خرم نســب فرماندار
حاجی آباد در این مراسم با قدردانی از خدمات محمد
میرزاده ،جهت بهبود وضعیت آبرســانی و همچنین
وضعیت آب مشــترکین این شهرســتان تاکید کرد تا
اقدامات الزم برای توســعه و بازســازی شبکه های
آبرسانی حاجی آباد انجام شــود .وی گفت :در سفر
هیئت اعزامی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
تصمیماتی برای منطقه کوهشــاه احمدی اتخاذ شــد
که امیدواریم با پیگیری و تحقق آن شــاهد بهره مندی
بیشــتر مردم از آب شرب پایدار باشیم .در این مراسم
عبدالحمید جابری معاون منابع انســانی و تحقیقات
شــرکت آب و فاضالب هرمزگان بااشاره به ظرفیت
نیروهای انسانی امور آبفای حاجی آباد از تالش های
محمد میرزاده مدیر سابق آبفای حاجی آباد در حوزه
آبرسانی قدردانی کرد و افزود :میرزاده در حوزه آبرسانی
حاجی آباد تالش های زیادی داشته و از تجارب ارزنده
ایشان در جاهای دیگر استفاده خواهد شد .وی گفت:
عباس کریمی مدیر جدید آبفای حاجی آباد پیش تر در
این شهرستان و مرکز استان خدمت کرده و فردی توانمند
است .گفتنی است ،در پایان این مراسم از تالش های
محمد میرزاده قدردانی و عباس کریمی به عنوان مدیر
جدید آب و فاضالب حاجی آباد معرفی شد.

آگهی مناقصه عمومی

دستگاه قضایی برای تثبیت و ســنددار نمودن اراضی استان ،گفت:
ارتقای جایگاه اســتان هرمزگان در همه زمینه ها مهمترین هدف ما
است که امیدواریم در تعامل بین دستگاه قضایی و استانداری هرمزگان
با شتاب هرچه بیشــتر ادامه یابد .مهندس دوستی گفت :با همکاری
دســتگاه قضایی و اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی
ملی و منابع طبیعی استان امکان دریافت سند مالکیت برای هرمزنشینان
مهیا شده اســت .وی تصریح کرد :انتظار داریم با همکاری مطلوب
دســتگاه های متولی ،طی مهلت تعیین شده ،اسناد مالکیت مردم در
جزیره هرمز صادر شــود .مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگســتری
هرمزگان نیز در جریان این نشست با اعالم اینکه تاکنون در خصوص
منازل روستایی این استان بیش از  ۹۰هزار جلد سند صادر شده است،
تصریح کرد :این اســناد در خصوص منازل مسکونی در  ۵۵۹روستا

صادر شده و بر این اساس بیش از  ۶۵درصد از منازل روستایی استان
هرمزگان سند دار شــده اند .مجتبی قهرمانی در ادامه افزود :با توجه
به تمهیدات اتخاذ شــده در دستگاه قضایی استان هرمزگان ،اقدامات
خوبی نیز به منظور تعیین تکلیف اراضی کشاورزی صورت گرفته و به
آمار صدور صد درصدی اسناد برای زمین های زراعی استان نزدیک
شده ایم .رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به پیشگامی این استان
در اجرای طرح کاداستر نیز گفت :در ابتدا برای پیشگیری از وقوع جرم
و کاهش ورودی پروندههای قضایی به سراغ موضوع کاداستر رفتیم
که خوشبختانه با گذشت زمان و در نتیجه اجرای آن ،ضمن دستیابی به
موفقیت های قابل توجهی در این خصوص ،استان هرمزگان به الگویی
در کشور تبدیل شد .رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی
ملی و منابع طبیعی اســتان هرمزگان در پایان اظهار کرد :در راستای

اجرای مصوبه هیأت وزیران و دستور رئیس جمهور  ،شیوه نامه صدور
اســناد مالکیت ساکنان بومی این جزیره تدوین شده و با توجه به آن،
ش ماه ،نسبت به صدور
دستگاه های متولی مکلف شده اند ظرف ش 
اسناد مالکیت اهالی هرمز اقدام کنند.

مدیر جدید امور آب و فاضالب بندرلنگه معرفی شد

آب و فاضالب بندر لنگه با اشاره به خدمات سه دهه ای علی محمودی
در شهرستان های مختلف هرمزگان افزود :محمودی در سال های اخیر
تالش های زیادی در حوزه آبرســانی بندرلنگه انجام داد که تابســتان
امسال به دلیل وقوع زلزله و خسارت های وارد شده به روستاها ،حجم
فعالیت های این امور نســبت به دیگر شهرستان ها بیشتر بود که جای
تقدیر دارد .وی همچنین با اشــاره به ویژگی های مدیر جدید بندرلنگه
سعیده دبیری نژاد گروه شهرستان  //در مراسمی با حضور قائم مقام خاطرنشــان کرد ،قربان زاده یکی از نیروهای جوان و توانمند بندرلنگه
شرکت آب و فاضالب هرمزگان و فرماندار بندرلنگه ،مدیر جدید امور است که می تواند خدمات شایسته برای حوزه آبرسانی این شهرستان ارائه
آبفای این شهرستان معرفی شد.
دهد .وی خدمات رسانی مطلوب به شهرها و روستاهای بندرلنگه را از
و
آب
شرکت
مقام
قائم
یکتاپرســت
به گزارش خبرنگار دریا  ،خلیل
ماموریت های مدیر جدید دانست و گفت :مناطق زلزله زده نیز باید بطور
فاضالب هرمزگان در این مراسم با قدردانی از زحمات مدیر سابق امور

ویژه رسیدگی شوند و تمام تالش برای تامین نیاز آبی آنها به کار بست.
در ادامه این مراسم فواد مرادزاده فرماندار بندرلنگه نیز با اشاره به خدمات
علی محمودی مدیر ســابق ابفای این شهرستان از وی به عنوان یکی از
مدیرانی دانست که کارنامه درخشانی در خدمات رسانی به روستاهای
زلزلــه زده از خود به جا گذاشــت .وی از قربان زاده به عنوان جوان با
انگیزه یاد کرد که در مســئولیت های قبلی توانسته موفق عمل کند .وی
ابراز امیدواری کرد ،با تالش و برنامه ریزی بتوان به آنچه دولت مردمی
در حوزه آبرسانی پیش بینی کرده دست یافت .گفتنی است ،در این مراسم
از تالش های علی محمودی مدیر سابق ابفای بندرلنگه قدردانی و عماد
قربان زاده به عنوان مدیر جدید ابفای این شهرستان معرفی شد.

فرماندار قشم:

را ایفا کرده اند ،مردمانی که با تقدیم  ۲۱شــهید گلگون کفن ،دین خود
را به اســام و آرمان های مقدس انقالب اســامی ادا کرده و همواره
ســنگر بانان و حافظــان واقعی در حفظ و صیانــت از مرزهای آبی،
خلیج فارس و تنگه هرمز بوده اند و ثابت کرده اند که همواره در دفاع از
کیان اسالمی آماده اند .فرماندار شهرستان قشم بر لزوم زنده نگاه داشتن یاد
و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس در جامعه تاکید کرد و گفت :باید
با اتخاذ راهکارهای درست و اصولی فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه
نهادینه شود .آیین های ویژه نکوداشت هفته دفاع مقدس همزمان با سراسر
کشور از  ۳۱شهریور تا هفتم مهر ماه سال جاری در شهرستان قشم برگزار
می شــود ۳۱ .شهریور ماه سالروز آغاز جنگ تحمیلی هشت ساله از
ســوی رژیم بعثی صدام علیه جمهوری اسالمی ایران تا هفتم مهر ماه
با عنوان هفته دفاع مقدس نا م گذاری شــده اســت .به گزارش ایرنا،
خلیج فارس با گستره نزدیک به  ۲۳۷هزار و  ۴۷۳کیلومتر مربع بین ۲۴
تا  ۳۰درجه و  ۳۰دقیقه عرض شــمالی و  ۴۸تا  ۵۶درجه و  ۲۵دقیقه
فالنهار گرینویچ واقع شده است و جزیره زیبای قشم،
طول شرقی از نص 
همچون نگینی بر پهنه آب های نیلگون آن می درخشد.

دوران دفاع مقدس فصل پر افتخار و پر فروغ نظام اسالمی است

گروه شهرســتان //فرماندار شهرســتان قشــم با بیان اینکه
دفــاع مقــدس بهترین جلــوه حضور مــردان و زنــان ایران
اســامی در صحنه نبرد حق علیه باطل اســت ،گفــت :دوران
دفاع مقــدس فصل پر افتخار و پر فروغ نظام اســامی اســت.

محمد محمدحسینی در آستانه گرامیداشت چهل و دومین سالگرد هفته
دفاع مقدس اظهار داشت :دوران دفاع مقدس فصلی زرین و پر افتخار در
تاریخ نظام مقدس جمهوری اسالمی است که روحیه شهادت و ایثارگری
مردم با رهبری امام خمینی (ره) باعث ســربلندی ملت ایران در تمامی
دنیا شد .وی با یادآوری دوران دفاع مقدس به عنوان عصری طالیی در
تاریخ انقالب اسالمی است ،گفت :دفاع مقدس در آغاز انقالب اسالمی
امتحانی بود برای جمهوری اســامی که سر فراز و موفق از آن خارج
شد .فرماندار شهرستان قشم ادامه داد :دفاع مقدس به ملت انقالبی ایران
آموخت با حفظ اتحاد ،هیچ هدفی دست نیافتنی نیست و برای تحقق

اهداف واالی انقالب اسالمی که از سوی بنیانگذار انقالب تعیین شده،
باید با اتحاد ،صبر و اســتقامت تالش کرد .محمدحسینی توضیح داد:
گرچه تحمیل جنگ از ســوی رژیم بعثی صدام و حامیان منطقه ای و
فرامنطقــه ای آن به ملت مظلوم ایــران در آغاز دوران انقالب جنایتی
نا بخشودنی محسوب می شود ،اما ملت بزرگ و رزمندگان دلیر اسالم
این جنگ هشت ساله را با پیروزی به پایان بردند .رییس شورای ترویج
فرهنگ ایثار و شــهادت شهرستان قشــم گفت :در هشت سال جنگ
تحمیلی اقشــار مختلف جامعه با اتحاد و همدلی در برابر دشمن بعثی
تا دندان مسلح ایستادگی کردند که این ایستادگی برای تمامی نسل های
انقالب درس بزرگی است .رییس ستاد هماهنگی و پشتیبانی راهیان نور
شهرستان قشم افزود :مردم شهرستان مرزی قشم هم به عنوان مرزبانان
غیور ایران اسالمی در دفاع از این مرز بوم نقش بی بدیل و انکار ناپذیری
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برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت  WWW.BAORCO.IRمراجعه نمایید .

روابط عمومی و امور بین الملل

آگهی مناقصه عمومی

نوبت اول

بدون اخذ سپرده

درخواست شماره RHS- 0046704 - BA / T33 :
موضوع آگهی :

PART FOR MAGRINI M.V.SWITCHGEAR
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت  WWW.BAORCO.IRمراجعه نمایید .

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

آتش از بین برنده مواد آلی خاک می باشد
بجای آتش زدن پسماندهای کشاورزی آنها را دفن کنیم

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

بندرعباس
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۴:۱۶:۳۶
۰۵:۳۴:۰۹
۱۱:۳۷:۴۰
۱۷:۳۹:۳۵
۱۷:۵۵:۱۰

اهواز
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۴:۴۳:۴۲
۰۶:۰۴:۳۵
۱۲:۰۸:۰۶
۱۸:۰۹:۵۷
۱۸:۲۶:۱۰

بوشهر
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

زاهدان

۰۴:۳۷:۰۰
۰۵:۵۵:۵۲
۱۱:۵۹:۲۳
۱۸:۰۱:۱۶
۱۸:۱۷:۰۶

اقتصادی

اذان صبح ۰۳:۵۶:۲۸
طلوع آفتاب ۰۵:۱۵:۴۶
اذان ظهر ۱۱:۱۹:۱۹
غروب آفتاب ۱۷:۲۱:۱۳
اذان مغرب ۱۷:۳۷:۰۷

شیراز

اذان صبح ۰۴:۲۹:۳۶
طلوع آفتاب ۰۵:۴۹:۰۱
اذان ظهر ۱۱:۵۲:۳۳
غروب آفتاب ۱۷:۵۴:۲۵
اذان مغرب ۱۸:۱۰:۲۲

کرمان
اذان صبح ۰۴:۱۰:۵۶
طلوع آفتاب ۰۵:۳۰:۵۶
اذان ظهر ۱۱:۳۴:۲۸
غروب آفتاب ۱۷:۳۶:۲۱
اذان مغرب ۱۷:۵۲:۲۴

یزد

یاسوج

اذان صبح ۰۵:۳۱:۱۸
طلوع آفتاب ۰۶:۵۱:۴۷
اذان ظهر ۱۲:۵۷:۱۰
غروب آفتاب  ۱۹:۰۰:۵۲غروب آفتاب ۱۷:۴۷:۰۷
اذان مغرب  ۱۹:۱۷:۰۰اذان مغرب ۱۸:۰۳:۲۶

اذان صبح ۰۴:۲۰:۱۸
طلوع آفتاب ۰۵:۴۱:۴۳
اذان ظهر ۱۱:۴۵:۱۶
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در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۱؛

طالع بینی

استقراض دولت از صندوق توسعه ملی صفر شد

سرویس اقتصادی  //سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد :منابع درآمدی
حاصل از اســتفاده از صندوق توسعه ملی در چهار ماه نخست سال
گذشته در دولت روحانی شش هزار و  ۳۳۷میلیارد تومان بوده که این
رقم در ۴ماهه نخست سالجاری به صفر رسیده است.

ســازمان برنامه و بودجه در پاســخ به مطلب روزنامه آرمان ملی
توضیحاتی منتشــر کرد .در این توضیحات آمده است :تورم یکی از
مشکالت ساختاری و ریشهای اقتصاد کشور که دولت سیزدهم برای
حل آن برنامه مشخص و عملیاتی دارد .یکی از مهمترین علل افزایش
تورم به ســاختار بودجه دولت برمیگردد؛ زمانی که دولت سیزدهم
روی کار آمد با کسری بودجه  ۴۸۰هزار میلیاردتومانی روبهرو بود؛
به عبارت دیگر در دولت قبل با بخش قابلتوجهی از ناترازی بودجه
به شیوههای تورمزا و مبتنی بر استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول
جبران میشد .نتیجه این روند هم عبور نقدینگی از مرز  ۴هزار ،هزار
میلیارد تومان و هم ثبت رکورد تاریخی تورم باالی  ۵۰درصد بود.
تنها در پنج ماهه پایانی دولت قبل  ۵۴هزار میلیارد تومان تنخواه بانک
مرکزی عمال صرف هزینههای جاری شد؛ رقمی که با در نظر گرفتن
عبور ضریب فزاینده پولی از هشت درصد تنها از همین محل بیش از
 ۴۳۰هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شد .به عبارت دیگر
دولت قبل با افزایش هزینهها در قبال درآمد ناپایدار تورم را در اقتصاد
دامن میزد .از سوی دیگر نحوه غلط توزیع یارانه کاالهای اساسی از
طرفی منجر به شکلگیری بیش از  ۱۲۵۰پرونده مفاسد شده بود؛ به
عبارت دیگر ارز ارزان با رانت در اختیار افرادی قرار گرفت که یا کاال

وارد نکردند یا به قیمت باالی در بازار فروختند؛ در نتیجه کاالهای
اساسی هم به میزان سایر کاالهایی که ارز  ۴۲۰۰تومانی نگرفتند رشد
کرد .از طرف دیگر دولت قبل برای تأمین ارز  ۴۲۰۰تومانی باز هم به
سراغ شیوههای تورمزا رفت و در نتیجه خالص داراییهای خارجی
بانک مرکزی که یکی از عوامل اثرگذار بر تورم است در دولت قبل
بیش از سه برابر شد .از طرفی با افزایش پایه پولی سفره مردم آب رفت
و از طرف دیگر ارز بهجای ســفره مردم به جیب برخی جریانهای
سیاسی و یقهسفیدانی رفت که حاال از جراحی اقتصادی دولت سیزدهم
دلخور هستند؛ یکی دیگر از اجزای اثرگذار بر تورم بدهی بانکها به
بانک مرکزی است؛ یعنی بانکها با اضافه برداشت از بانک مرکزی
عمال منجر به رشد نقدینگی میشوند؛ بدهی بانکها به بانک مرکزی
هم در دولت قبل بیش از  ۴برابر شد .دولت سیزدهم برای کنترل تورم
و البته عادالنه کردن یارانهها اقدامات اساســی انجام داد تا هم ریشه
فساد بخشــکد و هم همه مردم از یارانهها بهرهمند شود؛ این تصمیم
در کنار افزایش سه بار قیمتهای جهانی منجر به افزایش نرخ تورم
شده ،آنها که بدون توجه به رکورد سنگین تورم در اقتصادهای بزرگ
جهان به دنبال برداشتهای جناحی سیاسی هستند به بیراهه رفتهاند؛
چون با اقدامات دولت در بهبود تراز بودجه؛ کنترل اضافه برداشــت
بانکهای نقدینگی کنترل و نرخ تورم دوباره روند نزولی گرفته است.
برای تحلیل وضعیت کلی قیمتها و تورم در اقتصاد باید به تغییرات
قیمت همه اقالم شامل کاالهای خوراکی و غیرخوراکی توجه داشت

و تمرکز صرف بر تغییر قیمت اقالمی محدود از کاالها ممکن است
گمراهکننده باشــد .در همین راستا نرخ تورم نقطهای کل در مردادماه
به عدد  ۵۲.۲درصد رسید که نسبت به ماه قبل کاهش  ۱.۸درصدی
داشته اســت و تورم ماهانه هم با کاهش  ۲.۶درصدی به  ۲درصد
رسید .این در حالی است که نرخ تورم ساالنه با افزایش  ۱درصدی به
 ۴۱.۵درصد رسید .اگر بخواهیم بهصورت تفصیلیتر بررسی کنیم در
گروه کاالهای خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات نرخ تورم نقطهای با
کاهش  ۵.۶درصدی به  ۸۰.۴درصد رسید و نرخ تورم نقطهای گروه
کاالهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه قبل بدون تغییر بوده و
عدد  ۳۶.۹است .یکی از موضوعاتی که موجب نزولی شدن روند تورم
شده انضباط مالی دولت است کما اینکه در چهار ماه نخست سال تراز
بودجه  ۸۰درصد بهبود پیدا کرده است .بررسی گزارش عملکرد بودجه
در چهار ماه نخست امسال نشان میدهد منابع درآمدی نسبت به مدت
مشابه سال قبل  ۶۳درصد رشد پیدا کرد .با تالش مسئوالن بخش نفت
در چهار ماه نخست سال منابع حاصل از فروش نفت و فرآوردههای
نفتی  ۴۸۱درصد افزایش پیدا کرده اســت .در جهت چابکسازی
دولــت و فروش اموال مازاد واگذاری داراییهای ســرمایهای ۴۷۰
درصد و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول  ۱۰۴درصد در چهارماهه
نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است .استفاده
از تنخواهگردان خزانه و ظرفیت ماده  ۱۲۵بیش از  ۳۶درصد در این
مدت کاهش پیدا کرده است ،از سوی دیگر منابع درآمدی حاصل از

فروردین :

امروز ممکن اســت برنامه های تان خوب پیش
نروند و ایــن مثل یک مبارزه ی نــا امید کننده
می ماند .اگر در رویاپردازی های تان بیش از حد
بزرگ نمایی نکنید ،آن وقت دیگران هم از شما نا امید نخواهند
شد .البته ،اشکالی ندارد که بزرگ فکر کنید ،اما باید حواس تان
باشــد که فقط به دنبال چیزهای واقعی و تحقق یافتنی باشید .به
شما توصیه می شود که امروز کمتر قول بدهید و بیشتر عمل کنید
اردیبهشت :

استفاده از صندوق توسعه ملی در چهار ماه نخست سال گذشته شش
هزار و  ۳۳۷میلیارد تومان بوده که این رقم در ۴ماهه نخست سالجاری
به صفر رسیده است .با این وجود و با اتکا به درآمدهای پایدار منابع
حاصل از انتشار اوراق خزانه اسالمی در این مدت  ۸۳درصد کاهش
پیدا کرده است؛ بهعبارتدیگر دولت در چهار ماه نخست سال حدود
 ۵۰هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق قبل را تسویه کرده و کمتر از
نصف این رقم اوراق جدید منتشرشده است .عملکرد بودجه از یکسو،
کاهش قیمتهای جهانی و برنامه منظم دولت برای کنترل نقدینگی
از ادامه روند نزولی تورم حکایت دارد؛ لذا برخوردهای سیاســی با
مســائل اقتصادی جز تهدید منافع کشور نتیجهای به ارمغان نخواهد
داشــت .منابع حاصل از انتشار اوراق جدید هم به احداث و تکمیل
فضاهای آموزشی ،پرورشی و ورزشی ،بازسازی و مقاومسازی فضای
فیزیکی فرسوده دانشگاههای وزارت علوم و جهاد دانشگاهی ،احداث
و تکمیل طرحهای نیمهتمام ،مهار و تأمین آب کشور و تأمین سرمایه
در گردش واحدهای تولیدی اختصاصیافته است.

بررسی آخرین وضعیت پیامکهای رجیستری تلفن همراه

سرویس اقتصادی  //اخیرا گزارشهایی از بروز اختالل در ارسال پیامکهای سامانه رجیستری
منتشر شده بود که در همین راستا وزارت صمت طی روزهای گذشته اعالم کرد که این مساله
حل شده و مباحث مطرح میان این وزارتخانه و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
هم به نتیجه برسد.
تنظیم مقررات وزارت ارتباطات ،تعرفه تصویب شده بود و تا فروردین  ۱۴۰۰این مصوبه به جلسات بسیاری با دوستان وزارت صمت داشتیم و متولی این موضوع وزارت صمت بوده

پیامک رجیستری حاوی استعالم اصالت تلفن همراه بهمنظور بررسی قانونی بودن ،نو یا دست
دوم بودن ،مشخصات فنی دستگاه ،اطالعات نشانتجاری ،مدل ،شرکت گارانتیکننده و نظایر
آن است .گوشیهایی که پیامک مبنی بر غیرقانونی بودن گوشی دریافت کنند ۳۱ ،روز مهلت
استفاده داشته و پس از آن از شبکه سرویس نخواهند گرفت؛ بنابراین قطع پیامک منجر به عدم
آگاهی از اصالت دستگاه میشود و میتواند خریداران را با مشکالت جدی مواجه کند .طی
روزهای گذشته گزارشهایی از اختالل در پیامکهای ریجستری موبایل منتشر و علت آن
اختالفات مالی اپراتورها با دستگاههای دولتی اعالم شده بود؛ مسئلهای که مدیر کل خدمات
فنی ،مهندســی و نگهداری وزارت صمت هم آن را تأیید کرده بود .حمید محلهای مدیر کل
خدمات فنی ،مهندسی و نگهداری وزارت صمت با اشاره به قانون تعیین تعرفههای خدمات
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفته که برای خدمات سامانه همتا در سال  ،۱۳۹۸کمیسیون

قوت خود باقی بود و تعرفه خدمات رجیستری تلفن همراه را مشخص میکرد گفته بود که
مسئوالن وقت وزارت ارتباطات با این استدالل که این هزینه را باید دولت بدهد ،این تصمیم
را لغو کردند و در بودجه سال گذشته دیده شد ،اما بودجه موردنظر هم پرداخت نشد؛ بنابراین
مشــکل این است که در حال حاضر نه بودجه تعیین شده و نه مصوبهای در کمیسیون در
دسترس اســت .محلهای همچنین از اپراتورها خواسته که نگران پرداخت هزینههای خود
نباشند چراکه عدم پرداخت به دلیل موانع قانونی بوده که به زودی با همکاری سازمان تنظیم
مقررات و ارتباطات رادیویی رفع خواهد شــد .البته وی ابراز امیدواری کرده که ظرف چند
روز آینده ،وزارت صمت با سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات به تفاهم نهایی برسد و
این مشکل به طور اساسی حل شود .در این باره مجید حقی معاون سازمان تنظیم مقررات
و ارتباطات رادیویی در گفتوگو با ایسنا ،درباره آخرین وضعیت این موضوع اظهار کرد :ما

و سامانه همتا هم در مجموعه این وزارت خانه به مردم سرویس ارائه می دهد .معاون امور
پستی ،ارتباطی و فناوری اطالعات این سازمان افزود :درخواستمان این بود که بحث تبادل
قرارداد یا تعامل بین وزارت صمت ،سامانه همتا با اپراتورها نهایی شود و پیگیر این هستیم
که بدهکاری وجود نداشــته باشد .پیش از این هم سخنگوی انجمن موبایل با اعالم اختالل
چند روزه در پیامک موبایل گفته بود این حق مسلم مصرف کننده است که اصالت دستگاهی
که خریداری کرده را بداند .الزم به ذکر است مشتریان میتوانند قبل از خرید تلفن همراه ،با
پیامککردن شناسه  ۱۵رقمی ( IMEIکه روی جعبه تلفن همراه درج شده است) به شماره
 ۷۷۷۷اصالت تلفن همراه را استعالم کنند .به طور کلی انجام فرآیند استعالم اصالت از طریق
درگاههای ارتباطی سامانه همتا امکان پذیر است که این درگاهها عبارتند از سامانه پیامکی
 ،۷۷۷۷کد دستوری  ،*۷۷۷۷#اپلیکیشن همتا و وبسایت اینترنتی همتا.

ســوار شــدن بر امواج خالقیت به شــما قدرت
مــی دهد ،اما ممکن اســت نتیجــه ی نهایی این
خالقیت ها با اهداف کلی شما جور نباشد .امروز
فقط رویاپردازی کافی نیســت ،باید کاری کنید تا این رویاها به
واقعیت تبدیل شوند .به نظر می رسد تنها در صورتی به رضایت
کامل دســت خواهید یافت که در واقعیت ها ســیر کنید .شاید
احســاس کنید که مهلت تان رو به پایان است ،اما بدانید که این
طور نیست.
خرداد :

امروز به ســختی مــی توانیــد روی کار خاصی
تمرکــز کنید ،چون فعالیت های جالب بســیاری
به شــما چشــمک می زننــد و قصــد دارند که
حــواس تان را پرت کنند .اما یادتان باشــد کــه اکنون فرصت
مناســبی برای اتالف انرژی نیســت ،اگر می خواهید به بهترین
نتیجه ی ممکن برســید باید انتخاب هــای تان را محدود کنید.
اولویت های تان را مشخص کنید تا راحت تر بتوانید درباره ی انرژی
گذاری ها تصمیم نگیرید .به جای این که در فکر کارهایی باشید
که دوست دارید انجام شان دهید ،روی کاری که در دست دارید
تمرکز کنید.
تیر :

امــروز اتفاقات زیادی در زندگــی تان می افتد،
اما نه آن قدر زیاد که نتوانید مدیریت شــان کنید.
خوشبختانه این قابلیت را دارید که هم حواس تان
به فرصت های هیجان انگیز آینده باشــد و هم روی زمان حال
تمرکز کنید .می توانید به ایده آل های تان درباره ی کار و زندگی
فکر کنید ،اما به شرط این که زمان حال را فراموش نکنید.
مرداد :

امروز می توانید روی نزدیکان تان بســیار تاثیر
بگذارید .خوش بینی شما واگیردار است و دیگران
را ترغیب می کند تا مثل شما مثبت اندیش باشند.
آن قدر اشــتیاق دارید که ممکن است در افکارتان اغراق کنید.
اما این همه شور و حرارت ممکن است باعث شود که احساس
نا امنی کنید یا حتی در نهایت نا امید شوید .در برابر این جریانات
ایستادگی نکنید ،بگذارید انرژی ها مسیر طبیعی خودشان را طی
کنند تا بهترین نتیجه ی ممکن پیش بیاید
شهریور :

احساس می کنید که زمان با سرعت در حال گذر
است و به شما فرصت نمی دهد که خالقیت های
تان را به نمایش بگذارید .شاید به این نتیجه برسید
که شور و اشتیاق پیشین شما در حال ناپدید شدن است ،اما بدانید
که هنوز فرصت دارید و می توانید رویاهای تان را ممکن کنید.
باید زودتر دست به کار شوید و کاری خارق العاده انجام دهید،
به این ترتیب نگرانی های تان هم کمتر خواهد شد.
مهر :

دیگر روزهای کار در پشــت صحنه به سر آمده و
باید کم کم خودتان را آماده کنید تابه کانون توجه
قدم بگذارید و به دیگران نشــان دهید که چه کار
کــرده اید .این مرحله ی گذار به خــودی خود اتفاق نمی افتد،
باید خودتان صحنه را به دســت بگیرید و به همه نشان دهید که
چه چیزهایی در دست دارید .خجالت نکشید ،اکنون زمان از آن
شماست و باید خودی نشان دهید و بدرخشید.
آبان :

دوست دارید همه چیز را ساده تر بگیرید تا بتوانید
اوقات خوشــی را همراه دوســتان را بگذرانید ،اما
شــک دارید .سرشــار از انرژی مثبت هســتید و
می توانید اطرافیان تان را از افسردگی دربیاورید .اما یادتان باشد
که با عجله پیش نروید ،بلکه آهسته و پیوسته حرکت کنید .اگر
هوشــیارانه عمل کنید ،می توانید به تعادل برســید ،یعنی هم با
دوستان تان ارتباط احساسی برقرار کنید و هم حواس تان باشد
که بیش از حد وارد ماجراهای شخصی دیگران نشوید
آذر :

شاید به خاطر مسایل کاری و غیره سرتان خیلی
شلوغ باشد ،اما بدانید این تالش های شماست که
کانون توجه را به سوی تان متمایل کرده است .از
این که تحســین تان می کنند حس خوبی دارید ،اما اکنون باید
از صحنــه پایین بیایید و مثل دیگــران کار کنید .باید بدانید که
قرار نیســت چیزی را ثابت کنید ،هر چــه زودتر به این نتیجه
برســید روابط تان هم زودتر بهتر خواهد شد .بگذارید دیگران
هم بدرخشند ،اگر همکاران تان مورد توجه قرار بگیرند مثل این
است که شما درخشیده اید.
دی :

عادت دارید که خودتان را با دســتاوردهای تان
تعریف کنید .اما اکنون باید کانون توجه تان را تغییر
دهید و به جای این که فقط به فکر اهداف شخصی
باشید به منافع جمع هم توجه کنید .اگر احساس می کنید که یک
رابطه ای این روزها بیش از حد وقت تان را می گیرد ،پس باید
بدانید که این یک نشانه ی کهکشانی است و به شما می گوید که
اولویت های تان را از نو مشــخص کنید .اگر فشارها زیاد شد و
نتوانستید تحمل کنید دلیل نمی شود که این قضیه را انکار کنید.
بهمن :

این روزها همه چیز با ســرعت اتفاق می افتد ،به
همین خاطر حس گلوله ای را دارید که شــلیک
می شود .اگر آرامش خود رآ حفظ کنید می توانید
از افزایش هیجانات لذت ببرید .به جای این که نگران چیزهایی
باشید که ممکن است اشتباه شوند ،به فکر بهترین موقعیت ممکن
باشید .سعی کنید از باال به قضیه نگاه کنید .شک و تردید را کنار
بگذارید و حرکت کنید
اسفند :

امروز ممکن اســت یک نفر با لبخندی بر لب و یک
ماجرای شــنیدنی به سراغ تان بیاید و باعث شود که
در رویاهای او گیر بیفتید .این اتفاق موجب برقراری
ارتباط میان چندین ســیاره در طالع شــما می شــود و هفتمین
خانه یعنی خانه ی همراهان را قدرتمند می ســازد .سعی کنید از
انرژی های امروز لذت ببرید .بگذارید که جریانات احساســی
مســیر طبیعی خودشــان را طی کنند و جلوی آن ها را نگیرید.
انعطاف پذیری نشان دهید تا حس و حال بهتری داشته باشید
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یک عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان :

مدیران مدارس  ،دانش آموزان را به کانون پرورش فکری ببرند
خودم به شخصه حضور و نقش فعالم توی دوران دبستانم رو مدیون کانونم

علی زارعی /دریا

daryaz 1359 @gmail.com

مصاحبه اختصاصــی  //کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان وظیفه خطیر
ترویــج کتابخوانــی و تربیت کودک و
نوجوان در عرصه های فرهنگی ،هنری،
ادبی و آموزه های دینی و ملی را برعهده
دارد.

مربیان مجرب و تخصصی در گسترده ترین
شبکه فرهنگی کشور ،فعالیت های متنوع و
کتاب محور را در راستای مهارت افزایی
به آینده ســازان در دستور کار خود دارند
گرچه در تمام شهرستان های استان مراکز
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
نداریم که چهار شهرستان بشاگرد ،پارسیان،
رودان و کیش متاســفانه هنوز هیچ مرکز
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

روزنامه سیاسی  ،اجتماعی  ،فرهنگی  ،ورزشی
گستره توزیع  :منطقه جنوب کشور
بوشهر ،خوزستان ،سیستان و بلوچستان،
فارس،کرمان،کهگیلویه و بویر احمد ،هرمزگان ،یزد
مدیر مسئول و صاحب امتیاز  :یعقوب دبیری نژاد

,,

سردبیر  :سمیه هاشمی پور

دارای ضریب کیفی  64/20و رتبه دوم
در میان روزنامه های منطقه ای کشور

و آماده کردن شان برای زندگی در جامعه
و پذیرش مســئولیت و در کل اجتماعی
بار آوردن کــودک و نوجــوان .هرچند
موفقیت های بــزرگ و کوچک در طول
فعالیت هم برآیند تالش هاســت که نشان
می دهد کودکی ویا نوجوانی که در کانون
فعالیت می کند طی فرآیندی حساب شده
به موفقیت ملی و بین المللی دســت یافته
است ،این موفقیت ها مهم است ،اما هدف
نهایی کانون تربیت کودکان متکی به خویش
است بر اساس آموزه های دینی و فرهنگ
غنی اســامی و ملی .فعالیت های کانون
شامل آیتم های متنوع است که بر اساس
برنامه ریزی ساالنه در مراکز برای نیل به
هدفی خاص صورت می پذیرد .با اتکا بر
این برنامه هاست که اعتقاد داریم کودکی

شــاید تفکــر پدر و مــادرا این باشــه که حضور فرزندشــون توی کالســای
متفرقــه بــه جــز مدرســه  ،تــوی رونــد تحصیلشــون لطمــه یــا هرچیــز
دیگــه ای وارد می کنه ،در حالی که حضور توی کانــون ،کودک رو برای بهتر
صحبت کردن ،مهارت نوشتن ،ارتباط با جامعه و ...آشنا و آماده می کنه
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 32222635نمابر32246600:
دفتر  :بندرعباس  -بلوار امام خمینی (ره)  -سه راه دلگشا
برج نیلوفر  -ورودی غربی-طبقه پنجم  -واحد 23

ندارند ،اما در ســایر شهرســتانها مراکز
کانــون فعالند که عالوه بر مراکز ثابت در
شهرستان ها  ،کتابخانه های سیار روستایی
و پستی را نیز شامل می شود.
موضــوع دیگــر در مــورد خروجی
فعالیت های کانون این است کار فرهنگی
محسوس نیســت؛ یعنی ثمره آن در دراز
مدت به چشم می آید ،مثل یک ساختمان
نیست که ارزیابی شــود پیشرفت امروز
نســبت به دیروز چند متر بوده است ،کار
فرهنگی در طی زمــان و در بطن زندگی
نمود پیدا می کنــد و تاثیر می گذارد .کار
مراکــز کانون نیز کاری فرهنگی اســت،
ساختن و پرداختن کودک و نوجوان است

چاپ مهدوی کرمان تلفن034 - 32134838 :

آئین نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا

روزنامه نگار موظف است ضمن دفاع از آزادی خبر و تفسیر و
انتقاد ،اسرار حرفه ای خود را حفظ کند و از افشای اطالعات و
اخباری که به صورت محرمانه به دست می آورد به جز مواردی
که با حکم دادگاه مشخص می شود ،خودداری کند.
سرویس شهرستانها  :سعیده دبیری نژاد
سرویس جنوب کشور :امین زارعی
سرویس اجتماعی و حوادث :علی زارعی
نمايندگي استانها:

جنوب سیستان و بلوچستان شهریار سروش 09158453646
034-91019101
کرمان آرزو توکلی چترودی
09173413270
کهگیلویه و بویراحمد علیزاده
09334053156
علیرضا حائری زاده
یزد
09171140997
فارس عزیزاله قهرمانی
09362706723
خوزستان حسن سیالوی
۰۹۱۷۷۷۴۶۰۲۰
سید ابوالحسن جعفری

کــه در کانون و تحت آمــوزش مربیان و
فعالیت های تخصصی تربیت می شــود با
کودکان هم ســن و سال خود که به کانون
نمی آیند در زمینه های هنری ،ادبی ،فرهنگی
و آموزه های دینی فاصله محسوسی دارد.
چــاپ کتاب برای کــودکان و نوجوانان،
ساخت فیلم سینمایی و پویانمایی ،اسباب
بازی و سرگرمی های سازنده ،نظارت بر
تولید و واردات اسباب بازی ،تولید تئاتر،
حضور در مســابقات هنری بین المللی از
جمله فعالیت های کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان اســت .با این شرایط
می طلبد که فرمانداران و مسئوالن شهرهای
فاقد مراکز کانون تالش کنند حداقل یک

مرکز را در شهرستان شان راه اندازی کنند صحبت ،رفتار و موقعیت شان در اجتماع
و ســپس تالش شــود تعداد مراکز ثابت می توان دید.
وسیار در اســتان افزایش یابد تا کودکان دریا :با توجه به اینکه شــما دانش آموز
و نوجوانان حاشیه نشــین و روستایی از هســتید ،حضور در کانون چه اثری بر
موهبت های کانون محروم نمانند .در ادامه روی تحصیل تان داشته است؟ در روند
سلسله گفتگوها با اعضای کانون پرورش تحصیل و درس خواندن و ...چه تاثیری
فکری کــودکان و نوجوانان هرمزگان ،در داشته است؟
این شــماره نیز با یکی دیگر از این آینده شــاید تفکر پدر و مادرا این باشــه که
حضور فرزندشون توی کالسای متفرقه به
سازان ایران اسالمی گفتگو کردیم.
دریا :خودتــان را بطــور کامل معرفی جز مدرسه ،توی روند تحصیلشون لطمه یا
کنید واز چند سالگی و چگونه با کانون هرچیز دیگه ای وارد میکنه ،در حالی که
پرورش فکری کودکان و نوجوانان آشنا حضور توی کانــون ،کودک رو برای بهتر
شدید؟ والدین تان چه نقشی در آشنایی صحبت کردن ،مهارت نوشــتن ،ارتباط با
واســتفاده از کتابخانــه وبرنامه های جامعه و ...آشــنا و آماده میکنه.خودم به
کانون داشتند؟
شــخصه حضور و نقش فعالم توی دوران
ماندانا مجیدی  ۱۵ســاله هستم .من در دبستانم رو مدیون کانونم.
ســن  ۴ســالگی به همراه خواهر و برادر دریا :باتوجه به مطالعه کتاب های کانون
همســن خودم به کانون پــرورش فکری پرورش فکــری ،بنظرتان وجــه تمایز
اومدم و با کمــک مربیان کانون و والدینم کتاب های کانون با غیرکانونی چیست و
با محیط کانون انس گرفتیم و توی حال و چه چیزهایــی را از این کتاب ها آموزش
دیده اید؟
هوای کانون بزرگ شدیم.
دریــا :بیشــتر در چــه دوره هــا و هر کتابی ،در هر وبســایت یا هرچیزی
کارگاه هــای کانون شــرکت کــرده اید رو نمیشه بهترین دوست انسان خطاب کرد،
و ارزیابــی تــان از ایــن کارگاه هــا و مربیان کانون با تالش زیاد بهترین کتابها
دوره ها چیســت ؟ شرکت کنندگان با چه با بهترین موضوعات برای ســن کودک و
مهارت هایی آشنا می شوند؟ بین بچههای نوجوان رو انتخاب میکنن و در دســترس
کانونــی وغیرکانونی چــه تفاوتی فکر بچه ها قرار میدن.
می کنی وجــود دارد؟ مربیان کانونی با دریا :در چه جشــنواره هایــی تاکنون
غیرکانونــی بنظرتان چــه تفاوتی باهم شرکت کرده اید و به چه مقام هایی دست
یافته اید؟
دارند؟

در کودکی بیشــتر کالســهای نقاشــی
و ســفالگری رو دنبــال میکــردم که با
بزرگتر شــدنم و زمانی که توانایی نوشتن
رو پیدا کردم ،کالس داستان نویسی هم به
کالس هــای پایه ثابت اضافه شــد .در
کالس های کانون مربیان سعی میکردن به
بچه ها تقریبا از پایه آموزش بدن و تفاوت
بچه های کانونی و غیر کانونی رو در طرز

نیروهای مسلح ایران مظهر صلح  ،ثبات و حیات منطقه هستند

ادامه از تیتر یک //

قالیباف افزود :امروز نیروهای مســلح مظهر صلح،
ثبــات و حیات منطقه و اقتــدار ملی نظام جمهوری
اسالمی هســتند.وی گفت :مسئوالن همه میدانیم که
بخش بزرگی از پیشرفت کشــور را مدیون نیروهای
مسلح هستیم.
رئیس مجلس افزود :امروز ما در جنوب غرب آسیا
و در حوزه قفقاز و آســیای میانه ،سواحل مدیترانه و
همچنین آفریقا شــاهد ناامنی و جنگ هستیم و اگر
امروز سایه امنیت در کشــور است بخاطر نیروهای
مسلح اســت که به نقطه اوج بازدارندگی رسیده اند و
میتوانند از کیان کشــور و آرمانهای انقالب اسالمی
دفاع کنند.
قالیباف گفت :دفاع مقــدس برای همه ما و انقالب
اسالمی بسیار اثرگذار است و الگوی ماست.وی افزود:
اگر به دفاع مقدس یک نگاه مختصر کنیم وقتی انقالب

به پیروزی رسید دشمنان ما چه دشمنان داخلی و چه
خارجی انقالب اســامی چه تعابیــری را در قبل از
شروع جنگ داشتند و همیشه می گفتند که ما نیازی به
نیروهای مسلح و ارتش نداریم ،تشکیل سپاه ضرورت
ندارد مــا نیازمند تجهیزات نظامی نیســتیم و حتی
تجهیزات نظامی کــه در حال خریداری بود ضرورت
ندارد.
رئیس مجلس گفت ،:ولی چند ماه بعد ما درگیر یک
جنگ تمام عیار و یک تجاوزی با حمایت شــرق و
غرب در آن زمان و منطقه در کشــور عزیزمان روبرو
شدیم.
قالیباف افزود :آنها نقشه داشتند که انقالب اسالمی
را در نطفه خفه کنند آنها میخواستند در مقابل ملتی
که بیدار شده بود و در مقابل استعمار و استکبار ایستاده
بود آن را با تضعیف نیروهای مسلح و آماده نبود با یک
جنگ نابهنگام از پای در آورد.
وی گفت :در دفاع مقدس برای ما به تمام معنا مقدس
است البته همه ما میدانیم که جنگ همراه با خسارت
و خشونت است.
رئیس مجلس افزود :دفاع مقدس برای ما تولید یک
فرهنگ بزرگ و عظیم است ،انقالب و کشوری و ملتی

به مناسبت روز شعر و ادب فارسی

هم اندیشی و شعر خوانی شاعران بومی هرمزگان برگزار شد

گــروه خبــر //آیین هم اندیشــی ویژه شــعر بومی به
همراه شــعرخوانی شــعرای هرمزگانی با حضور مدیر کل
کتابخانــه های عمومی اســتان هرمــزگان در اداره کل
کتابخانه های هرمزگان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار دریا ،مراســم هم اندیشــی شعر
بومی به همراه شــعرخوانی شــاعران بومی هرمزگانی
از ســری برنامه های محفل ادبــی صبا با حضور امینه
دریانورد،مدیر کل کتابخانه های عمومی استان هرمزگان،
مسلم محبی  ،دبیر محفل ادبی صبا  ،علی رضایی ،محقق
و پیشکسوت هرمزگانی و جمعی از شاعران بومی استان
برگزار شــد.مدیر کل کتابخانه های عمومی هرمزگان
ضمن گرامیداشت روز شعر و ادب پارسی ضمن تاکید
بر اهمیت زبان بومی کــه از آن به زبان مادری یاد می
شود گفت :اشعار با گویش بومی ارزش و زیبایی زبان
مادری را نشــان می دهد ،چرا کــه از دوران کودکی ما
نشات گرفته اســت.وی ادامه داد :مهم ترین شاکله ی
هویت فرهنگی ما ایرانیان زبان و ادبیات فارســی است
که با پیشینه ی هزار و چند صد ساله اش میراث معنوی
همه ی اقوام ایرانی در این سرزمین پاک اهورایی به شمار
می رود.دریانورد تصریح کرد :زبان و ادبیات فارســی،

ملک مشــاع و میراث مشترک همه ی پارسی زبانان و
فارسی دانان همه ی جهان به طور عام و سامان بخش
هویت فرهنگی ایرانیان به طور خاص است« .موقعیت
ایران و فرهنگ ایرانی در حوزه ی گســترده ی تمدن
ایران وامدار ادبیات فارسی است.رضایی نیز با حضور در
این آیین ضمن بررسی تاریخی ادبیات فارسی بیان کرد:
گویشهای بومی نقطه مقابل و مخالف زبان فارسی نیست
و در واقع گویشهای بومی و محلی فرزندان زبان فارسی
محســوب می شوند و در راســتای پژوهش در حوزه
زبان فارســی ،می توان از گویشهای بومی مدد گرفت.
اســتاد پیشکســوت هرمزگانی ادامه داد :زبان فارسی
موازی با زبان عربی حرکت می کند و در بســیاری از
مواقع این دو زبان مکمل یکدیگرند .زبان فارسی آنچنان
قدرتمند اســت که در طول تاریخ مانند کارخانه واژه
ســازی عمل نموده است و کلمات زیادی را خلق کرده
است.رضایی افزود :با نگاه تازه می توان آثار فاخری با
زبان بومی آفرید تا به پایداری زبان فارسی کمک کرد و
احساس طراوت و جوانی را برای نسلهای آینده به یادگار
گذاشت.گفتنی است در پایان شاعران هرمزگانی به شعر
خوانی به زبان بومی پرداختند.

,,

فکر می کنــم اول از همه حمایت مدیران مــدارس مهمه ،به
صورت اردو به مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
بیــان و دانــش آمــوزان رو با محیط کانون آشــنا کنــن و بعد
گفت و گو با پدر و مادراس و راهنماییشــون برای بهره مندی
بهتر کودکانشون از کانون
مدارس مهمه ،به صــورت اردو به مراکز
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
بیان و دانش آمــوزان رو با محیط کانون
آشنا کنن و بعد گفت و گو با پدر و مادراس
و راهنماییشــون برای بهــره مندی بهتر
کودکانشون از کانون.

میکنن ،یا نمیزارن استفاده ی بهینه از کالسا
برده بشــه،می گم کانون نه تنها کالسای
ســرگرمی برای کودکان و نوجوانان داره،
بلکه باعث میشه فکرشــون باز بشه و با
دید بهتری به زندگی ادامه بدن و با شرکت
توی مسابقات و جشنواره ها استعدادهای
دریا:به نظر خودتان اگه با کانون آشــنا
خودشونو بسنجن.

در جشــنواره های داستان نویسی چند
باری شرکت داشــتم ،ولی توی گزینه ی
اول خواهرم خوششانس تر بوده و یکی دریا:بنظرتان خانواده ها ومسئوالن چه نمی شدید مسیر زندگی تان چه تغییری
دوباری مقام به دســت آورده ،ولی خودم میزان با کانون پــرورش فکری کودکان می کرد؟
هنوز نه.
و نوجوانــان آشــنا هســتید و چه کار احســاس میکنــم اگه با کانون آشــنا
دریا :چه توصیه هایــی را به والدین و باید کرد تا آنها بیشــتر آشــنا شوند و نمیشدم ،ارتباط با اجتماعی ام کمتر میشد
کودکان و نوجوانان برای استفاده وبهره چه حمایتهایی فکر مــی کنید از کانون و کمتر توی مدرسه بین بقیه ی بچه های
مندی از برنامه های کانون دارید؟
و هنرجویانــش بایســتی صــورت میدرخشیدم.

رئیس مجلس شورای اسالمی در مراسم رژه اقتدار خلیج فارس در بندرعباس :

که با تکیه بر فرهنگ قرآنی و اهل بیت در دوران دفاع
مقدس با همه وجود ارزش فرهنگ جهاد و شهادت را
درک کردیم.
قالیباف گفت :تولید فرهنگ بسیج پرورش یافته و در
حقیقت تولید دوران دفاع مقدس است.وی گفت :دفاع
مقدس برای ما از یک تعالیم ارزشمند ،تجارب بسیار
بزرگ ،پیشــرفتهای بسیار خیره کننده و خالقیت و
نوآوری مدیریت و درایت ،شجاعت و قدرت فرماندهی
و سازماندهی در مقابل همه قدرتهای شرق و غرب
در عصر دو قطبی شرق و غرب ایستادن.
رئیس مجلس افزود :دفاع مقدس یک دانشگاه و یک
نعمت بزرگ برای توسعه انقالب اسالمی ،عمق بخشی
انقالب اسالمی در درون کشور و عمق بخشی انقالب
اسالمی در امت اسالمی و انقالب اسالمی مایه افتخار
نه تنها مسلمانان و مایه افتخار همه آزادگان شد.قالیباف
گفت :موفقیت و اقتدار امروز نیروهای مسلح در زمین،
هوا و دریا مبنی بر این است که نیروهای مسلح ما تکیه
بر دوران دفاع مقــدس ،فرهنگ آن دوران و تکیه بر
روشها و تعالیمی است که یک الگوی به تمام معنای
ایرانی و اسالمی است.
وی افزود :امــروز که در میدان نبردها و جنگها و

ایــن صحبت رو بــه پدرمادرایی که بچه
هاشونو از کالسای اجتماعی کانون محروم

گیرد؟

فکر می کنم اول از همه حمایت مدیران

چه در حوزه صنعت و مدیریت اگر میبنیم که نیروهای
مســلح ،تجهیزات ،صنعت و تکنولوژی در ردیف ۱۰
کشور اول دنیا هســتیم و دشمن را در عرصه نظامی
منفعل کردیم.
رئیس مجلس گفت :امروز نقش بازدارندگی نیروهای
مسلح آنچنان اســت که وقتی دشمنان میگویند همه
گزینه ها روی میز هست خود میدانند که هیچ وقت
تــوان حمله نظامی به نظام اســامی و ایران عزیز را
ندارنــد و نمونههای آن را دیده اند.قالیباف افزود :این
درس گرفته از دوران دفاع مقدس است و امروز همه
ما هستیم که در عرصههای دیگر اداره کشور در عرصه
اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی اگر تاسی به
فرهنگ دوران دفاع مقدس بر دو اصل تکیه داشــت
یک اصل مردم داری و پایه محور در دل مردم و دوم
تکیه به سنتهای الهی که سنتهای الهی در گذشت
زمان هرکز تحریف و تضعیف نمیشود.وی گفت :اگر
این چنین باوری باشد ما در عرصههای اقتصادی هم
موفق میشویم.
رئیس مجلس افزود :اگر امروز دشــمن بخاطر این
بازدارندگی و بــه خاطر این قدرت و اقتدار نیروهای
مســلح ما در برقراری امنیت و دفاع از کشورمان که

آنهــا میدانند که اگر ما را تهدیــد کنند خود تهدید
میشوند و میدانند اقدام خواهیم کرد و پاسخ خواهیم
داد.
قالیبــاف افزود :قدرت ما ایــن نقش بازدارندگی را
برای آنهای ایجاد کرده اســت و امروز حرف ما در
برفرار امینیت جنوب غرب آسیا و در دریایی نیلگون
خلیج فارس و منطقه ما این هســت که همه بی ثباتی
و همه ناامنی زمانی از بین خواهد رفت که قدرتهای
فرامنطقهای این منطقه را ترک کنند.
رئیس مجلس افزود :کشورهای منطقه همه کشورهای
مسلمان ،برادر و ما در کنار هم میتوانیم با کمک هم
و گفتگو ،اگر موضوعاتی هم هست حل و فصل کنیم
و ثبات و امنیت و همدلی و همراهی برای کشــور و
برای همهی کشــورهای منطقه و امت اسالمی برقرار
کنیم.
قالیباف گفت :امروز کشــورهای فرا منطقهای برای
منافع خودشــان باعث بی ثباتی در منطقه شده اند و
برای دفاع از یک رژیم منحوس و نامشروع منطقه را
به ناامنی کشیده و برای چپاول امکانات این منطقه این
جــا را ناامن کرده اند و اجازه نمیدهند که دولتها و
ملتها مسیر خودشان را پیش برند.
رئیــس مجلس افزود :لذا ما امیدواریم که بتوانیم در
سایه این امنیتی که در کشور ما برقرار است و نیروهای
جوان و انقالبی که کشــورهای ما وجــود دارند این
عرصههای پیشرفت و مسایل اقتصادی را پیش ببریم.

قالیباف گفت :در دوران دفاع مقدس ما هیچ وقت غره
به تجهیزات نشدیم و به امکانت و تجهیزاتی که دست
رســی پیدا کردیم .امروز اساس امنیت و پایه امنیت و
واقتدار ما ،موشکها  ،تانکها  ،مانورها و تجیهزات
ما نیست بلکه اساس امنیت کشور ما مردم ما هستند و
دلهای و قلبهای مردم ما است.
رئیس مجلس افزود :نظام ما یک نظام مردمی است
برخاســته از مردم و برخاسته از فرهنگ قرآن و اهل
بیت و ما هر کجا باشیم خدمتگذار این مردم هستیم.
قالیباف گفت :امنیت پایدار ما ،قدرت ما حوزه نفوذ ما
و قدرت حل مشکالت ما این است که ما در دل مردم
و با مردم همانطور در دروان دفاع مقدس چنین تحولی
اتفاق افتاد امــروز هم برای تداوم این ثبات در امنیت
و برای پیشــرفت اقتصادی کشور نیازمند این هستیم
که بعد از خداوند بزرگ تکیه بر مردم و خدمتگذار و
همراه مردم به پیش رویم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛
رئیس مجلــس افزود :ما می دانیم کــه نا امیدی در
فرهنگ شیطانی است و ما همیشه به آینده امیداواریم
و با تالش مجاهدت بیشتر در جنگ نابرابر اقتصادی و
شناختی که دشمن امروز بر ملت ما تحمیل کرده است
و ما میبینیم که در این جنگ شناختی و اقتصادی همه
توان خود را به میدان آورده اســت مطمئن هستیم که
با تکیه بر سنتهای الهی با تکیه بر مردم در این جنگ
شناختی و اقتصادی به پیروزی خواهیم رسید.

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران
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همین منظور از شرکت های واجد صالحیت که حداقل دارای رتبه سه ساختمان ،ابنیه و رتبه سه راه و باند و فرودگاه و دارای ظرفیت آزاد کار هستند دعوت به عمل می آورد تا از
تاریخ  ۱۴۰۱/۰۷/04نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی اقدام نمایند .
 -١زمان دریافت و تحویل اسناد  - :زمان دریافت اسناد ارزیابی کیفی  :از تاریخ  ۱۴۰۹/۰۷/04تا ساعت  ۱۲:۰۰روز سه شنبه مورخ . ۱۴۰۱/۰۷/12
 زمان تحویل پاکت اسناد ارزیابی کیفی  :از ساعت  12:۰۰روز سه شنبه مورخ 1401/07/12لغایت ساعت  16:۰۰روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/19 -۲نحوه دریافت اسناد  :شرکت های عالقه مند و واجد شرایط به یکی از روش های ذیل می توانند نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی اقدام نمایند :
 مراجعه به محل دفتر مرکزی مناقصه گزار به همراه معرفی نامه و مهر شرکت  .مراجعه به سایت رسمی شرکت نظم آفرینان صنعت سهند به آدرسwww.nassco.ir : ،منوی خدمات مشــتریان ،بخش مناقصه و مزایده ،دریافت فایل اسناد  .تبصره شرکت هایی که از طریق سایت اقدام به دریافت اسناد نمایند می بایست حداکثر تا مورخ
 1401/۰۷/13نسبت به تکمیل و ارسال تصویر رسید دریافت اسناد به آدرس ایمیل  ( info@nassco.ir :یا ذکر موضوع  :رسید دریافت اسناد ارزیابی کیفی مناقصه عملیات
خاکی سایت  ۲۴هکتاری) و یا فکس آن به شماره  ۰۲۱ ۸۸۶4۳۴۸۵ :اقدام نمایند  -٣.نحوه تحویل اسناد :مناقصه گران می بایست حداکثر تا ساعت  ۱۶ : ۰۰روز سه شنبه
مورخ  1401/07/19کلیه اسناد به همراه پیوست های الزم را در پاکت در بسته و مهر و موم شده به محل دفتر مرکزی مناقصه گزار تحویل داده و نسبت به دریافت رسید تحویل
پاکت اقدام نمایند  - ۴آدرس دفتر مرکزی مناقصه گزار  :تهران  ،میدان آرژانتين ،انتهای خیابان الوند  ،پالک  ،۷۲طبقه چهارم غربی ،شرکت نظم آفرینان صنعت سهند ،
کدپستی  ،01516823716شماره تلفن ۰۲۱- 88633471 :

شرکت نظم آفرینان صنعت سهند

