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گروه خبر // امیردریاداردوم خلبان محمــد وکیلی فرمانده هوادریای نداجا ضمن گرامی 
داشت سالروز حماسه آفرینی های نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
در جنگ تحمیلی، از رشادت های دوران جنگ تا دستاورد های اخیر هوادریای نداجا خبر 

داد . 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ دریاداردوم وکیلی عنوان کرد : هوادریای نداجا امروز قدرتمندتر  از 
همیشــه در صحنه است و در صدد انجام ماموریت های محوله به نحو احسن می باشد و با تکیه 
بر دانش، تخصص و استفاده از ظرفیت های صنعت،دانشگاه و مراکز دانش بنیان در تجهیز، بومی 
ســازی و بازســازی تجهیزات قوی تر از دیروز عمل کرده و در حال حرکت رو به جلو در کلیه 

ابعاد هستیم. 
  وی عنوان کرد: هوا دریای نداجا با بازسازی ناوگان پروازی نیروی راهبردی دریایی و افزایش 

برد عملیاتی به دنبال آن اســت که یگان های شناور را در آب های دوردست پشتیبانی کند و هم 
اکنون نیز در حال افزایش برد پروازی بالگرد ها و بال ثابت ها هستیم. عالوه بر آن، بالگرد های 

ما نیز مجهز به موشک قائم شده اند. 
   دریاداردوم خلبان وکیلی با اشــاره به رشــادت های خلبانان در دوران جنگ تحمیلی تصریح 
 کــرد: هوادریای نداجا در دو عملیات شــهید صفری و مروارید در انهدام ســکوهای نفتی البکر 
و االمیه طی چندین سورتی و ساعت پروازی نقش کلیدی و اساسی را ایفا کرده است او افزود: در 
 همان روزهای نخستین جنگ تحمیلی نیروی دریایی راهبردی توانست نیروی دریایی رژیم بعثی 
متجاوز کشــور عراق را طی عملیات های پی در پی در هــم کوبانده و به یک پیروزی مقتدرانه 
دســت یابد، طوری که دیگر نتوانست در طول جنگ تحمیلی و حتی تا امروز حرفی برای گفتن 

ادامه در همین صفحهداشته باشد .

 گــروه خبر // رئیس جمهــور گفت: در دوره 
جدید بیش از ۶ میلیون نفر به صورت رایگان 
بیمه سالمت شــدند و ما به دنبال آن هستیم 
که این خدمات به گونه ای افزایش پیدا کند که 
بیماران بجز بیماری دغدغه دیگری نداشــته 

باشند .
   حجت االسالم ســید ابراهیم رئیسی در مراسم 
بزرگداشــت مقام پرســتار که همزمان با میالد 
باســعادت حضرت زینب کبری )س( در ســالن 
اجالس ســران برگزار شــد، طی ســخنانی با 
گرامیداشــت روز پرســتار و تجلیل از خدمات 
آنها، اظهار داشــت: صبر و بردباری یکی از رموز 
 موفقیت انسان هاست و پیشــوایان دینی و زنان 
و مردان تأثیرگــذار در تاریخ از صبر و بردباری 

ویژه ای برخوردار بودند.
   وی با بیان اینکه علم به تنهایی کافی نیســت و 
در کنار آن ظرفیت نیز الزم اســت، تصریح کرد: 
امیرالمومنین علــی )ع( می فرمایند بهترین قلوب 
با ظرفیت ترین آنهاســت. هــم پیروزی ظرفیت 
می خواهد و هم عدم موفقیت. رســیدن به پست 
و مقــام و از دســت دادن آن نیــز ظرفیت الزم 
 دارد و گرنه آن فرد کار دســت خودش می دهد.

رئیس جمهور افــزود: آدم کم ظرفیت به محض 
مواجهه با مشکالت عقب می کشد و اعالم می کند 
که ما اهلش نیســتیم اما پرستاران به خوبی نشان 
دادند که انسان های باظرفیتی هستند و در ماجرای 
شیوع کرونا که حتی پدر و مادر حاضر نبودند در 
کنار فرزند بیمارشان باشند، این پرستاران بودند که 
روزها و ماه ها به دور از خانواده مشــغول خدمت 
به بیمــاران کرونایی بودند. رئیســی تأکید کرد: 
پرستاران با تأســی از بانوی عالم حضرت زینب 
کبری )س( از ظرفیت باالیی برخوردار هستند که 
بیماران و پزشکان و خانواده های بیماران می توانند 

به این ظرفیت باال اعتماد کنند.
  وی با بیان اینکه فداکاری، انســانیت و توجه به 
دیگران چیزی نیســت که با بخشنامه انجام شود، 
خاطرنشان کرد: خدمت انواع مختلفی دارد. یک 
نوع خدمت برای منافع شخصی است. همانطور که 
غربی ها برای تأمین منافع خودشان در اقصی نقاط 
جهان حضور می یافتند. البته در گذشته نمی گفتند 
که برای منافع خود در جاهای مختلف حضور پیدا 
می کنند اما امروز اعالم می کنند که هدفشان تأمین 

منافع خودشان است.
  رئیس جمهور نگاه انسانی را یکی دیگر از انواع 
خدمت دانســت و گفت: در نگاه انسانی افراد به 

دلیل دلسوزی و از روی رأفت است که به دیگران 
خدمت می کنند اما نگاه دیگری وجود دارد که آن 
نگاه الهی اســت و افراد خدمت را برای رضایت 

خداوند انجام می دهند. 
   در این نوع خدمت رضایت خدا مدنظر اســت 
و کســی که به مردم خدمت می کند به دنبال تقدیر 
دیگران نیست.رئیسی نگاه جامعه به پرستاران را 
بسیار ارزشمند دانســت و تصریح کرد: مردم ما 
دیدند که پرســتاران چگونه با فداکاری در شیوع 
کرونا به خدمت به مردم پرداختند و این قدردانی 
مردم از جایگاه پرستاران بسیار ارزشمند است و 
باید حفظ شــود و پرستاران نیز به آن توجه ویژه 

ای داشته باشند.
   وی ادامه داد: پرســتاران با از خودگذشتگی به 
ارائه خدمت به مردم می پردازند و نمی گذارند مردم 
دردی باالتر از درد بیماری را تحمل کنند.رئیس 
جمهور با اشــاره به برنامه هــای دولت در حوزه 
بهداشــت و درمان گفت: در دوره جدید بیش از 
شش میلیون نفر به صورت رایگان بیمه شدند که 
این یک خدمت و کار بسیار ارزشمند است. البته 
ما به دنبال آن هســتیم که این خدمات به گونه ای 
افزایش پیدا کند که بیماران به جز بیماری دغدغه 

دیگری نداشته باشند .
  رئیس جمهور گفت: بنده ســازمان پرستاری را 
برای دولت یک نعمت می دانم زیرا این ســازمان 
مشکالت قشــر پرستاران را شناســایی و اعالم 

می کند.
  رئیس جمهور با اشــاره به مساله تعرفه گذاری 
خدمات پرســتاری اظهار داشت: در بیمارستانی 
در خرم آباد قــول دادم و اجرای تعرفه خدمات 

پرستاری و پرداخت حقوق پرستاران که رهبری 
هم بــر آن تاکید داشــتند دارد دنبال می شــود.

وی افزود: البته آن زمان که وعده داده شــده در 
 دولت نبودم اما اگر وعده ای داده شــد باید به آن 
عمل شــود. غیر از اینکه تعرفه گذاری خدمات 
پرســتاری با قوت ادامه داشته باشد، این امر باید 
پایدار باشد تا پرستاران بتوانند براساس آن برنامه 

ریزی کنند.
  وی اجرای تعرفه گذاری خدمات پرســتاری را 
یکی از دستاوردهای این دولت دانست و بیان کرد: 
اگر تعرفه گذاری خدمات پرستاری اجرا نشده بود، 
مایل نبودم در جمع شما حاضر شوم. ما معتقدیم 
که هر وعده ای که داده ایم باید به آن عمل شــود.

رئیسی تصریح کرد: البته دولت با مسائل مختلفی 
روبروست و در شرایطی هستیم که با مسئله رتبه 
بندی معلمان و همسان ســازی حقوق ها روبرو 
هستیم اما دولت با وجود همه کمبودها و با اعتماد 
به خداوند اعالم کرده مشکلی در کشور نیست که 
قابل حل نباشد. ما چشم به دست بیگانگان نداریم 
و معتقدیم با دست مردم و استفاده از ظرفیت های 

داخلی می توان مشکالت را حل کرد.
   به گزارش مهر، رئیســی تأکید کرد: ان شاءاهلل 
با همــکاری، همراهی و روحیــه ای که مردم و 
پرستاران ما دارند بتوانیم بیش از پیش مشکالت 
را حل کنیم زیرا مسئله سالمت، بهداشت، درمان 
و نداشــتن دغدغه درمان بسیار اهمیت دارد و ما 
در دولت به دنبال ارتقای سطح خدمات در حوزه 
بهداشت و درمان هســتیم. دولت نیز هر کمک و 
خدمتی که بتواند به پرستاران و بخش بهداشت و 

درمان ارائه خواهد کرد .

رئیس جمهور در جمع پرستاران : 

۶ میلیون نفر به صورت رایگان بیمه سالمت شدند

استاندار هرمزگان در همایش بین المللی مادران 
فاطمی،تربیت حسینی ، تمدن نوین اسالمی: 

دشمن برای جلوگیری از تحقق تمدن اسالمی 
زنان ما را هدف قرارداده است 

فرمانده هوادریای نداجا  :

هوا ناوهای نداجا مسلح به موشک شده اند 
 هوا دریای نداجا با بازسازی ناوگان پروازی نیروی راهبردی دریایی 

و افزایش برد عملیاتی به دنبال آن است که یگان های شناور را در آب های دوردست پشتیبانی کند
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مجلسی ها 
در کنار مردم باشند

ادامه از تیتر یک //
 وکیلــی در خصوص اقدامات هوا دریا در زمان 
دفاع مقدس، بیان کرد: هوادریای نداجا با هفت 
هزار ســاعت پروازی با هواناو ها و بالگرد ها 

 و اقدامــات حیاتی اعم از حمــل مجروحین، 
خوار و بارها، جابجایــی نیروها و همچنین در 
موقعیــت هایی که ترابری زمینی غیر ممکن بود 
وارد عمل شد، و همواره سعی بر آن داشته است 

در همه زمینه ها دســت بلند نیروی دریایی در 
انجام ماموریت ها باشــد. فرمانــده هوادریای 
نداجــا از عملیات هایی یاد کــرد که در زمان 
جنگ تحمیلی در آن نقش کلیدی داشــته اند از 
جمله عملیات های» والفجر ۸، شکســت حصر 
آبادان،خیبر و ...««  و اظهار کرد اگر در عملیات 
شکســت حصر آبادان هواناو های نداجا بکار 
گرفته نمی شدند به نتیجه مطلوب نمی رسیدیم.

وی در مورد فتنه های اخیر کشــورمان خطاب 
به جوانان عنوان کــرد: بدون مطالعه و تفکر در 
زمین دشمن بازی نکنند و آگاه باشند که در سیر 
پاسداری و حراست از حریم این خاک مقدس و 
اســتقالل آن  خون ها ریخته شده و تالش های 
بسیار صورت گرفته است به طوری که دشمنان 
همیشه تالش کرده اند در ازای گرفتن استقالِل این 
خاک عزیز استثمار را به مردم ایران تحمیل کنند 
در حالی که درایت،بصیرت و همبستگِی همیشگی 
مردم، این امر را محقق نکرده اســت و همچنین 
تاکید کرد ملت ایران تا زمانی که پشتیبان  والیت 
فقیه باشند همچنان در نقطه تعالی باقی خواهند 

ماند .

فرمانده هوادریای نداجا :

هوا ناوهای نداجا مسلح به موشک شده اند 

گروه خبر // استاندار هرمزگان گفت: 
پیروزی انقاب اســامی ایران، رشد 
مادی و معنوی، جامعــه زنان ایران را 
در پی داشــته چنانچه در بُعد معنوی 
شاهد هستیم که از دامان مادران این 
سرزمین شهیدان بسیاری برای میهن 
اسامی جان فشانی کرده اند و شهداء 
اخیر کشــور نیز در طی همین مسیر 

تربیت حسینی است . 
  بــه گزارش خبرنــگار دریا ، مهندس 
مهدی دوستی اســتاندار هرمزگان، در 
همایــش بین المللی، مــادران فاطمی، 
تربیت حسینی و تمدن نوین اسالمی با 
تجلیل از مقام زن، اظهارداشت: با تربیت 
حسینی و الگو گرفتن از حضرت زهرا 
ســالم اهلل علیها می توان راه رسیدن به 
تمدن نوین اسالمی را هموار کرد و این 
مهم را تحقق بخشــید و بر همین اساس 
دشمن بر مبنای هراسی که از این تمدن 
دارد، زنان، دختران و مادران ما را هدف 
قرارداده اســت چرا کــه زن و مادر در 
اســالم مقام شامخی دارد و انسان ساز و 
تمدن ســاز است. وی با اشاره به مراحل 
پنجگانه تمدن سازی در گام دوم انقالب 

گفت: میزبانی اولین همایش در این باب 
و در این سطح، افتخاری برای هرمزگان 
به شمار می آید و این امر اهمیت و جایگاه 
ویژه ی بانوان مسلمان را روشن می کند. 
مهندس دوستی تاکید کرد: پیوند همایش 
بین المللی مادران فاطمی، تربیت حسینی، 
تمدن نوین اسالمی، با نام شهیده فاطمه 
نیک، اهمیت مضاعفی بــه این رویداد 
بخشیده و انتخاب زمان برگزاری در این 
ایام که منتســب به حضرت زینب کبری 
ســالم اهلل علیها، پیام آور رشــادت ها و 
رســالت کربال نیز جلوه های مثبت این 
همایش را مضاعف می  کند. اســتاندار 
هرمزگان، افزود: نقش اسالمی مادر و زن 
در باالترین تراز یعنی جایگاه حضرت 
صدیقه طاهره سالم اهلل علیها قرار دارد و 
همین جایگاه وظیفه زن برای نقش آفرینی 
در جامعه اســالمی را دوچندان می کند. 
نماینده عالی دولــت در هرمزگان بیان  
داشت: انقالب اسالمی ایران، رشد مادی 
و معنوی، جامعه زنان را درپی داشــته 
چنانچه در بُعد معنوی شاهد بودیم که از 
دامان مادران این سرزمین شهیدان بسیاری 

برای میهن اسالمی جان فشانی کرده اند و 
این مسیر تربیت حسینی همچنان مجاهد 
فی ســبیل اهلل  تربیت می کند و در بُعد 
مادی نیز رشــد چند ده درصدی حضور 
زنــان در همه عرصه هــای ملی و بین 
المللی اعم از دانشگاهی،علمی، پزشکی، 
فرهنگی،ورزشی و فناوری گواه این امر 
است و با توجه به نرخ بی سوادی جامعه 
زنان قبل انقــالب و جایگاهی که بعد از 
انقالب به دست آوردیم هر انسان منصفی 
می تواند توجه ویژه نظام اسالمی به جامعه 
زنان را ببیند. دوستی اظهارداشت: نقشی که 
حضرت آقا به مقام زن می دهد  تربیت و 
رهبری انسان در خانواده و جامعه است و 
اعطای این نقش نشان می دهد که چرا زن 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی رشد می کند 
و علت آن همین نگاه و جایگاهی است 
که رهبر نظام اسالمی به زنان، دختران و 
مادران می دهد. استاندار هرمزگان با اشاره 
به بمباران ضدفرهنگی دشمن برای تاثیر 
بر جامعه زنان، خاطرنشــان کرد: دشمن 
تمام تــوان خود را بــرای ضربه زدن  به 
جامعه زنان به میــدان آورده و ما وظیفه 

داریم  شرایطی را ایجاد کنیم که خواهران، 
همسران، دختران و مادران سرزمین مان 
از این بمباران تشویش، رهایی پیدا کنند، 
گرچه بانوان ما به لحاظ بصیرت همواره 
پیشــرو بوده اند و ما باید به آن ها تاسی 
کنیم. همایش بین المللی »مادران فاطمی، 
تربیت حسینی، تمّدن نوین اسالمی« همراه 
با گرامیداشت بانوی شهیده فاطمه نیک 
به میزبانی حوزه علمیه خواهران اســتان 
هرمزگان با حضور آیت اهلل محسن اراکی 
عضو مجلس خبــرگان رهبری و عضو 
حقیقی مجمع تشــخیص مصلحت نظام، 
علمــا و محققان داخلــی و خارجی در 

بندرعباس برگزار شد . 

استاندار هرمزگان در همایش بین المللی مادران فاطمی ،تربیت حسینی، تمدن نوین اسالمی: 

دشمن برای جلوگیری از تحقق تمدن اسالمی
 زنان ما را هدف قرارداده است

ریا
: د

س 
عک
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سرمقاله

  در روز مجلس اگر بخواهیم وضعیت عملکردی نمایندگان 
هرمزگان در مجلس شورای اسالمی را مورد بررسی قرار دهیم، 
باید گفت یکی از گالیه های همیشگی مردم هرمزگان در شکاف 
عمیق بین مردم و نمایندگان شــان در مجلس در ادوار مختلف 
می باشــد و بارها در زمان تهیه گــزارش و... این موضوع را 
شــنیده ایم که برخی از نمایندگان مجلس را هر چهارسال و در 
آستانه تبلیغات انتخابات می توان دید و در بقیه ایام، نمایندگان 
خارج از دســترس هستند که در واقع هم اینگونه است وبیشتر 
 نمایندگان مجلــس در دوره های مختلف نیز این شــرایط را 
داشته اند وفقط اطرافیان و گروه خاص خودشان به این نمایندگان 
دسترسی دارند.متاسفانه از آن طرف همواره بین نمایندگان استان 
هم هماهنگی و اتحاد الزم را شــاهد نبوده ایم وهمین موضوع 
 باعث شــده است که از حق مردم استان در حوزه های مختلف 
 نتوانســته اند دفاع کنند و این اســتان باالترین نرخ بیکاری را 
علی رغم داشتن بنگاه های اقتصادی بزرگ و کوچک داراست 
و از طرفی دیگر در فقر وفالکت نیز صدرنشــین هســتیم. چرا 
هرمزگان با این ظرفیت بیشتر ســاکنانش در مناطق روستایی 
وحاشیه نشین در فقر مطلق بسر می برند واز بسیاری از امکانات 
اولیه نیز محرومند  و دانــش آموزانش ترک تحصیل می کنند، 
کارگاه ها و مراکز فنــی و حرفه ای دولتی به بخش خصوصی 
واگذار می شوند و هیچگاه مدیرکل بومی برای اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای منصوب نشــده اســت و جوانان هرمزگان که 
مهارتهــای الزم را فرا نمی گیرند، مجبورند به ســمت قاچاق 
سوخت و مشاغل کاذب بروند که نمایندگان استان از حق جوانان 
استان بایستی دفاع کنند. چرا صنایع نیروهای مورد نیازشان را از 
همشهری های شان از سایر استان ها تامین می کنند که هفته قبل 
نیز استاندار هرمزگان نیز باری دیگر به این موضوع اشاره کردند 
وبرخــی از نمایندگان گویا هیچ دغدغه ای در این مورد ندارند.
این صنایع حتی در حوزه مسئولیت های اجتماعی شان کوتاهی 
می کنند و جز احمد مرادی ،از بقیه نمایندگان کمتر موضع گیری 
در این بخش ها شنیده می شود. ضرورت دارد تمام نمایندگان 
در حوزه های انتخابیه شــان بطور مرتب حضور یابند و پیگیر 
امورات موکالن شان باشند و دسترسی مردم به خودشان را سهل 
کنند و فقط در نزدیکی به ایام انتخابات در دسترس تر نباشند . 
در شرایط و وضعیت فعلی و فقر وفالکت و بیکاری استان بطور 
حتم نمایندگان هم بی تقصیر نیستند و اگر رایزنی های الزم را 
با دولتی ها و نطق های مطالبه گرانه مداوم در مجلس داشــتند 
وسکوت شان را می شکستند، بطور حتم وضعیت امروز هرمزگان 
اینطور آشفته نبود و جایگاه بهتری داشتیم وهرمزگانی ها شاهد 
فقر ، تبعیض و بی عدالتی نبودند. باید مردم وعده های نمایندگان 
مجلس را بررسی ومورد تجزیه وتحلیل قرار دهند و در انتخابات 

آینده به کارنامه و برنامه کاندیداها رای دهند .
  زارعی

مجلسی ها در کنار مردم باشند

 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

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

پشت پرده سیاست 

  
 نخســت وزیر عراق در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که عراق امنیت 
خود و ایران را تکمیل کننده یکدیگر و در قالبی واحد می بیند، افزود: امنیت دو 
کشور از یکدیگر جدا شدنی نیست و بخشی از امنیت کل منطقه به شمار می آید. 
دولت عراق ملتزم است با اجرای دقیق قانون اساسی به هیچ گروه و طرفی اجازه 
ندهد که از اراضی عراق به منظور آسیب رساندن و اخالل امنیتی برای هر طرف 
دیگری استفاده کند. وی با تاکید بر این که این سیاست رسمی حکومت عراق 
است که این سرزمین نقطه شروعی برای آسیب رساندن به کشورهای همسایه 
نباشــد، اظهار کرد: این سیاست را در روابط دیپلماتیک خود دنبال می کنیم تا 
سیاست متوازنی با کشورهای دوســت و برادر براساس اصل احترام متقابل و 
دخالت نکردن در امور داخلی یکدیگر داشــته باشیم و اجازه نخواهیم داد هیچ 
گروهی از طریق خاک عراق به امنیت کشورهای دیگر آسیب بزند. نخست وزیر 
عراق تصریح کرد: دبیر شورای عالی امنیت ملی عراق نیز در این سفر حضور دارد 
و مسائل امنیتی را با همتای خود بررسی خواهد کرد تا به تفاهمی بر سر مکانیزم 
کاری و همکاری میدانی برسیم تا از هر گونه تنشی جلوگیری و اجتناب شود. از 
نظر ما گفت وگو و تعامل بهترین راه برای جلوگیری از این مشکالت است. محمد 
جمشیدی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور نیز درباره این سفر به ایرنا اعالم کرد: 
محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق در این سفر عالوه بر دیدارهای رسمی، 
تفاهم نامه ای نیز برای توسعه همکاری های تهران و بغداد امضا خواهد کرد. وی با 
مناسب خواندن همکاری های ایران و عراق با توجه به گفت وگوها و دیدارهای 
رسمی مقامات دو کشور اظهار کرد: این سفر با اولویت اقتصادی و سیاسی انجام 
می شود و همان طور که دولت مردمی سیزدهم بارها اعالم کرده، اولویت سیاست 
خارجی ایران با دیپلماسی منطقه ای و کشورهای همسایه است. در همین زمینه 
سکفان سندی، معاون کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، از تشکیل دو تیپ 
نظامی جدید برای حفاظت از مرزهای مشترک منطقه کردستان عراق با ایران با 
استفاده از بودجه دولت مرکزی عراق خبر داد. به گزارش فارس و به نوشته وبگاه 
»شفق نیوز«، این اقدام در پی تصمیم گرفته شده پس از نشست شورای وزارتی 
امنیت ملی عراق به ریاست »محمد شیاع السودانی« نخست وزیر این کشور 
صورت می گیرد. در این نشست بر ضرورت اجرای طرح بازاستقرار نیروهای 
مرزبانی عراق و تقویت پاسگاه های مرزی در طول مرزهای مشترک با ایران 
و ترکیه تأکید شده بود. به گفته سندی، این دو تیپ نظامی متشکل از ساکنان 
کردستان عراق خواهند بود و منابع مالی برای تشکیل آن ها از بودجه دولت 
فدرال اختصاص خواهد یافت. بنابر این گزارش، نیروهای دو تیپ مذکور پس 
از تشکیل، در مرزهای منطقه کردستان عراق مستقر خواهند شد. شورای امنیت 
ملی عراق، با حضور مقامات نظامی و فرمانده نیروهای »پیشمرگه« در یک 
نشست از تقویت مرزبانی در مرزهای ایران و ترکیه و تصویب چهار مصوبه در 

این خصوص خبر داد .

تهران - بغداد، مصمم به ارتقای روابط
در حالی که این هفته ها هفته های پرتنشی در مرزهای ایران و عراق به ویژه در بخش 
اقلیم کردستان عراق بوده و چندین بار نیروهای سپاه پاسداران بخش هایی از مناطق 
 کردی را که گروه های تروریســت در آن ها پایگاه داشــتند، موشک باران کرده اند، 
نخســت وزیر جدید عراق که اتفاقا منتخب گروه های سیاسی نزدیک به ایران است، 
در اولین ســفر خود به یک کشور غیرعربی بعد از رسیدن به پست نخست وزیری به 
تهران آمد و با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان دیدار و گفت وگو کرد. گفت 
وگوهایی که به نظر می رســد دو محور اصلی داشته است و در روزهای آینده درباره 
آن ها بیشتر می شنویم؛ یکی  موضوعات امنیتی به ویژه در مرزها با اقلیم کردستان و 
دیگری روابط میان تهران - ریاض و واسطه گری بغداد در این میان. ابتدا رئیس جمهور 
در مجموعه فرهنگی - تاریخی سعدآباد به شکل رسمی از »محمد شیاع السودانی« 
نخست وزیر عراق استقبال کرد و سپس دو طرف، گفت وگوها را پشت درهای بسته 
انجام دادند. در این مراســم پس از نواخته شدن ســرود ملی دو کشور، سران ایران و 
عراق با ادای احترام به پرچم، از یگان تشریفات سان دیدند و سپس اعضای هیئت های 
عالی رتبه را به یکدیگر معرفی کردند. بر اساس گزارشی که سایت اطالع رسانی ریاست 
جمهوری از این گفت وگوها منتشر کرده، سید ابراهیم رئیسی در دیدار با »محمد شیاع 
السودانی« نخست وزیر عراق اظهار کرد: روابط جمهوری اسالمی ایران با عراق، روابطی 
متفاوت و ممتاز است و تقویت و تعمیق روابط دوجانبه باید به گسترش و ارتقای سطح 
تعامالت منطقه ای و بین المللی  در راستای  استقرار هر چه بیشتر صلح و ثبات در منطقه 
و جهان بینجامد. »محمد شیاع السودانی« نخست وزیر عراق نیز در این دیدار با ابراز 
خرسندی از سفر به کشورمان، یک ماه پس از تشکیل دولت جدید این کشور، تصریح 
کرد: ایران در عرصه تعامالت خارجی عــراق جایگاهی ممتاز و عالی دارد و روابط 
دو کشــور به شکل مطلوب و رضایت بخشی در حال گسترش است. وی خاطرنشان 
کرد: تقویت کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور با هدف گسترش همکاری ها و 
مناسبات بغداد و تهران بسیار موثر بوده و برگزاری مستمر و منظم جلسات آن ضروری 
است.»محمد شیاع  السودانی« نخست وزیر عراق نیز در این نشست مطبوعاتی بر اهمیت 
همکاری های مشترک دو کشور در زمینه مبارزه با تروریسم و موادمخدر تأکید و اظهار 
کرد: این دیدارها از این جهت ضروری است که میان ما برای اجرای توافقات صورت 
گرفته در زمینه های مختلف، پایه های مشترک و محکم ایجاد کند.نخست وزیر عراق 
همچنین با تأکید بر اهمیت همکاری های اقتصادی و تأثیر آن بر ارتقای امنیت منطقه، 
تصریح کرد: در دیدار با رئیس جمهور محترم ایران توافق کردیم تا نشست های کمیته های 
اقتصادی دو کشور فعال و نتایج این جلسات به کمیته عالی دو کشور منتقل شود. السودانی 
در ادامه ضمن تقدیر از موضع جمهوری اسالمی ایران در حمایت از عراق به ویژه در 
زمینه صادرات برق خواستار ادامه این حمایت ها تا تکمیل پروژه های عراق در تولید 
برق و گاز شد و تأکید کرد: ملزم به پرداخت مطالبات ایران هستیم. عراق برای پرداخت 
طلب های ایران با سازوکارهای خاص در تالش است و امروز نیز در این زمینه گفت 

وگوهایی انجام شد و از طریق کمیته های دوجانبه این موضوع دنبال خواهد شد .

تازه های مطبوعات
هم میهن - این روزنامه با اشــاره به اظهــارات اخیر رئیس قوه قضاییه در 
خصوص برخورد با دروغ پردازان نوشت: دروغ های رسمی عوارض بسیار 
سنگینی برای جامعه و کاهش اعتماد مردم به حکومت دارد. بنابراین دستگاه 
قضایی باید ابتدا از برخورد با دروغ های رســمی آغاز کند، ســپس از نهاد 
اطالع رسانی مستقل حمایت کند، بعد حداکثر مجازات را برای افراد دروغگو 

در نظر بگیرد . 
فرهیختگان- این روزنامه با اشــاره بــه مصاحبه اخیر علی کریمی با من و 
تو نوشــت: شبکه لندنی تالش کرده تا اثبات کند کسی که پشت توئیت ها و 
استوری ها نشسته، خود علی کریمی است اما سخنان کریمی و سوال هایی که 
به نوعی جواب تنظیم شده داشت، نشان داد او بیش از آن که خودش باشد از 
سوی دیگران مدیریت می شود... کریمی بارها در این گفت وگو از اشتباهات 
گذشته اش هم گفت که حاال فهمیده اشتباه کرده و بابتش باید عذرخواهی کند؛ 
راهی که اکنون او می رود هم به نظر می رســد فرجام مشابهی مثل اشتباهات 

گذشته اش داشته باشد. اشتباهی مثل افتادن در دام براندازان خارجی .
 اطالعات- در شرایطی که نظام کشاورزی دنیا حتی در ممالک پرآب با تحول 
عظیمی روبه رو شده و اغلب کشورها به شیوه های نوین آبیاری و روش های 
صرفه جویانه مصرف آب روی آورده اند، ۸۵ درصد از کشاورزان ما همچنان 
از روش غرقابــی و الگوهای غلط تولید تبعیت می کنند که منابع آب را نابود 
می کند... قابل دفاع نیســت که گروهی از مدیران کشور به بهانه حفظ اشتغال 
و مشــکالت امنیت اقتصادی همچنان از تولید محصوالت کشاورزی آب بر 
در مناطق کویری و تداوم الگوی کشــت غیربهره ور در این مناطق جانبداری 

می کنند .
 جمهوری اســالمی - طالبان به دلیل این که یک گروه تروریستی بیگانه از 
اسالم است، در سطح حکومت ها و دولت های جهانی مطرود و منزوی است و 
بعد از یک سال و حدود چهار ماه از تسلطش بر افغانستان، هنوز هیچ دولتی و 
هیچ مجمع بین المللی آن را به رسمیت نشناخته و همگی عملکرد آن را محکوم 
کرده اند ولی از علمای اســالم هنوز چنین تحرکی علیه این گروه منحرف از 

اسالم مشاهده نشده است .
انعکاس

تابناک مدعی شد: گفته می شود بر اساس برخی گمانه زنی ها به غیر از مهرداد 
بذرپاش، گزینه های دیگری هم برای تصدی وزارت راه و شهرسازی مطرح 
هستند. سیدپرویز فتاح، وزیر نیرو در دولت احمدی نژاد و رئیس کنونی بنیاد 
مستضعفان و جانبازان و همچنین علی اکبر نیکزاد وزیر راه و شهرسازی در 
دولت احمدی نژاد و نایب رئیس فعلی مجلس از جمله گزینه هایی هستند که 
با توجه به سوابق و عملکرد شان در گذشته و حال مورد توجه قرار گرفته اند .

انتخاب نوشت : علی اکبر کریمی نماینده اراک در مجلس شورای اسالمی 
از استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه شازند انتقاد کرد و گفت که نفس 
مردم به شماره افتاده است. وی ادامه داد: مردم اراک بخش اعظمی از سال 

را در هوای ناپاک تنفس می کنند .
 اعتماد آنالین نوشت : برای انتقام دانشمند شهید محسن فخری زاده )چند ماه 
پیش( آوی هار ایون، پدر و مغز متفکر موشکی و فضایی رژیم صهیونیستی 
به هالکت رســید. این دانشمند اسرائیلی در یک هتل هدف قرار گرفت و 
برای رژیم اسرائیل غافلگیرانه بود و گران تمام شد. وی مجروح شده بود و 
بعد از چند روز به هالکت رسید. کانال نظامی صابرین نیوز نوشت: بخشی از 
سوابق وی به این شرح است: دانشمند صنعت موشکی رژیم صهیونیستی، 
رئیس پروژه ماهواره ای، رئیس آژانس فضایی اســرائیل و رئیس سابق 

صنایع نظامی رافائل . 
اقتصادنیوز خبرداد : زیباکالم، فعال سیاســی با انتشار توئیتی نوشت: 
جناب روحانی خوب شد تیم ملی ایران)دربرابر ولز( برد که جناب عالی 
 با پیام پیروزی ســکوتتان را بشــکنید  وگرنه در قبــال اعتراضات

 اخیر آن چنان سکوت کرده اید که انگار هیچ نقشی در وضعیت امروز 
نداشتید.کمترین گناه شما پشت کردن به مطالبات 24 میلیون رای دهنده 

بود .
سردار حاجی زاده: بیش از 300 نفر در این 2 ماه جان باخته و شهید شدند 
فرمانده نیروی هوا فضای سپاه با اشاره به این که دشمن به کمتر از نابودی 
ما راضی نیست، گفت: در حوزه  اقتصاد مشکل ناشی از فشار حداکثری، 
تحریم ها و دولتی اســت که ۸ سال چشمش به دست خارجی ها بود  و 
به فرامین رهبرانقالب عمل نکرد، اما باید دســت به دســت هم دهیم و 
این مشــکالت را برطرف کنیم. سردار امیرعلی حاجی زاده تصریح کرد: 
گرفتاری امروز ما به این دلیل اســت که جوانان و نوجوانان کشــورمان 
دوران انقالب، جنگ، ترور ها و دشمنی ها را ندیده اند و تاریخ هم خیلی 
نمی خوانند با این اوصاف تصور می کنند هر چه دشمن بگوید باید آن را 
باور کنند و بپذیرند که این ها خودی هستند و در کشور جنایتی اتفاق افتاده 
است. به هر روی همه ما از فوت خانم امینی متاثر شدیم، اما به دلیل این 
که دشمن را از خودی به درستی تشخیص ندادیم امروز بیش از ۳۰۰ نفر 
جان باخته و شــهید داده ایم.  وی  با بیان این که درباره فوت خانم مهسا 
امینی اگر از همان ابتدا به درستی اطالع رسانی می شد شاید کار به این جا 
نمی رسید، تصریح کرد: درباره هواپیمای اوکراینی هم ما از همان ساعت 
اول از موضوع اطالع داشــتیم و می دانستیم چه شده ولی بقیه ستاد ها و 
مجموعه ها قبول نکردند و وقتی ما آن ها را توجیه کردیم و خودشــان به 

جمع بندی رسیدند بعد از 4۸ ساعت تصمیم گیری شد ./فارس

127هزار خانوار هرمزگانی
 از آب آشامیدنی پایدار بهره مند شدند

   گروه خبر // جانشــین ســپاه امام ســجاد )ع( 
هرمــزگان گفت: جهاد آبرســانی به ۳۰ روســتای 
این اســتان با هزینه  بیــش از ۶2 میلیارد ریال اجرا 
و ۱2۷ هزار خانوار از نعمت آب آشــامیدنی ســالم 
و پایدار بهره مند شــدند. ســرهنگ اصغر صادقی در 
 حاشیه بهره برداری همزمان در آیین آبرسانی به محله 
علی آباد روســتای هشــتبندی میناب افزود: برای 
آبرسانی روســتاها، ۶۸ کیلومتر خط انتقال و شبکه 
توزیع، و هشت مخزن آبرســانی ساخته شده است.

فرمانده قرارگاه پیشــرفت و آبادانی سپاه امام سجاد 
هرمزگان اظهار داشت: این طرح های آبرسانی به همت 
گروه های جهادی بسیج سازندگی، قرارگاه پیشرفت و 
آبادانی ســپاه امام سجاد)ع( هرمزگان و حمایت های 
مرکز نیکوکاری خیریه حاج اکبر ابراهیمی انجام شده 
است.به گزارش ایرنا، ســرهنگ صادقی یادآورشد: 
امسال ۷2 طرح آبرسانی به روستاهای محروم استان، 
به این قرارگاه محول شــده که 42 روستای دیگر نیز 
تا پایان سال از نعمت آب آشــامیدنی سالم بهره مند 
می شــوند.وی گفت: برای آبرســانی به ۷2 روستا تا 
پایان ســال، ۱۵۰ کیلومتر خط انتقال و توزیع ایجاد 

شده است .
احتکار ۶ تن مواد شوینده 

در بندرعباس 
  گروه خبر // بازرســان سازمان صمت هرمزگان 
۶ تــن و ۸۷۰ کیلوگرم انواع مواد شــوینده احتکار 
شده از یک انبار در بندرعباس کشف و ضبط کردند.    
عبدالرضــا پیروی منش معاون نظارت، بازرســی و 
حمایت از حقوق مصرف کننــدگان هرمزگان گفت: 
افرادی کــه دارای انبار کاال هســتند، باید اطالعات 
انبــار و کاال های موجود در آن را در ســامانه جامع 
تجارت ثبت کننــد و در غیر این صورت با متخلفان 
برخورد قانونی می شود.پیروی منش گفت: در همین 
راستا بازرسان سازمان صمت هرمزگان از یک انبار 
در بندرعبــاس ۶ تــن و ۸۷۰ کیلوگــرم انواع مواد 
شوینده احتکار شده کشــف و ضبط کردند.او گفت: 
در این زمینه پرونده احتکار شامل 2۵ مورد تخلف به 
ارزش ریالی بیش از ۱۱ میلیارد و ۸2۰ میلیون ریال 
تشکیل و برای صدور رای نهایی به اداره کل تعزیرات 
حکومتی ارسال شــد.به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان ؛ معاون نظارت، بازرســی و حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان هرمزگان گفت:شــهروندان هرگونه 
تخلــف صنفی از جمله گران فروشــی، درج نکردن 
قیمت و احتکار را به ســامانه ۱24 سازمان صنعت، 

معدن و تجارت استان هرمزگان گزارش دهند .

 گروه خبر // نماینــده ولی فقیه در هرمزگان 
گفت: »شهیده فاطمه نیک« که هشت شهید را 
در دامان خود پرورش داده؛ در واقع به عنوان 
یک نماد برای هر زن و مرد مسلمانی است که 

می تواند همان نقشی را ایفا کند که ما در مسیر 
تمدن سازی نوین اسامی بدنبال آن هستیم . 
   حجت االســالم و المسلمین محمد عبادی زاده 
در همایش بین المللــی »مادران فاطمی، تربیت 
حســینی، تمدن نوین اســالمی« اظهار داشت: 
شهیده فاطمه نیک شــاید برای جوانان و مردم 
اســتان هرمزگان نامی ناآشــنا باشــد اما این 
شخصیت واال، هشت شهید را تقدیم اسالم کرد 
و خود نیز به خیل قافله عظیم شهدا پیوست.وی 
بیان داشت: امروز مفتخریم که استان هرمزگان به 
عنوان اســتانی که پذیرای یکهزار و ۵۰۰ شهید 
عظیم و شــان در دامان خود پرورید و تحویل 

انقالب اســالمی کرده که باید بتوانیم هر یک از 
این شهدا را به عنوان یک نماد به جامعه معرفی 
کنیم.امام جمعه بندرعباس اظهار داشت: امروز ما 
در مسیر یک تمدن نوین اسالمی حرکت می کنیم 
که فرهنگ ایثار و شــهادت، اساسی ترین نرم 
افزاری اســت که ما می توانیم در راستای تحقق 
این امر مورد استفاده قرار دهیم.حجت االسالم 
و المسلمین عبادی زاده ادامه داد: فرهنگ ایثار 
و شــهادت به جامعه پویایی و حیات می بخشد 
و امروز حیــات ملت و جامعه مــا به حیات 
شهید گره خورده اســت و این تعبیری بوده که 
قرآن کریم از شــهدا به ما معرفی کرده است.به 

 گزارش ایرنا، همایش بین المللی »مادران فاطمی، 
تربیت حسینی، تمدن نوین اسالمی«  نهم آذرماه 
با هدف تبیین چگونگی الگوگیری مادر مسلمان 
از ســیره اهل بیت )ع( و شــهدای زن در تحقق 
تمدن نوین اسالمی، آشنایی زنان متفکر و نخبه 
و مسلمان جهان با یکدیگر و ایجاد تفاهم بیشتر 
میان آنها در زمینــه راهکارهای الگوگیری از 
سبک زندگی اهل بیت علیهم السالم و شهدا در 
تربیت نسل تمدن ساز و استفاده از ظرفیت های 
بالقوه و بالفعل زنان فعال، متفکر، نخبه و مسلمان 
جهــان در ترویج ســبک زندگــی فاطمی در 

بندرعباس برگزار شد .

نماینده ولی فقیه در هرمزگان عنوان کرد

» شهیده فاطمه نیک « نمادی ارزشمند برای رسیدن به تمدن نوین اسالمی

گروه خبــر // مدیر عامل جمعیت هال احمر هرمزگان گفت: 
همزمان با سراسر کشور مانور زلزله در مدارس استان هرمزگان 

برگزار شد . 

    مختار سلحشــور در تشــریح این خبر، افزود: در این مانور 
نیروهای امدادی، مکان یابی مناسب، اطفاء حریق و فوریت های 
پزشکی را به دانش آموزان آموزش دادند.وی اظهار کرد: سیصد 

کانون دانش آموزی در طرح دادرس با هدف آمادگی دانش آموزان 
در روزهای سخت در هرمزگان فعالیت می کنند.به گزارش ایسنا ؛ 
سلحشــور با اشاره به اینکه نیروهای امدادی با اجرای این مانور 
حضور در مکان حادثه را به کمترین زمان ممکن کاهش می دهند، 
تصریح کرد: افزایش سطح آمادگی و شناسایی نقاط حادثه خیز و 

امداد رسانی به موقع از مهم ترین اهداف اجرای این طرح است .

 

گروه خبر // فرمانده انتظامی استان هرمزگان 
گفت: باید مراقب وارونه ســازی واقعیت ها 

توسط دشمنان در فضای مجازی باشیم . 
   به گزارش خبرنگار دریا ، سردار » غالمرضا 
جعفری « در جلســه کمیســیون تخصصي 
پیشــگیري از وقوع جرائم نو پدید در فضاي 
تولیــد و تبادل اطالعــات و ارتباطات که با 
حضور مسئول قضایی استان تشکیل شد ، طی 
سخنانی بیان داشت: فضای مجازی، فضایی 
آزاد و بدون کنترل برای ورود همه افراد با هر 
ســن، جنس، سطح علمی و اعتقادی است و 
تنها با در اختیار داشتن یک گوشی تلفن همراه 
می توان وارد شبکه های اجتماعی مختلف شد 

و تبادل افکار و اطالعات کرد.
   وی افــزود: اثرات فضای مجازی می تواند 
زندگی حقیقی انسان را بسیار تحت تأثیر خود 
قرار داده و حتی در تغییر عقیده و نگرش فرد 

تأثیر بگذارد.این مقام انتظامی استان با اشاره 
به نقش رسانه ها و خصوصًا فضای مجازی 
در اغتشاشــات اخیر اظهار داشــت: باید به 
موضوع فضای مجازی توجه کافی داشــته 
باشــیم تا این فضا، وسیله ای برای تعارض با 
ارزش ها و هنجارهای ملی و مذهبی و عرفی 
در جامعه نباشــد، بلکه به محیطی امن برای 
حفاظت و صیانت از ارزش های اســالمی و 
ایرانی و همچنین هویت دینی و ملی کشور و 
رشد فعالیت های علمی، اقتصادی، اجتماعی، 
سیاســی، فرهنگی، دینــی و مذهبی و ... در 
ســطوح مختلف جامعه و به ویــژه در بین 

کارکنان سازمان فراجا تبدیل شود. 
  دادســتان دادسرای نظامی اســتان نیز در 
این نشســت گفت : دشــمنان با استفاده از 
فضای مجــازی افراد زیــادی را اغفال و به 

خیابان ها آوردند که وقایع تلخی را رقم زدند، 
 امیدواریم با هوشــیاری بیشتر و بومی سازی 
فضای مجازی این فرصت ها از دشمنان گرفته 

شود. 
    وی باتاکیــد بــر اینکــه بایــد مراقــب 
وارونه ســازی واقعیت ها توســط دشمنان 
 در فضــای مجــازی باشــیم و نســبت به 
آگاه سازی جامعه، همکاران و خانواده های 
آنان با گسترش برنامه های آموزش همگانی 
در مســاجد و مدارس تالش شــود، افزود: 
ضروری اســت از تالش های صورت گرفته، 
تشریح آسیب های فضای مجازی و تقویت 
تعامالت با مردم که سبب افزایش رضایتمندی 

می شود، اطالع رسانی جامع صورت پذیرد.
   محمدرضا حیدری افشار در ادامه مراقبت 
رسانه ای و گســترش برنامه های آموزش 

همگانــی در فضــای مجــازی را ظرفیت 
مناسبی برای پیشبرد اهداف سازمانی دانسته 
و خاطرنشــان کرد: باید تمام سعی و تالش 
خود را بــکار گیریم کــه از ظرفیت فضای 
مجازی و تهدیدات ایجاد شده به خوبی به نفع 
 پیشبرد اهداف سازمانی استفاده شود و اجازه 

میدان داری از دشمنان گرفته شود .

فرمانده انتظامی هرمزگان :

باید مراقب وارونه سازی واقعیت ها توسط دشمنان در فضای مجازی باشیم 

برگزاری مانور زلزله در مدارس  هرمزگان
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سید ابوالحســن جعفری سرویس استان ها // 
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
بوشــهر گفت: در حال حاضر وضعیت ساحل 
بوشهر از اوضاع مناســبی از لحاظ بهداشتی و 

شکل حضور مردم برخوردار نیست .

  به گزارش خبرنگار دریا ؛ اکبر پورات در نشست 
با مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان 
بوشهر با گرامیداشت روز نیروی دریایی اظهار کرد: 
اکنون جمهوری اســالمی ایــران در حوزه قدرت 
دفاعــی و بازدارندگی نیروی دریایی، تحت تدابیر 

و راهنمایی های حکیمانه رهبری معظم انقالب به 
عنوان نقطــه اعتماد و اطمینان ملت ایران، لنگرگاه 
ثبات و امنیت پایدار در منطقه و حتی در اقیانوس 
هند و سایراقیانوس ها و حوزه دریایی بین المللی 

است.
  معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر 
با اشــاره به فعالیت های موثــر مجمع رهروان امر 
به معروف و نهی از منکر اســتان تصریح کرد: این 
مجمع که در آن بســیاری از دلسوازن انقالب در 
جبهه فرهنگی در آن به صورت جهادی مشــغول 
فعالیت هستند تمام تالش آنان پیگیری دغدغه ها و 
مطالبات مردمی است، که در این راستا دستگاه های 
دولتی مرتبط با بخش فرهنگی و آموزشی باید در 
این زمینه با این مجمــع همکاری و حمایت الزم 

داشته باشند.
  وی افزود: در حال حاضر وضعیت ساحل بوشهر 
از اوضاع مناسبی از لحاظ بهداشتی و شکل حضور 
مردم برخوردار نیســت و باید تمامی دســتگاه ها 
همکاری کنند تــا این موضوعات مرتفع شــود.

پورات با اشاره به اینکه شخص استاندار بوشهر از 
دلسوزان نظام، انقالب و دغدغه مند استان هستند، 
یادآور شد: استاندار بوشهر با دارا بودن مشاورین 
متعهد و متخصــص، ایده و طرح های مناســبی 
در راســتای توسعه اســتان تبیین و برنامه ریزی 
 نموده اند و در راستای استفاده از ظرفیت بانوان در 
بخش های مدیریتی نیز تاکید و دغدغه بسیار دارند 

که در دستور کار قرار دارد.
  وی با بیان اینکــه باید در حوزه های فرهنگی و 

آموزشی در استان بوشهر تدابیر و برنامه ریزی های 
اندیشیده شود، گفت:  تمامی دستگاه های اجرایی 
استان در حوزه فرهنگی و آموزشی باید اعتبارات 
خود را در این زمینه به نحو شایســته ای در جهت 
تقویت و توسعه فضای فرهنگی و آموزشی استان 

به کار گیرند.
  معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر 
با بیان اینکه اســتان در بخش امنیتی و انتظامی در 
وضعیت بســیار مطلوبی در بین استان های کشور 
برخوردار اســت، خاطرنشــان کرد: در این راستا 
با تدابیر اســتاندار پرتالش بعنوان رئیس شورای 
تامین و همچنین در سایه وحدتی که در بین تمامی 
مسئوالن استان حاکم اســت، مرزهای استان در 
امنیت و آرامش کامل قــرار دارد به گونه ای که با 
تالش های صورت گرفته در راستای توسعه استان، 
شاهد حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در 
استان هســتیم که در همین راستا از مردم شریف 
استان بوشــهر و دالوران سپاه و ارتش و نیروهای 

امنیتی و انتظامی تشکر و قدردانی می کنم .

معاون سیاسی استانداری بوشهر:

وضعیت ساحل بوشهر مناسب نیست

روابط عمومی
با مصرف ماهي و ميگو ، كودكاني سالم رت و شاداب رت و باهوش رت خواهيد داشت    شیالت رهمزگان 

حسن سیاوی سرویس استان ها // 
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: 
از ابتدای سال جاری تاکنون، ۵۶۹ نفر 
از کارگران شرکت ها و صنایع استان 
خوزستان با مصوبات ستاد حمایت از 
اقتصاد مقاومتی دادگستری استان به 

کار بازگشتند . 
   به گــزارش خبرنــگار دریا ؛ علی 
دهقانی در جلسه ستاد حمایت از اقتصاد 
مقاومتی دادگســتری خوزستان، اظهار 
کرد: در این مدت ۹4 جلســه اصلی و 
فرعی با حضور اعضاء برگزار شــد که 
۳۷ مصوبه در برداشــت و تصمیمات 
مهمی در خصــوص رفع موانع تولید و 
حمایت از اشــتغالزایی اخذ و اجرایی 
شــد.وی افزود: ما در هــر جایی که 
خدمت می کنیم، در برابر مسئولیتی که 
داریم موظف به پاســخ گویی به جامعه 
و مردم محل خدمت خود هستیم. باید 
در جهت گره گشــایی و تســهیل امور 
در خدمت به مــردم، تالش و با حفظ 
حقوق بیت المال، جلوی مانع تراشی های 
بی دلیل در سرمایه گذاری ها گرفته شود.

رئیس ســتاد حمایت از سیاست های 

اقتصاد مقاومتی استان خوزستان گفت: 
بر  سازمان های متعددی متولی نظارت 
حسن اجرای کار هســتند که یکی از 
آن ها سازمان بازرسی است و در کنار 
ســرمایه گذاران،  از  الزم  حمایت های 
اگر بر متولیان امر روشــن شــود که 
جرمی در حال اتفاق است و یا ممکن 
اســت اتفاق بیفتد، باید بــا متخلفان 
برخورد و از ادامه کار پیشگیری شود.
دهقانی افزود: بسیاری از مشکالت در 
شهرســتان ها قابل رفع است و چنانچه 
نهادهای دولتی، همکاری بیشــتری در 
این خصوص داشته باشــند، نیازی به 
مداخله این ستاد نیســت و در اجرای 
امور نیز تسریع می شود.وی گفت: این 
جلسات به صورت مستمر ادامه دارد و 
امیدواریم با رفع موانع اقتصادی، شاهد 
توسعه اســتان خوزستان در زمینه های 
مختلف و حمایت از طرح های صنعتی، 
تولیدی، گردشگری، رفاهی و ... باشیم.
در این جلسه به چهار پرونده اقتصادی، 
و  رســیدگی  تجاری  و  گردشــگری 
تصمیماتی در خصوص آن ها اتخاذ شد .

رئیس اتاق بازرگانی کرمان :
 ساالنه حدود 1۰۰ هزار میلیارد پول 

از استان کرمان خارج می شود
    آرزو توکلی سرویس استان ها // رئیس اتاق بازرگانی 
کرمان بیان کرد: تاکنون ۱۰ هزار و 4۰۰ میلیارد تومان فقط 
حقوق دولتی از اســتان کرمان خارج شده و ساالنه حدود 
۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول از استان کرمان خارج می شود.    
به گزارش خبرنگار دریا ؛ ســیدمهدی طبیب زاده در جلسه 
شورای هماهنگی مدیران واحدهای تابعه وزارت امور اقتصاد 
در اســتان، با اعضای اتاق بازرگانی کرمان گفت: کرمان در 
 شاخص های توسعه پایدار رتبه ای بیشتر از 2۵ ندارد و فقط در 
شاخص آموزشی رتبه هشتم کشور را دارد لذا استان کرمان 
در شاخص های توسعه پایدار در رده های پایین قرار دارد.

او با اشــاره وضعیت منابع و پتانسیل های استان اظهار کرد: 
رتبه این خطه از کشــور از درآمد سرانه خانوار شهری ۳۰ 
کشور است.رئیس اتاق بازرگانی کرمان بیان کرد: تاکنون ۱۰ 
هزار و 4۰۰ میلیارد تومان فقط حقوق دولتی از استان کرمان 
خارج شــده است و ساالنه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان 
پول از استان کرمان خارج می شود.او ادامه می دهد: تعداد 
صادرکنندگان و بازارها و کاالهای صادراتی استان محدود 
است و محصوالت صادراتی استان پسته، خرما و مصنوعات 
فلزی هســتند و اســتان کرمان صادرکننده ارزش افزوده 
 اســت.طبیب زاده با تاکید بر لزوم تعیین اولویت های استان 
می گوید: جلســات باید خروجی محور و مصوبات قابل 

ردیابی باشند .
دادستان کرمان :

 ساماندهی انبارهای اموال تملیکی کرمان
 ضروری است

  آرزو توکلی سرویس استان ها // دادستان کرمان ساماندهی 
انبارهای اموال تملیکی کرمان را ضروری دانست.به گزارش 
خبرنگاردریا ، مهدی بخشی در بازدید از انبارهای تملیکی 
کرمان اظهارداشت: ساماندهی و تعیین تکلیف کاالهای این 
انبارها باید در دستور کار قرار گیرد.وی تصریح کرد: این امر 
نیازمند یک نگاه مجدانه و دلسوزانه است تا حق مردم تضییع 
نشود.دادستان کرمان بیان کرد: احکام مورد نیاز برای تعیین 
تکلیف این اموال باید در اســرع وقت صادر شود و سرعت 
بخشــیدن به این مهم ضروری است.وی خواستار همکاری 
 همه بخش ها در راستای تعیین تکلیف این کاالها شد و گفت: 
نباید اجازه دهیم با گذشت زمان این کاالها دچار استهالک 
شــود و به همین دلیل تســریع در تعیین تکلیف این اموال 

ضرورت دارد .

سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها // معاون 
درمان دانشــگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: امسال 
برای نخســتین بار با اجرای قانــون تعرفه گذاری 
خدمات پرستاری بعد از ۱۵ سال مبلغ هشت میلیارد 
تومان بعنوان علی الحســاب به گروه هدف پرداخت 
شــده  و با پیگیری انجام شده قرار است ۲ ماه دیگر 

هم پرداخت شود .  
  به گزارش خبرنــگار  دریا ؛ دکتر احمد یزدان پناه در 
نشست پرســتاران و مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی با 
امام جمعه بوشــهر افزود: همچنین در ۱۰ ماه گذشته با 
وجود بدهی دانشــگاه اما کارانه پرستاران تا آذر ۱4۰۰ 
تســویه و در بخش پرداخت اضافه کار نیز ســه ماه از 
سال گذشته پرداخت شده است.وی مبلغ هر اضافه کار 
و کارانه پرستاران اســتان بوشهر را ۶.۵ میلیارد تومان 
عنوان کرد که تاکنون ۱۱ کارانه و ۱۱ اضافه کار پرداخت 
شده است.یزدان پناه اضافه کرد: تعداد کل پرستاران استان 
بوشهر سه هزار و ۳۰ پرستار برای یکهزار و ۵۸2 تخت 
عنوان کرد و افزود: از این شمار 2هزار و 2۰۰ نفر پرستار 
و ماما مربوط به بیمارســتان های دانشگاهی که یکهزار 
و ۷2 تخت فعال و ۸۳۰ پرســتار نیز در بیمارستان های 
غیر دانشگاهی مشغول به کار هستند که ۵۱۰ تخت فعال 
را پوشش می دهند.وی یادآورشد: این تعداد شامل ۹۷4 
پرســتار، 2۳2 بهیار، ۱2۶ کمک پرستار، ۱۵۱ نفر کادر 
اتاق عمل،۳۰۰ نفر ماما، ۱۵4 نفرهوش بری، ۱۹۷ نفر 
مدیران پرستاری و 4۰۰ پرســتار در قالب ۵۵ پایگاه 

اورژانس فعال هستند.یزدان پناه افزود: اگر بخواهیم به 
استاندارد کشوری در زمینه نسبت پرستار به تخت برسیم 
باید ۱۵۰پرســتار، 4۷ نفر اتاق عمل، 2۵ هوش بری و 
۱۶۵ نفر کمک پرستار و اگر بخواهیم به استاندارد جهانی 
برسیم به ۶۳۰ کادر پرستاری و ۱۶۵ کمک پرستار نیاز 
داریم.وی با اشــاره به اینکه 2۸ درصد پرستاران استان 
مرد و ۷2 درصد زن هســتند گفــت: در زمان حاضر 
نسبت پرستار به تخت بیمارستان دانشگاهی در استان 
۱.2 و در کشــور ۱.۳۳ درصد است این درحالی است 
که این آمار باید به 2.۵ برســد.معاون درمان دانشــگاه 
علوم پزشکی بوشهر جذب 2 میلیارد تومان برای تجهیز 
پانسیون پرستاری و راه اندازی کلینیک های پرستاری در 
بیمارستان ها شامل کلینیک مدیریت زخم، دیابت و فشار 
خون را از جمله اقدامات انجام شــده در این خصوص 
عنوان کرد.یزدان پناه افزود: همچنین طی یک سال اخیر 
۶۳ نفر در قالب تبدیل وضعیت از شرکتی به استخدام و 
2۵۰ نفر کادر پرستاری در قالب طرح نیروی انسانی در 

بیمارستان های استان جذب شده اند.
  وی اضافــه کرد: همچنین مجوز جذب 4۰ نفر نیرو که 
از سال های گذشته برزمین مانده بود نیز با تالش صورت 
گرفته آزمون اســتخدام آنها برگزار می شود.نماینده ولی 
فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: رفع دغدغه مالی 
پرستاران با پرداخت مطالبات این گروه باید در اولویت 
دانشــگاه علوم پزشکی باشد. آیت اهلل غالمعلی صفایی 

بوشهری افزود: ارتقای سالمت روحی، روانی و مواظبت 
از سالمت جسمی پرستاران، افزایش کارآیی و توجه به 
آموزش ضمن خدمت پرســتاران باید در اولویت قرار 

داشته باشد.
  وی ادامه داد: ضمن توجه به توســعه زیرساخت های 
درمانی، تأمین اعتبارات مالی حوزه درمانی و پرستاری 
ضروری اســت.امام جمعه بوشهر شــغل پرستاری را 
حلقه واســط درمان پزشکی و بیمار عنوان کرد و گفت: 
پرستاری از شغل های بسیار مهم و مقدس به شمار می رود 
و خدمات آنان درخور تحسین و سپاسگزاری است.وی 
بیان کرد: زنان پرستار ضمن رسیدگی به بیمار در خدمات 
به خانواده نقش ویژه ای دارند که نشان از جایگاه واالی 

زنان پرستار است.
*   پیگیری مطالبات پرســتاران از اولویت های دانشگاه 

است
   رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر گفت: 
 پیگیــری پرداخــت مطالبــات پرســتاران یکی از 
 دغدغه های این دانشــگاه اســت که تالش می شــود 
عقب ماندگی های پرداختی در این بخش جبران شود.

دکتر حسن ملکی زاده افزود: هرچند دولت های مختلفی 
تالش کرده اند که بخشی از زحمت پرستاران را با اجرای 
قانون ارتقای بهره وری و تعرفه گذاری جبران کنند اما 
باید بدانیم که اجرای این برنامه ها نمی تواند پاسخگوی 

خدمت پرستاران باشد .

معاون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

۸ میلیارد تعرفه خدمات پرستاری در بوشهر پرداخت شد
با مصوبات ستاد حمایت از سیاست های اقتصادی دادگستری ؛ 

 ۵۶۹ کارگر در خوزستان
 به کار بازگشتند

                                      آگهي    فوت فرضي ) نوبت اول (  
به حکایت محتویات پرونده 140140920000966631که در این شعبه دادگاه تحت رسيدگي مي باشد اعالم گردیده متوفی فوت فرضی خانم 
مریم حسينی فرزند محمد به شماره ملی 3391348402 از سال 1370غایب و ناپدید شده و هيچگونه خبري از نامبرده در دست نيست لذا بدین 
وسيله ضمن اعالم مراتب از کليه کساني که خبري از غایب یاد شده دارند دعوت مي شود اطالعات خود را به نحو مقتضي در اختيار این دادگاه 
 قرار دهند تا حقی از کسي تضييع نگردد. این آگهی سه نوبت متوالي هر یك به فاصله یك ماه در اجراي ماده 1023 قانون مدني در امور مدني
 منتشر مي گردد بدیهی است چنانچه یك سال از تاریخ اولين اعالن ) نشر آگهي ( حيات غایب ثابت نشود حکم موت فرضي او صادر خواهد 

شد . 
حسین حکیمی- رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندرعباس 

طرح :  بیتا  هوشنگی

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمي اریان

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم

عمومی  مجمع  رساند  می   142 ثبت  بشماره  رودان  مرزنشینان  تعاونی  شرکت  محترم  اعضای  اطالع   به 
فوق العاده شرکت  تعاونی مرزنشینان رودان راس ساعت 10/30 مورخ 1401/09/24 روز  پنج شنبه در محل 

مسجد علی ابن ابیطالب )ع( شهرستان رودان ، روبروی اداره ورزش برگزار می گردد .
* دستور کار جلسه : 

1- تطبیق اساسنامه جدید منطبق با آخرین اصالحیه قانون بخش تعاون جمهوری اسالمی ایران

تاریخ انتشار : 1401/09/10شرکت  تعاونی مرزنشینان رودان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت دوم

به اطالع اعضای محترم شرکت تعاونی مرزنشینان رودان بشماره ثبت 142 می رساند مجمع عمومی عادی 
 بطور فوق العاده شرکت تعاونی مرزنشینان رودان نوبت دوم راس ساعت 9 صبح مورخ 1401/09/24 
روز پنج شنبه در محل مسجد علی ابن ابیطالب )ع(  شهرستان رودان روبروی اداره ورزش برگزار می گردد .

* دستور کار جلسه : 
1- قرائت گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرسان در سال 1400

2- بررسی وتصویب صورتهای مالی تا سال 1400
 3- انتخابات اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان 

4- افزایش سرمایه شرکت و پذیرش عضو جدید .

تاریخ انتشار : 1401/09/10شرکت  تعاونی مرزنشینان رودان

 واگذاری زمین بنام سلمان شادمان 7/۹۰/۵۱۱۵ به تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/7 به ادرس قشم روستایی رمکان به کد 
ملی ۳۴۵۹۹۵۲۱۰۵ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
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گروه خبر // شــهردار بندرعباس به همراه 
جمعی از اعضای شــورای شــهر، معاونین و 
مدیران شهرداری و خبرنگاران از پروژه های 
عمرانی سطح شــهر بازدید و از نزدیک در 
جریان مشکات پروژه ها و پیشرفت فیزیکی 

آنها قرار گرفتند .
   به گزارش خبرنگار دریا ، شهردار بندرعباس 
به همراه جمعی از اعضای شورای اسالمی شهر 
و مدیران شــهرداری با هدف بررسی وضعیت و 
ارزیابی روند پیشرفت پروژه های عمرانی در حال 
اجرا، از تعدادی پــروژه عمرانی بازدید به عمل 
آوردند.شهردار بندرعباس در حاشیه این بازدید 
در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه پروژه های 
عمرانی و زیرساختی، نقش اساسی در توسعه و 
گسترش شهر دارند،اظهار کرد: 2۰۶ میلیارد تومان، 
ارزش پروژه هایــی بوده که در یکســال اخیر 
افتتاح و به بهره  برداری رســیده  و  هم اکنون نیز 
قریب به ۸4۵ میلیارد تومــان ارزش پروژه های 
 دردست احداث است.مهدی نوبانی با بیان اینکه 
پروژه ها با هدف عمرانی و طبق مصوبه شورای 
شهر اجرایی شده تصریح کرد: تکمیل پروژه های 
ناتمام از اولویت های شهرداری بندرعباس است 
و نباید پروژه های عمرانی نیمه کاره رها شــود.
وی ، با اشاره به این موضوع که رئیس واعضای 
شورای اســالمی شــهر بندرعباس پشتیبان و 
همکار شهرداری است، مطرح کرد: پروژه بلوار 
ساحلی بزرگترین پروژه شهرداری است که ۱۱۰ 
متر عــرض، 2 بلوار ۱4 متری، ۶ متر پیاده روی 

و دوچرخه ســواری دارد. این پروژه در سه فاز 
طراحی شده که در فاز اول 4.2 کیلومتر است و با 
تزریق منابع مالی امیدواریم تا شش ماه یا یکسال 
آینده به بهره برداری برسانیم.شهردار بندرعباس 
اضافه کرد: در فــاز دوم این پروژه باید یک پل 
احداث شــود که به بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان 
اعتبــار نیاز دارد. نوبانی در ادامه ســخنانش به 
ورودی شــهر- جاده میناب اشاره کرد و گفت: 
بنده به نوبه خودم از اســتاندار هرمزگان و اداره 
کل راه و شهرســازی تقاضا دارم که در راستای 
به سرانجام رسیدن این پروژه های عظیم عمرانی، 
شهرداری بندرعباس را همراهی کنند و اگر این 
اتفاق بزرگ رخ دهد، مسیر جاده بندرعباس – 
میناب کوتاه تر می شــود و این پروژه با توجه 
به اینکه دارای ۱۱۰ متر عرض اســت و انشااهلل 
با ســرانجام رسیدن این پروژه، تسهیل در مسیر 
 تردد شــهروندان ایجاد می  شود.وی با اشاره به 
 پروژه پــل پیامبر اعظم)ص( گفــت: پروژه پل 
پیامبر اعظــم )ص(بندرعباس با ۱2۰ متر طول، 
بلوار شــهید رجایی را به آزاد راه شهید رجایی 
 متصل می کند، و حدود یکســال و نیم دیگر به 
بهره برداری می رسد،که با بهره برداری از این پل، از 
درب ورودی هدیش تا میدان سایت باعث کاهش 
ترافیک و در راستای مسیر تردد کارکنان صنایع 
غرب تسهیل ایجاد می شود. شهردار بندرعباس 
بیان داشت: پروژه مهرگان بندرعباس حدود4۰ 
درصد پیشرفت فیزیکی داشته و هنوز عرشه آن 

باقی مانده و برای این پروژه قرارداد یکسال و نیم 
منعقد شده است.این مقام مسئول در ادامه  با بیان 
اینکه روشنایی کامل منطقه گردشگری پنجه علی 
انجام شده است، گفت:روشنایی کوهستان پارک 
پنجه علی تا چهارشنبه ۹ آذر تکمیل خواهد شد، 
که به رشــد و توسعه گردشگری در بندرعباس 
کمک می کند. شهردار بندرعباس تصریح کرد: 
پروژه هایی که به نوعی با فرهنگ گردشگری و 
جذب گردشگر در ارتباط است باید هدفگذاری 
شود و چند طرح خوب برای منطقه پنجه علی 
در نظر داریم؛ اقدامات اولیه برای راه اندازی زیپ 
الین و پل معلق در کوهســتان پارک پنجه علی 
در حال انجام است، وامیدواریم این دو طرح در 
دهه فجربه بهره برداری برسد. ایجاد باغ هزار تو 
نیز در حال بررسی است؛ امیدواریم با سرمایه گذار 
به توافقات الزم برسیم .نوبانی گفت: تمام فضای 
 منطقــه پنجه علی ۱۵۰ هکتار اســت اما طبق

بررسی های سازمان فضای سبز تنها 2۰ هکتار 
زمین این منطقه را می توان به کاشــت درختان 
مثمر و بومی تخصیص داد.شــهردار بندرعباس 
ضمن بیــان اینکه حوزه تعمیــر و نگهداری از 
پارک هــا را زیر نظر معاونت خدمات شــهری 
شــهرداری ایجاد می کنیم، درباره ایستگاه های 
اتوبوس شــهر گفت: یک قرارداد سرمایه گذاری 
۱۰ ساله با یک شرکت پیمانکاری سال های قبل 
بسته شده است که اکنون سال نهم قرارداد سپری 
شده و طبق قرارداد مذکور این ایستگاه ها در دو 

بخش شامل یک بخش ارائه خدمات به مردم و 
بخش دوم تجهیز صندلی و وسایل سرمایشی باید 
مورد استفاده قرارمی گرفت، امیدواریم بتوانیم به نفع 
 شهروندان بندرعباس به تفاهم برسیم  تا مردم از این 
ایستگاه ها بهره ببرند.نوبانی  در ادامه به بخش حمل 
و نقل پرداخت و افزود: ۱۰ دستگاه اتوبوس اسکانیا 
و ۱4 دستگاه اتوبوس ایران خودرو دیزل، مجموعا 
24 دســتگاه که سال گذشته خریداری شد؛ قول 
داده شده تا آخر سال جاری به شهرداری واگذار 
شود.شهردار بندرعباس از خرید ۵۰ دستگاه ون 
جدید خبرداد و اظهار کرد: هفته گذشته ۵۰ دستگاه 
ون جدید با پرداخت مبلغی خریداری کردیم که 
بالغ بر ۷۵ درصد سهم یارانه دولتی و 2۵ درصد 
معادل 22 میلیارد تومان سهم شهرداری بندرعباس 
 اســت که بدین وســیله از بار ترافیکی کاسته 
می شود.نوبانی بیان کرد: استاندار هرمزگان قول 
۶۰۰ دستگاه تاکســی را در قالب تسهیالت به 
شــهرداری بندرعباس داده بودند تا بدین وسیله 
۳۰۰ دستگاه نوسازی و ۳۰۰ دستگاه خریداری 
شود. شهردار بندرعباس با تقدیر و تشکر از تالش 
و همکاری مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان  
با مجموعه شهرداری بیان کرد: حوزه مسئولیت 
های اجتماعی صنایع می تواند بیشتر به داد مردم 
بندرعباس برسد و به نفع شهروندان نیز می باشد.

شهردار بندرعباس به زیبا سازی ساحل بندرعباس 
اشــاره و بیان کرد: در حوزه زیباسازی سواحل 
بندرعباس و نصب المان های شهری برنامه داریم 

و همچنین بزرگترین حوضچه خشــک)فواره(  
برای بازی کودکان در بندرعباس در حال طراحی 
است. نوبانی با اشاره به نمایشگاه صنایع دستی 
بندرعباس افزود: باتوجه به اینکه بندرعباس به 
عنوان شــهرخالق از طرف یونسکو نامگذاری 
شده اســت،  فضایی بزرگ و دائمی با احداث 
۳۰ غرفه برای کارآفرینان در حوزه صنایع دستی 
 درنظر گرفته شــده  و صنایع دستی و آیین ها و 
ســنت های مردم هرمــزگان را در معرض دید 
عالقمندانی که از اقصی نقاط کشور به این منطقه 
سفر می کنند، قرار می گیرد.  شهردار بندرعباس 
در ادامه با بیــان اینکه مرکز معاینه فنی یکی از 
دغدغه های مردم بندرعباس بود، تصریح کرد: 
تجهیز و ساخت مرکز معاینه فنی در محله نخل 
ناخدا با کمک بخش خصوصی با اعتباری بالغ 
بر ۶۰میلیارد تومان در حال ســاخت اســت و 
ارائه خدمات بهینه و ســهولت و رفاه حال مردم 
بندرعباس از مهمترین اهداف احداث این مرکز 
می باشد.نوبانی به پروژه کانال جمع آوری دفع 
آبهای سطحی بلوار معلم تا دریا اشاره و تصریح 

کرد: احداث کانال به منظور دفع آبهای ســطحی 
است که با اجرای آن شاهد تغییرات چشمگیری 
از مدیریــت بحران در زمان هــای بارش باران 
خواهیم بود.وی افزود: بی شک با اتمام این پروژه  
مشکالتی از جمله ورود آب های سطحی حاصل 
از بارش باران و آبگرفتگی معابر اصلی و فرعی تا 
حد قابل توجهی رفع می شود.شهردار بندرعباس 
در پایــان گفت: پروژه پــارک آبی بندرعباس 
پیشرفت خوبی داشته است و تا پایان سالجاری 
به بهره برداری  می رسد.گفتنی است؛از پروژه های 
عمرانی شهرداری بندرعباس شامل تقاطع غیرهم 
سطح پیامبر اعظم )ص(، نمایشگاه صنایع دستی، 
مرکز معاینه فنی روبروی ترمینال، نورپردازی پل 
محمد رســول اهلل )ص(، پل پیامبر اعظم)ص(، 
دوربین بلوار رجایی، المان دفاع مقدس، پروژه 
اولویت پنجم، بلوار ســاحلی شرق بندرعباس، 
ساختمان حوزه معاونت ها، ورودی شهر- جاده 
میناب، مرکز معاینه فنی روبروی ترمینال، کانال 
دفع آبهای سطحی بلوار معلم و رواق بازار بازدید 

شد .

شهردار بندرعباس تاکید کرد 

تکمیل پروژه های ناتمام ، اولویت های شهرداری بندرعباس 

دهم آذرماه سالروز شهادت سید حسن 
اسامی  شــورای  مجلس  روز  مدرس 

نامگذاری شده است .
  به گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما؛ 
ســالروز شــهادت آیت اهلل سیدحســن 
مدرس از سوی مجلس شورای اسالمی با 
عنوان روز مجلس نام گذاری شده است. 
سیدحسن مدرس سیاست مدار و روحانی 
شیعه ایرانی بود که در شب ۱۰ آذر ۱۳۱۶ 
توســط عوامل رضاشاه کشته شد و طبق 
مصوبه شورای فرهنگ عمومی ۱۰ آذرماه 
در تقویم جمهوری اســالمی ایران، به نام 

روز مجلس خوانده می شود.
*  تاریخچه روز مجلس

  مجلس شورای اســالمی در تاریخ 2۳ 
تیر سال ۱۳۷2 با تصویب ماده واحده ای، 
روز ۱۰ آذر ماه، ســالروز شهادت مجتهد 
مجاهد و سیاســتمدار متعهد آیت اهلل سید 
حســن مدرس را به عنوان روز مجلس 

نامگذاری کرد.
  *  آیت اهلل مدرس کیست؟

  آیت اهلل سید حســن مدرس از علمای 
اصفهــان در دوران مشــروطه بود که به 
حمایــت از مشــروطه خواهان پرداخت. 
وی در دوره دوم مجلــس، از طرف فقها 
به عنوان یکی از مجتهدانی تعیین شــد که 
طبق قانون اساسی مشروطه می بایست بر 
هماهنگی مصوبات مجلس با شرع اسالم 
نظارت داشــته باشند. وی از دوره سوم تا 
دوره ششــم نیز برای چهار دوره نماینده 
مردم تهران در مجلس شــورای ملی بود. 
در دوره جنگ جهانــی اول، کمیته دفاع 
ملی را تشکیل داد و به قم مهاجرت کرد. 
سید حســن مدرس با اقدامات رضاخان 
مخالفت می کرد. رضاخان وی را تبعید کرد 
و به شهادت رساند. در ایران دهم آذر، به 
مناسبت شهادت وی، به نام »روز مجلس« 

نامگذاری شده است.
*  تعریف مجلس

  مجلس بــه مجموعــه ای از افراد گفته 
می شود که در هر کشور برای وضع قوانین 
و نظارت بر اجرای آنهــا معموالً با رأی 
آزاد و مستقیم مردم انتخاب می شوند. در 
ایران به پارلمان مجلس گفته می شود. در 
کشورهایی که تفکیک قوا صورت پذیرفته 
است، پارلمان قوه قانونگذاری را تشکیل 
می دهد.پارلمان در بیشــتر کشورها از دو 
مجلس تشکیل می شود. یکی مجلسی که 

اعضای آن مستقیمًا توسط مردم انتخاب 
می شــوند مانند مجلس شورای اسالمی 
ایران، مجلس عوام انگلستان، مجمع ملی 
فرانسه و مجلس نمایندگان ایاالت متحده 
آمریکا و دیگری مجلسی که اعضای آن با 
شرایط محدودتری و نه ضرورتًا رأی مردم 

انتخاب می شوند.
*  مجلس شورای اسالمی چیست؟

  مجلس شورای اسالمی نهاد قانونگذاری 
جمهوری اســالمی ایران است که اعضای 
آن بر اســاس اصل شــصت و دو قانون 
اساســی با رأی مســتقیم مردم انتخاب 
می شوند؛ پس از انقالب، مجلس شورای 
ملی به مجلس شــورای اسالمی تغییر نام 
داد. اولیــن انتخابات مجلس در بیســت 
و چهارم اســفندماه ۱۳۵۸ برگزار شد و 
اولین دوره مجلس شــورای اسالمی در 
۷ خرداد ســال ۱۳۵۹ با پیام رهبر کبیر 
انقالب اســالمی حضرت آیت اهلل خمینی 
)ره( شــروع به کار کرد.بر اساس قوانین 
جمهوری اســالمی ایران مجلس شورای 
اســالمی محلی برای تدوین نظام ارزشی 
مورد قبول جمهوری اسالمی ایران و تهیه و 
تصویب قوانین اسالمی برای کلیه نیازهای 
جامعه در زمینه هــای مختلف اجتماعی، 
اقتصادی، سیاسی، تبلیغی، نظامی، اخالقی 
مجلس شورای  است.مصوبات  قضائی  و 
اســالمی اگر مورد تأیید شورای نگهبان 
قرار گیرند، برای اجرا به قوه مجریه ایران و 
قوه قضائیه ابالغ می شود. در برخی مسائل 
بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی ممکن اســت اعمال قوه مقننه از 
راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم 
صورت گیرد که در خواست این مراجعه 
به آرا عمومی نیز باید به تصویب دو سوم 
مجموع نمایندگان مجلس برسد. مجلس 
ایران از ســایر قوا مستقل است و به طور 
قانونی نباید هیچ اثرگــذاری از بیرون بر 

تصمیمات مجلس وجود داشته باشد.
وظایف مجلس شورای اسالمی چیست؟

با توجه به نقــش مؤثر و مهم مجلس در 
نظام کشــور، وظایف عمده مجلس در دو 

بخش خالصه می شود:
- قانونگذاری

- نظارت
*  تاریخچه مجلس در ایران

هرودت )تاریخ نگار یونانی( مدعی است 
پس از کوروش، ایرانیان برای مشــخص 

شدن ادامه وضعیت حکومت در کشورشان 
مجلس کوچکی تشکیل دادند که داریوش 
موفق شــد آن مجلس را متقاعد سازد که 
از نظام های دموکراتیک دوری کرده و نظام 
شاهنشــاهی را ادامه دهد. آنچه مشخص 
است اینکه اولین مجلس شناخته شده در 
تاریخ ایران زمین به زمان اشــکانیان باز 
می گردد. در این دوران مجلس مهســتان 
از میان بزرگان و اشــراف ایرانی تشکیل 
می شده است.در زمان ناصرالدین شاه وی 
در چند مورد مجوز تشــکیل مجالسی را 
صادر کرد که بیشتر جنبه تشریفاتی داشت. 
پس از آن و در سال ۱۳۰۱ قمری، جمعی 
از تجار و بازرگانان توانستند اجازه تأسیس 
مجلس وکالی تجار ایران را از ناصرالدین 
شاه بگیرند، اما تشکیل اولین مجلس ملی 
کشور به انقالب مشروطه باز می گردد که 
فرمان تشــکیل آن در روز ۱۶ مرداد سال 
۱2۸۵ توسط مظفرالدین شاه به امضا رسید. 
نظام نامه مجلس شــورای ملی نیز در روز 
۱۷ شهریور ۱2۸۵ به امضای مظفرالدین 
شاه رسید.در فرمان مشروطیت از مجلس 
ایران هم به عنوان مجلس مقدس شورای 
ملی و هم مجلس شــورای اســالمی نام 
برده شده است. در قانون اساسی مشروطه 
و قانون اساسی جمهوری اسالمی پیش از 
بازنگری نام این نهاد مجلس شورای ملی 
بوده اســت. هر چند که در ۳۱ تیر ۱۳۵۹ 
نمایندگان مجلس ایــن نهاد را »مجلس 

شورای اسالمی« نامگذاری کردند.
*  نمایندگان مجلس شورای اسالمی

نمایندگان مجلس شورای اسالمی هر چهار 
ســال یک بار و از طریق انتخابات تعیین 
می شــوند. نامزدهای شرکت در انتخابات 
مجلس شورای اســالمی باید مورد تأیید 
نهادهای مربوط قرار گیرند. این نهادها به 
دو گروه تقســیم می شوند. اول هیئت های 
اجرایی که وابسته به دولت و وزارت کشور 

هستند و دوم شورای نگهبان.
هیئت های اجرایی برای هر داوطلب هفت 
شــرط را مورد بررسی قرار می دهند و در 

صورت احراز تمامی این شروط از جانب 
داوطلب وی را بــرای تأیید صالحیت به 
شــورای نگهبان معرفی می کنند. شرایط 

هفت گانه به شرح زیر است:
- داشــتن سالمت جسمانی در حد نعمت 

بینایی، شنوایی و گویایی
 - عدم سو پیشینه و محکومیت قضائی

-  عدم سو شهرت در حوزه انتخابی
- داشتن حداقل ۳۰ سال کامل سن برای 

ثبت نام
- داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد 
یا معادل آن )بنا بر یک تبصره افراد دارای 
مدرک کارشناسی که سابقه پنج سال کار 
در حد کارشناسی را داشته باشند نیز مجاز 
به ثبت نام هستند(    اعتقاد و التزام عملی 
به نظام جمهوری اســالمی ایران و قانون 
اساسی آن   اعتقاد و التزام عملی به اسالم 
و اصل مترقــی والیت مطلقه فقیه پس از 
هیئت های اجرایی نوبت به شورای نگهبان 
می رســد که به تأیید صالحیت داوطلبان 
شــرکت در انتخابات مجلس بپردازد. در 
صورتی که شورای نگهبان نیز صالحیت 
داوطلبــی را تأیید کــرد وی می تواند در 

انتخابات شرکت کند.
* مجلس از دیدگاه امام خمینی )ره(

حضرت امام خمینی )ره( در مورد اهمیت و 
وظایف مجلس می فرمایند: مجلس شورای 
است. مجلسی  اسالمی، مجلس مشورت 
که باید متفکرین مســائلی را که مایحتاج 
ملت و کشور اســت در میان بگذارند، با 
هم مشــورت و مباحثه کنند. شما آقایان 
وکیل مردم هستید و باید آنچه دلخواه ملت 
هســت و آنچه دلخواه اســالم است آنجا 
مطرح بشود و همه چیزش اسالمی باشد. 
بر فرض من با شــما خدای نخواسته یک 
حساب خورده ای دارم نباید در مجلس به 
این حساب ها رسیدگی شود، بلکه مجلس 
مرکز همه قدرت ها و قانون ها است و این 
مجلس اســت که همه را هدایت می کند و 
باید هدایت کند. پس شــأن مجلس باید 

حفظ شود .

۱۰ آذرماه روز مجلس شورای اسالمی  امضای تفاهمنامه روکش و احداث ۴۰ کیلومتر
 از راه های روستایی شهرستان میناب 

گروه خبر// تفاهم نامــه روکش و احداث ۴۰ 
کیلومتر از راههای روستایی شهرستان میناب 
بین ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 

 اســتان هرمزگان و بسیج ســازندگی سپاه 
امام سجاد )ع( استان، امضا شد . 

   به گزارش خبرنگار دریا، سند تفاهم نامه روکش 

و احداث 4۰ کیلومتر از راههای روستایی با حضور 
»عباس شرفی«، مدیر کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای اســتان هرمزگان و »سلحشور« معاون 
اســتاندار و فرماندار ویژه و ســرهنگ »باوقار« 
مسئول بسیج سازندگی سپاه امام سجاد )ع( استان، 
امضا شد.استان هرمزگان، طبق تقسیمات کشوری 
شامل ۱۳ شهرســتان، ۳۳ شهر و 2 هزار و 244 
آبادی اســت و جمعیتی افزون بر یک میلیون و 
۵۷۸ هزار و ۱۸۳ نفر دارد که بیش از ۵۳ درصد 
از کل این جمعیت در روســتاها زندگی می کنند.
رشد و توسعه هر منطقه، نیازمند ایجاد راه و صنعت 
راهســازی است و این موضوع در تمام دوره ها، 
از اصلی ترین مطالبه های مردم در سراسر کشور 

بوده است .

راهداری و حمل ونقل  گروه خبر// مدیرکل 
جاده ای استان هرمزگان از روکش آسفالت 
محور بشــاگرد_ قلعه گنج بــه طول۴.۲ 

کیلومتر خبر داد . 
   به گزارش خبرنگار دریا، عباس شــرفی در 

ادامه افزود: برای روکش آســفالت این پروژه 
چهار میلیارد تومان هزینه شده است و محور 
 فوق استان هرمزگان را به جنوب کرمان متصل 
می کند و همچنین محور جایگزین استان کرمان 
به بندر جاسک می باشــد.مدیر کل راهداری 
و حمل ونقل جاده ای اســتان هرمزگان، بیان 
کرد: طول کل محور مذکور ۶2کیلومتر است 
که در سال های گذشته ۱۰ کیلومتر آن روکش 
آسفالت شده بود و در این مرحله چهار کیلومتر 

دیگر از این مسیر روکش آسفالت شد.شرفی، 
ابراز داشت: روکش کردن آسفالت باعث حفظ 
و نگهداری بدنه و جسم جاده ها و غیره می شود 
و در هفت ماهه نخست سالجاری ۱۵۹ کلیومتر 
از سطح راه های استان را روکش آسفالت کرده 
است. وی در پایان، خاطرنشان کرد: این اداره 
کل در جهت خدمات رسانی به جامعه هدف 
خود از هیچ تالشی دریغ نخواهد کرد و با تمام 

ظرفیت مشغول ارائه خدمات است .

 گروه خبر// اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان 
هرمزگان از نصب بیلبورد تبلیغاتی در هرمزگان خبر داد . 

   به گزارش خبرنگار دریا، موضوع این بیلبوردها ملی و مذهبی 
بوده و تحت عناوینی چون جمعیــت، ارتحال امام خمینی، دفاع 
مقدس، اربعین طراحی،درخشش بانوان ایرانی و حمایت از بیماران 
کلیوی نصب شده است.عباس شرفی مدیرکل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای هرمزگان در نامه ای از این اقدام حمایت گرانه سازمان در 
نصب بیلبوردهای مناسبتی تشکر کرد.این بیلبوردها با بازتاب در 

فضای رسانه ای استان، مورد استقبال مردم هرمزگان قرار گرفت .

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای هرمزگان خبرداد

روکش آسفالت محور بشاگرد- قلعه گنج 
به همت روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای هرمزگان صورت گرفت 

نصب بیلبورد مناسبتی در جاده  های هرمزگان 

 گــروه خبر //  وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی از آغاز اجرای 
آزمایشی طرح کاالبرگ الکترونیک در استان هرمزگان خبر داد 

تا در صورت موفقیت، در سایر استانها نیز اجرایی شود . 
   ســیدصولت مرتضوی در حاشــیه جلســه هیات دولت در جمع 
خبرنگاران اظهار داشــت:  قانونگذار تکلیف کرده است که دولت به 
جای پرداخت یارانه نقدی کاالبرگ الکترونیکی توزیع کند اما چون 
تاکنون بستر فراهم  نشده بود، این کار انجام نشد.وی ادامه داد: اکنون 
مقرر شده زمینه کاالبرگ الکترونیکی را با انجام نمونه آزمایشی دنبال 
کنیم و به همین منظور به صورت آزمایشی در استان هرمزگان آغاز 
شده اســت.مرتضوی با تاکید بر اینکه ما مکلف هستیم که سازوکار 
کاالبرگ را تقویت کنیم، افزود:  همکاران ما در وزارت کار با همکاری 
وزارتخانه های اقتصاد و صنعت جلســاتی داشتند و بستر این کار 

فراهم شده است؛ این طرح در چند شهرستان به صورت موردی اجرا 
شد که بازخورد خوب و مطلوبی گرفتیم.مرتضوی ادامه داد: به محض 
اینکه زمینه کاالبرگ الکترونیکی فراهم شود، به صورت آزمایشی آن 
را اجرا می کنیم و امیدواریم هرچه زودتر این طرح اجرا شــود.وزیر 
تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: استفاده از کاالبرگ اختیاری است 
یعنی کســانی که بخواهند می توانند از آن استفاده کرده و یا از مبلغ 

نقدی آن استفاده کنند.
   به گزارش ایرنا، مرتضوی گفت: ســازوکار اجرای این طرح این 
است که کارت الکترونیکی افراد معادل مبلغ یارانه شارژ می شود و 
افراد در یک بازه زمانی مشخص و به اختیار می توانند با این کارت، 
 پروتیین خرید کنند یا اینکه زمانی که یارانه به حســاب افراد واریز 

می شود، پول آن را برداشت کنند .

آغاز اجرای آزمایشی طرح کاالبرگ الکترونیکی در هرمزگان 


