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عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس :
حساب شهرداری بندرعباس 

رفع توقیف شد

صنایع ،آمار اشتغالزایی و مسئولیت های 
اجتماعی شان را به امام جمعه دهند

استاندار هرمزگان : 
حریم ۶۰ متر دریا تعیین تکلیف شد 

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری هرمزگان  عنوان کرد  
هرمزگان ، دارای 7 نهالستان ساحلی 

جهت تولید گونه حرا 
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  مدرسه سازی امر بسیار مقدسی است که صحبت ها و احادیث زیادی درباره آن 
وجود دارد .

   ساخت مدرسه و مدرسه سازی یک معامله پرسود با خداست . 
  خیرین مدرسه ساز استان هرمزگان در کشور افتخار آفرین بوده و در کشور 

سرآمد قلمداد می شوند .
  خیرین دل و فکر بسیار بزرگی دارند که بخش اعظمی از مال خود که امانت 

خداوند نزد آنها است را به دانش آموزان هدیه می دهند .
  توسعه پایدار بدون در نظر گرفتن آموزش و پرورش ، دانش آموزان و دانشجویان 

بی معنی است .
بسازند.  دیگر  مدرسه  بیست  که  شدند  متعهد  خیرین  آینده  سال  برای   
همچنین یکی از خیرین ، مدرسه شبانه در بستک را با سه هزار مترمربع زیربنا قرار 

است بسازد .

بیش از ۳۵۲ میلیارد تومان در ساخت فضاهای آموزشی طی یک سال اخیر در استان هرمزگان توسط خیرین مشارکت شده است

بیست و چهارمین جشنواره 
خیرین مدرسه ساز هرمزگان برگزار شد 

گروه خبر // رئیس کل دادگســتری 
هرمزگان از تعیین تکلیف ۱۸۴ وسیله 
نقلیه توقیفی پرونده های مواد مخدر 
این استان به ارزش بیش از ۲۴۲ میلیارد 

ریال خبر داد .
   بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛ رئیس کل 
دادگستری اســتان هرمزگان اعالم کرد: با 
توجه به دســتور رئیس قوه قضاییه برای 
تســریع در تعیین تکلیف اموال توقیفی در 
پرونــده های موادمخدر و نامه دادســتان  
کل کشــور در این خصــوص، در جریان 
برگزاری جلســه کمیته حقوقی و قضایی 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 
هرمزگان با حضور معاون قضایی دادستان 

کل کشور در خصوص تعیین تکلیف وسایل 
نقلیه توقیفی در پرونده های مواد مخدر و 
در مواردی که سه ماه تا شش ماه از توقیف 
آنها گذشته اســت به منظور جلوگیری از 
تضییع اموال و تخریب آنها و در راســتای 
اجرای مفــاد ماده ۲۱۵ قانــون مجازات 
اسالمی و شیوه نامه ابالغی، مقرر شد؛ در 
کوتاهترین زمان ممکن با برگزاری مزایده 
نســبت به فروش آنها اقدام گردد و وجه 
حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در حساب 
مشــخصی نگهداری شود.مجتبی قهرمانی 
در ادامه افزود: بر این اساس، مزایده فروش 
۱۸۴ وسیله نقلیه موجود در پارکینگ های 
استان هرمزگان با حضور ۲ هزار و سیصد 

و پانزده نفر شــرکت کننده برگزار گردید و 
برندگان آن مشخص شدند.وی با بیان اینکه 
مبلغ حاصل از فروش این وســایل نقلیه 
بیش از ۲۴۲ میلیارد و ششصد و نود یک 
میلیون ریال بوده است، تصریح کرد: تمامی 
مراحل این مزایده توسط شورای هماهنگی 
مبارزه بــا موادمخدر تحت نظارت نماینده 
دادستان عمومی و انقالب بندرعباس برگزار 
شده اســت.قهرمانی همچنین خاطرنشان 
کرد: با توجه به تأکیدات ریاســت محترم 
قوه قضاییه، پارکینگ مواد مخدر اســتان 
ســاماندهی شــد و هم اکنون هیچ وسیله 
نقلیه توقیفی مربوط به قبل از سال ۱۳۹۹ 
در این پارکینگ وجود ندارد و دســتورات 

الزم جهت مزایده و فــروش حدود ۳۰۰ 
دستگاه موتورسیکلت و خودروی مربوط به 
سال ۱۳۹۹ و بعد از آن نیز صادر شده است 
که به زودی اطالع رسانی می شود.رئیس 
کل دادگستری هرمزگان در پایان با تأکید 
بر جدیت دستگاه قضایی در ضربه زدن به 
اقتصادی قاچاقچیان و مصادره  بنیان های 
اموال حاصل از پولشــویی و تجارت مواد 
مخدر، خاطرنشان کرد: با توسل به اقدام های 
پیشگیرانه و برخورد قاطع و بدون اغماض 
برای خشکاندن ریشه های قاچاق موادمخدر 
از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم شد و در 
راستای عمل به وظایف قانونی عرصه را بر 

سوداگران مرگ تنگ خواهیم کرد .

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد 

فروش ۱۸۴ وسیله نقلیه توقیفی در پرونده های مواد مخدر 

آگهی تمدید فراخوان شناسائی مناقصه گران

آگهی تمدید فراخوان شناسائی مناقصه گران

شرکت فوالد هرمزگان جنوب

شرکت فوالد هرمزگان جنوب

موضوع فراخوان : فراخوان آگهی شناسایی مناقصه گران در زمینه عملیات پروژه های مربوط به خاکبرداری ، خاکریزی ، تسطیح محوطه ، زیرسازی 
مسیر ،  احداث خیابان ، محوطه سازی های خاکی و بتنی و آسفالتی ، پل ، اجرای حصار و دیوار کشی های بتنی ، بنایی و پیش ساخته و فنس کشی 

و فعالیتهای پروژه ای در زمینه های مرتبط با آیتمهای نام برده شده
شماره فراخوان : 145077         

مدت اجرای پروژه : 2 ماه از تاریخ ابالغ قرارداد
مناقصه گزار: شرکت فوالد هرمزگان جنوب 

نحوه دریافت اسناد : کلیه متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداري مورخ 1401/11/08 به صورت غیر حضوری و با مراجعه به وب سایت شرکت 
 فوالد هرمزگان جنوب به آدرس www.hosco.ir )قســمت درج آگهی مناقصه /مزایده/ فراخوان ( نســبت به دریافت اسناد شناسایی فراخوان 

مناقصه گران  و ضمائم مربوطه به شرح ذیل اقدام نمایند .
- اسناد شناسایي استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران

gilani.r@ hosco.ir نامه اعالم آمادگی شرکت در ارزیابی کیفی با ذکر شماره تماس و ایمیل رسمی به آدرس -
آخرین مهلت تحویل پاکت به مناقصه گزار: پایان وقت اداری مورخ 1401/11/24  

تذکر1: پس از پایان مرحله ارزیابي شناســایی مناقصه گران ، دعوتنامه شرکت در مناقصه براي مناقصه گراني که صالحیت ارزیابي شناسایی 
)حداقل امتیاز70( را احراز نموده اند ، ارسال و فرآیند انجام مناقصه وفق شرایط اعالم شده در اسناد مناقصه مورد اقدام واقع خواهد شد .

تذکر2: ارایه گواهینامه معتبر صالحیت پیمانکاری
تذکر3: شرکت کنندگان ملزم به ارائه گواهي صالحیت ایمني ازسازمان تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مي باشند .

تذکر4: ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .
 متقاضیان برای آگاهی بیشــتر می توانند در ســاعات اداری با شــماره تلفن های 33530003 با کد 076 داخلی 3235 )اطالعات بازرگانی-

 آقای گیالنی( و داخلی 8944 )اطالعات فنی- آقای بهرامی( تماس حاصل نمایند . 

موضوع فراخوان : فراخوان آگهی شناسایی مناقصه گران در زمینه عملیات مربوط به پروژه های ابنیه و احداث ساختمانهای اداری)بتنی و فوالدی(، 
 ســاختمانهای صنعتی) اعم از بتنی و فوالدی مانند ســوله ، انبار، ساختمانهای صنعتی مانند آزمایشــگاهها و کارگاههای صنعتی( و نیز احداث 

محوطه های اداری
شماره فراخوان : 145078

مدت اجرای پروژه : 2 ماه از تاریخ ابالغ قرارداد
مناقصه گزار: شرکت فوالد هرمزگان جنوب 

نحوه دریافت اسناد : کلیه متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداري مورخ 1401/11/08 به صورت غیر حضوری و با مراجعه به وب سایت شرکت 
 فوالد هرمزگان جنوب به آدرس www.hosco.ir )قســمت درج آگهی مناقصه /مزایده/ فراخوان( نســبت به دریافت اسناد شناسایی فراخوان 

مناقصه گران  و ضمائم مربوطه به شرح ذیل اقدام نمایند.
- اسناد شناسایي استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران

gilani.r@ hosco.ir نامه اعالم آمادگی شرکت در ارزیابی کیفی با ذکر شماره تماس و ایمیل رسمی به آدرس -
آخرین مهلت تحویل پاکت به مناقصه گزار: پایان وقت اداری مورخ 1401/11/24  

تذکر1: پس از پایان مرحله ارزیابي شناســایی مناقصه گران ، دعوتنامه شرکت در مناقصه براي مناقصه گراني که صالحیت ارزیابي شناسایی 
)حداقل امتیاز70( را احراز نموده اند ، ارسال و فرآیند انجام مناقصه وفق شرایط اعالم شده در اسناد مناقصه مورد اقدام واقع خواهد شد .

تذکر2: ارایه گواهینامه معتبر صالحیت پیمانکاری
تذکر3: شرکت کنندگان ملزم به ارائه گواهي صالحیت ایمني ازسازمان تعاون،کار و رفاه اجتماعی مي باشند .

تذکر4: ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .
 متقاضیان برای آگاهی بیشــتر می توانند در ســاعات اداری با شــماره تلفن های 33530003 با کد 076 داخلی 3235 )اطالعات بازرگانی-

 آقای گیالنی ( و داخلی 8944 )اطالعات فنی- آقای بهرامی( تماس حاصل نمایند .

روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب

روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب

 پایان رزمایش نیروی دریایی سپاه 
در آب های خلیج فارس 

 

گروه خبر // معاون تربیت بدنی و ســامت اداره کل 
آموزش و پرورش هرمزگان گفت: مسابقات رشته های 
فوتسال و  دومیدانی دختران و پسران ۳۲ استان کشور 
یاداوره شــهدای مدارس زینبیه و ثاراهلل شهرســتان 
میانه، از ۹الی ۲۳ بهمن ماه سال جاری به میزبانی شهر 

بندرعباس برگزار خواهد شد .
   به گزارش خبرنگار دریا ؛  مهدی فوالدی اظهار داشــت: 

مسابقات فوتسال و دومیدانی پسران متوسطه دوم از ۹ الی 
۱۵ بهمن و مسابقات فوتسال و دومیدانی دختران کشور نیز 
از ۱۷ الی ۲۳ بهمن ماه در بندرعباس برگزار می شــود.وی 
با بیان اینکه بیش از یک هزار و ۴۰۰ نفر از سراســر کشور 
در این مسابقات، مهمان آموزش و پرورش هرمزگان هستند، 
افزود: تاکنون برای حضور در این مسابقات بیش از یک هزار 
و ۱۵۰ دانش آموز متوسطه دوم از ۳۲ استان کشور، آمادگی 

 خــود را اعالم کرده اند و ۲۵۶ سرپرســت و مربی نیز این 
دانــش آموزان را همراهی خواهند کرد.به گفته فوالدی، این 
مســابقات که در ایام دهه فجر برگزار خواهد شد، با هدف 
ترویج فرهنگ و منش پهلوانی، ایثار و از خودگذشتگی، این 
دوره از مسابقات بنام شهدای مدارس زینبیه و ثاراهلل شهرستان 
میانه مزین شده است.معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و 
پرورش استان هرمزگان اضافه کرد: افتتاحیه این مسابقات در 
۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، ساعت ۱۵ با حضور مسئولین کشوری، 

استانی و شهرستانی در بندرعباس برگزار خواهد شد .

هرمزگان میزبان مسابقات ورزش دانش آموزی کشور

صفحه 8 را بخوانید

گروه خبر // اســتاندار هرمزگان گفت: با پیگیری های 
انجام شــده، حریم ۶۰ متر دریا بعد از ۴۵ سال از حالت 
باتکلیفی خارج و تعیین تکلیف شــد و ۱۵۳۶ پاک به 
مساحت ۲ میلیون و ۱۵۷ هزار و ۹۰ مترمربع  ساماندهی 

می شود .
    بــه گزارش خبرنــگار دریا ، مهندس مهدی دوســتی، 
اظهارداشــت: طبق قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب 
ســال ۱۳۵۴ از آخرین مد دریا تا ۶۰ متر به بعد از آن جزو 
حریم دریا تعیین شده اما در اجرا و تفسیر این قانون مشکالتی 

وجود داشــت که بخشی از شهروندان محالت بافت فرسوده 
بندرعباس را با مشکالتی روبرو کرده بود.وی افزود: ساکنین 
محالتی از بندرعباس که منازلشــان با فاصله کمی از دریا 
احداث شده  به دلیل عدم تعیین تکلیف این قانون نمی توانستند 
با وجود اســکان چندین و چندســاله اقدام به اخذ سند و 
نوسازی منازل خود کنند، همین امر نیز موجب شده است که 
نوار ساحلی بندرعباس چهره ای نازیبا به خود بگیرد بر همین 
اساس پیگیری تعیین تکلیف این موضوع از مراجع قانونی در 
دستورکار قرار گرفت.مهندس دوستی با اشاره به سفر ریاست 

جمهوری به استان هرمزگان، عنوان کرد: در سفر هیات دولت 
به استان این موضوع را مطرح کردیم؛ تصمیماتی هم به فراخور 
آن گرفته شده که بر مبنای آن، موضوع در هیات وزیران سپس 
در شورای عالی معماری و شهرسازی مطرح و مصوب شد 
که با تعریف حریم بهینه؛ خط حریم ۶۰ متر دریا تعیین تکلیف 
شود.استاندار هرمزگان، ادامه داد: این طرح منجر به منظرسازی 
نوارساحلی و ایجاد فضای موزون، تعیین تکلیف اسناد محالت 
ساحلی و رونق ساخت و سازها در شهر بندرعباس خواهد 
شد و مشــکل مردم در محالت ساحل نشــین که دهه های 
متمادی با آن روبرو بودند، مرتفع خواهد شــد.نماینده عالی 
دولت در اســتان هرمزگان، خاطرنشان کرد: این طرح امکان 
تعیین تکلیف یک هزار و ۵۳۶ پالک به مســاحت ۲ میلیون 

و ۱۵۷ هزار و ۹۰ مترمربع را ایجاد می کند . 

استاندار هرمزگان : 

حریم ۶۰ متر دریا تعیین تکلیف شد 
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فروش ۴۲ میلیارد ی در پنجمین مزایده 
وسایل نقلیه توقیفی هرمزگان

  گــروه خبر // رئیس کل دادگســتری هرمــزگان از فروش ۱۳۰۰ 
موتورســیکلت در پنجمین مزایده وسایل نقیله توقیفی در پارکینگ های 
این اســتان خبر داد.به گزارش خبرنگار دریا ؛ مجتبی قهرمانی رئیس کل 
دادگســتری هرمزگان اظهار کرد: با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضاییه 
مبنی بر لزوم صیانت از بیت المال و تعیین تکلیف فوری وسایل نقلیه موجود 
در پارکینگ های سراسر کشور، پنجمین مرحله مزایده موتورسیکلت های 
توقیفی استان برگزار شد که در جریان آن، تعداد ۱۳۰۰ دستگاه موتورسیکلت 
فرسوده و اسقاطی فروخته شد.وی مبلغ فروش حراج موتورسیکلت های 
توقیفی در این مزایده را ۴۲ میلیارد و ششصد و چهارده میلیون و یکصد و 
پانزده هزار ریال اعالم کرد.رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با اشاره 
به اینکه طی پنج مرحله برگزار شده از مزایده موتورسیکلت های اوراقی و 
توقیفی در پارکینگ های این استان تاکنون تعداد ۵ هزار و نهصد دستگاه 
موتورســیکلت  به مبلغ ۱۱۳ میلیارد و دویست و هشتاد و دو میلیون و 
چهارصد و شصت هزار ریال فروخته شده است، تأکید کرد: این مزایده ها تا 
فروش کامل همه خودروها و موتورسیکلت های موجود در پارکینگ های 
استان ادامه خواهد داشت.رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان با بیان 
 اینکه پس از دستورات صریح ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر تعیین تکلیف 
وسایل نقلیه توقیفی، حجت بر همه دستگاه های متولی تمام شده است، تأکید 
کرد: دادگســتری هرمزگان از هیچ کوششی برای جلوگیری از تخریب و 
تضییع اموال توقیفی موجود در پارکینگ های استان، فروگذار نخواهد کرد . 
خدمات باطری قلب در هرمزگان انجام می شود 

  گــروه خبر // رئیس مرکز آموزشــی و پژوهشــی و درمانی 
پیامبر اعظــم بندرعبــاس از راه اندازی خدمــت آنالیز باطری 
قلــب در این شهرســتان خبــر داد. عبداهلل غریــب زاده رییس 
مرکز  آموزشــی، پژوهشــی و درمانی پیامبر اعظــم بندرعباس 
گفت: با پیگیری گروه قلب بیمارســتان، خوشبختانه از این به بعد 
بیماران دارای پیس میکر قلب با مارک شــرکت »ســنت جود« و 
 »مدترونیک« می توانند با مراجعه به بخش قلب بیمارستان، بررسی 
دوره ای باطری قلب خود را انجام دهند و نیازی به مراجعه به استانهای 
دیگر ندارند.به گزارش فارس ، وی افزود: در حال پیگیری تامین دستگاه 
آنالیز شرکت های »بوستون« و »بیوترونیک« نیز هستیم تا بیمارانی که 
 به دالیل مختلف از این مدل باطری قلب استفاده می کنند برای آنالیز 

دوره ای نیازی به مراجعه به استان های دیگر نداشته باشند .
آغازثبت نام اعتکاف در هرمزگان ؛ اول بهمن ماه 

  گروه خبر // اداره کل تبلیغات اسالمی هرمزگان اعالم کرد: ثبت 
نام مراســم معنوی اعتکاف از اول بهمن در هرمزگان آغاز و به مدت 
 ۱۴روز ادامه دارد . اداره کل تبلیغات اســالمی هرمزگان اعالم کرد: 
ثبت نام مراسم معنوی اعتکاف در هرمزگان از اول بهمن به مدت ۱۴روز 
در سراسر هرمزگان آغاز می شود. ثبت نام به صورت حضوری و با 
مراجعه به مسجد محل و یا اداره تبلیغات اسالمی استان و شهرستان ها 
انجام می شود.مراسم معنوی اعتکاف امسال ۱۵ تا ۱۷ بهمن ماه برگزار 
خواهد شد.به گزارش فارس ، تبلیغات اسالمی هرمزگان همچنین اعالم 
کرده که مساجدی که ظرفیت برگزاری اعتکاف را دارند با مراجعه به 

ادارات تبلیغات سراسر استان، جهت هماهنگی های الزم اقدام کنند .

گروه خبر // معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی اســتانداری هرمزگان، 
گفت: هفته فرهنگی استان با هدف 
معرفی پتانســیل های اســتان به 
صورت فراگیر و متنوع در دستور 

کار ستاد برگزاری قرار گیرد .
   بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛ دکتر 
احســان کامرانی در جلســه ســتاد 
با   برگزاری هفتــه فرهنگی اســتان 
حضور ویدئو کنفرانســی فرمانداران 
شهرســتان هــای تابعه اســتان، با 

این  برگــزاری  اهمیــت  به  اشــاره 
هفتــه عنوان کــرد؛ هفتــه فرهنگی 
 فرصــت مغتنمــی بــرای معرفــی 
 ظرفیت های فرهنگی، هنری، ورزشی، 
صنایع دستی، عکس، فیلم، موسیقی و... 
استان اســت.وی در همین خصوص، 
مســابقات  برگزاری  کــرد:  تصریح 
مســابقات  برگزاری  محلــی،   بومی 
مســابقات   خانوادگی،  روی  پیــاده 
جشــنواره  ســواری،   دوچرخــه 
صنایع دســتی، لباس های ســنتی و 

سوغات اقوام ایرانی، جشنواره موسیقی، 
تجلیل از مفاخر و خانواده های معظم 
 شــهدا، اجرای نمایش آئینی از جمله 
برنامه های مهم دیگری است که همزمان 
با برگزاری هفته فرهنگی در هرمزگان 
دنبال خواهد شد.معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعــی اســتانداری هرمزگان، 
خاطرنشــان،  خصوص  همیــن  در 
 کرد: معرفی ظرفیــت های اقتصادی، 
ســرمایه گــذاری، موســیقی، هنر، 
و  آداب  معرفــی  دســتی،  صنایــع 
رسوم ســنتی اقوام مختلف ساکن در 
 اســتان از دیگر اهداف برگزاری این 
هفتــه اســت.کامرانی، تصریح کرد: 
شهرســتان های هرمزگان نیز دارای 
پتانســیل هــای فرهنگی بســیاری 
هستند که در هفته فرهنگی استان این 
ظرفیت ها در سطح اســتانی و ملی 
 معرفی خواهند شد.وی افزود: معرفی 
خلیج فارس و صیانت از نام آن از دیگر 

اهداف برگزاری هفته فرهنگی استان با 
همکاری سازمان امور اجتماعی کشور 
 تحت عنوان جشــنواره طالیه داران 
خلیج فارس اســت.وی با اشــاره به 
اهمیت ایجاد شور و نشاط در جامعه، 
اظهار داشــت: ایجاد شــور و نشاط 
اجتماعی در ســطح اســتان، تقویت 
ســرمایه اجتماعی و هویت بخشــي 
اهداف مهم دیگری است که ضروری 
است همزمان با برگزاری این هفته در 
دستور کار قرار گیرد. معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، 
خاطرنشان کرد: هفته فرهنگی استان با 
بهره گیری از ابتکارات جدید، نوآوری 
و متناسب با تحوالت گسترده فرهنگی 
و اجتماعــی جهان و کشــور  دنبال 
شود. وی تصریح کرد: هفته فرهنگی 
یک پتانسیل مهمی است که ضروری 
اســت با اطالع رسانی مناسب نسبت 
به برگــزاری آن اقــدام گردد.معاون 

سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
 هرمزگان، با تاکید مشــارکت پر رنگ 
دســتگاه های اجرایــی و بنگاه های 
اقتصــادی در برگزاری هفته فرهنگی 
اســتان، گفت: با توجه به اینکه هفته 
فرهنگی به عنوان یــک رویداد مهم 
فرهنگی در دستور کار مدیریت عالی 
اســتان قرار گرفته اســت و استاندار 
استان تاکید ویژه ای در برگزاری پربار 
آن دارند کلیه دســتگاه های اجرایی 
ذیربط و بنگاه های اقتصادی با بسیج 
امکانات نسبت برگزاری هرچه پرشور 
هفتــه مذکور با هماهنگــی اداره کل 
امور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری 
 و فرمانــداران اقــدام کننــد.وی در 
همیــن خصوص تصریح کــرد: کلیه 
دســتگاه های اجرایی اســتان برنامه 
شاخص فرهنگی خود را در چارچوب 
تقویم هفته فرهنگی استان برنامه ریزی 

و اجرا کنند .

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان تاکید کرد 

ضرورت حمایت دستگاه های اجرایی در برگزاری هفته فرهنگی 
خبری

گروه خبر //  معاون امور معادن و صنایع معدنی ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان عنوان کرد: با عنایت 
به برنامه زمانبندی اباغی کشوری، مجوز عملیات اکتشاف 
و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشــافی و معدنی 
در قالب ۵ بسته سرمایه گذاری از طریق مزایده عمومی به 

دارندگان توان فنی و مالی الزم واگذار می شود . 
    ابراهیم ســعدینی اظهار کرد: مجموعا ۳۰ محدوده اکتشافی و 
معدنی در قالب ۵ بسته سرمایه گذاری شامل بسته سرمایه گذاری 
 گچ، بسته سرمایه گذاری سیلیس، بسته سرمایه گذاری مواد اولیه 

 تولید ســیمان، بســته ســرمایه گذاری آهن)شــامل دو بسته 
بلوک کشــکوئیه–فارغان و بلــوک هیرو دهتل( در ســامانه 
https://www.setadiran.ir قرار گرفته اند که به تفکیک 
شامل تعداد ۱ معدن پروانه بهره برداری، ۱ فقره گواهی کشف، ۲۳ 
محدوده پروانه اکتشاف، ۲ فقره درخواست صدور پروانه اکتشاف 
و ۳ فقره معدن متروکه به متقاضیان واجد شرایط واگذار می گردد.

وی با بیان اینکه این معادن در شهرستانهای بندرعباس، بندرلنگه، 
بندرخمیر، بســتک، قرار دارند، خاطرنشان کرد: مواد معدنی این 
بســته های سرمایه گذاری شامل سنگ آهک، سنگ گچ، مارن، 

سیلیس و سنگ آهن است.
   به گزارش ایســنا ؛ معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در پایان عنوان کرد: متقاضیان 
می توانند جهت کسب اطالعات، دریافت اسناد و لیست موضوع 
مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( به آدرس 
https://www.setadiran.ir مراجعــه و پس از دریافت 
اسناد مزایده، حداکثر تا ۲۸ دی ماه پیشنهاد قیمت خود را ارائه و 
جهت اطالع از وضعیت برنده بودن در مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ به 

سامانه مذکور مراجعه کنند .

واگذاری محدوده های اکتشافی در قالب ۵ بسته سرمایه گذاری

سرمقاله

گالیه از عدم انجام مســئولیت های اجتماعی و سهم ناچیز هرمزگانی ها در 
اشــتغال صنایع و بنگاه های اقتصادی فعال در استان همواره در کالم نماینده 
ولی فقیه در اســتان، نمایندگان مجلس، استاندار هرمزگان و رسانه ها مطرح 
شــده است و رئیس جمهور در سفر سال گذشته به استان نیز از این وضعیت 
انتقاد کرد و خواســتار توجه بیشتر صنایع به این بخش ها شد ، اما متاسفانه 
همان رونــد ادامه دارد و کمتر به حوزه مســئولیت هــای اجتماعی توجه 
شده اســت و بیشــتر صنایع و بنگاه های اقتصادی فعال در استان اقدامات 
کوچکی را در این حــوزه دارند و برخی که از این بخش غفلت دارند. تعداد 
 انگشت شماری از صنایع فعال در اســتان اقدامات مناسب تری را در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی انجام داده اند. نتیجه این وضعیت هم این شده است 
که هرمزگان صدرنشــین بیکاری و فقر وفالکت در اســتان است و همچنان 
صنایع استان نیروی مورد نیازشان را از سایر استان ها تامین می کنند و بومیان 
هرمزگان مجبورند به سمت مشاغل کاذب بروند و برچسب قاچاقچی بخورند. 
از طرفی دیگر استان با کمبود مراکز و تجهیزات درمانی، فضاهای آموزشی و 
مدرسه، ورزشی، تفریحی، فرهنگی و... مواجه است و استان در بخش جاده ای 
و... مشکالت زیادی دارد و خانواده های روستایی و حاشیه نشین زیادی در فقر 
مطلق بسر می برند ومحالت حاشیه ای وضعیت غمباری را دارند که اگر صنایع 
استان به انجام مسئولیت های اجتماعی شان عمل کرده بودند و بومیان سهمی 
از اشتغال در صنایع را داشتند، امروز وضعیت استان اینگونه نبود. مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی و صنعتی و تجاری، پاالیشگاه ها، کارخانجات فوالد وآلومینیوم، 
بنادر و گمرکات و.... اعالم کنند که چه میزان در اشتغالزایی جوانان هرمزگان 
 و انجام مســئولیت های اجتماعی نقش آفرینی کرده اند؟ بیشترشــان حتی 
مالیات شان را در استان پرداخت نکرده و حساب های بانکی شان در استان 
نیست و امورات بیمه ای شان را در هرمزگان انجام نمی دهند. فقط از موقعیت 
اقتصادی و سودآوری استان استفاده می کنند، اما نفعی برای هرمزگانی ها ندارند 
و سهم هرمزگانی ها از وجود این بنگاه های اقتصادی فقط آلودگی، ترافیک، 
گرانی مسکن و... شده است. برخی از بنگاه های اقتصادی هم که به نهادهای 
 خاص و انقالبی مانند بنیاد مستضعفان تعلق دارند، نیز که انتظار بیشتری از آنها 
 می رود، نیز نتوانســته اند انتظارات مردم را تامین کنند. با این تفاسیر پیشنهاد 
می کنم صنایع استان لیست انجام مسئولیت های اجتماعی واشتغالزایی شان 
را به امام جمعه بندرعباس نیز ارائه دهند تا مشــخص شود در این حوزه ها 
اثرگذار بوده اند. فوالد کاوه کیش که زیرمجموعه بنیاد مستضعفان است و ماه ها 
پیگیر بودیم تامیزان انجام مسئولیت های اجتماعی این بنگاه اقتصادی و... را 
بررســی کنیم و کارگرانش از اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل گالیه مند 
بودند ، اما این مهم پس از ماه ها پیگیری میسر نشد . البته با تغییر مدیرعامل این 
شرکت، انتظار می رود تغییراتی را در حوزه مدیران مرتبط با حوزه اطالع رسانی 
شاهد باشیم تا وضعیت موجود بهبود یابد. مدیرعامل سابق شرکت فوالد کاوه 
کیش فروردین سال جاری در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
بندرعباس با اشاره به موضوع مسئولیت های اجتماعی این شرکت، مدعی شده 
بود : ســال گذشته ۲ درصد از سود شرکت را برای محرومیت زدایی در استان 
هرمزگان اختصاص دادیم و امسال این رقم به ۴ درصد رسیده است.وی با بیان 
این نکته که ۹۱ درصد پرسنل فوالد کاوه جنوب کیش بومی هستند، خاطرنشان 
کرد: بومی گزینی یکی از اصل های اســتخدام نیرو اســت و می توان گفت که 
باالترین درصد بومی گزینی مربوط به فوالد کاوه جنوب کیش بوده است.البته 
ضرورت دارد که مشخص شود این ادعا چقدر صادقانه و دقیق بیان شده است. 
یعقوب دبیری نژاد یکی از اعضای شورای شهر بندرعباس نیز چند هفته پیش و 
پس از انتصاب مدیرعامل جدید فوالد کاوه در بخشی از نطق پیش از دستورش 
در مورد شرکت فوالد کاوه کیش گفت: »این را بدانید انجام مسئولیت اجتماعی 
آن هم برای کارخانه ای که بر اساس صورت های مالی سال ۱۴۰۰ ، با استفاده 
از مزیت های خدادادی اســتان هرمزگان، بیش از ۲۶۰۰ میلیارد تومان سود 
خالص کسب نموده، ساخت مدرسه و مراکز درمانی و کتابخانه است ،نه توزیع 
ماسک و شارژ کپسول اکسیژن در شهرستان المرد استان فارس و اگر مدعی 
انجام این مسئولیت ها هستند لطفا اعالم نمایند چقدر از این ۲۶۰۰ میلیارد را 
صرف رفع محرومیت استان هرمزگان نمودند؟ اگر مدیران فوالد کاوه مدعی زیر 
مجموعه بودن بنیاد مستضعفان هستند، پاسخ دهند که امروز در مستضعف ترین 
اســتانی که در شاخص فقر و فالکت رتبه اول کشور را دارد، کدام زیر ساخت 
توسعه ای را بنیاد نهاده اند؟ مگر بنیاد مستضعفان به عنوان یک نهاد انقالبی با 
رسالتی غیر از رفع محرومیت و توانمند سازی مستضعفان تاسیس شده است؟«  
حال اگر با استناد به صحبت های مدیرعامل سابق فوالدکاوه کیش که گفته بود 
در سال گذشته دو درصد از سود شرکت را برای انجام مسئولیت های اجتماعی 
و محرومیت زدایی در استان هزینه کرده اند، در واقع بایستی ۵۲ میلیارد تومان 
در ســال گذشته هزینه کرده باشند واز آنجایی که گفته بود امسال ۴درصد از 
سودشان را در این حوزه هزینه می کنند، به احتمال زیاد این هزینه کرد حداقل 
به دو برابر افزایش یابد. بر همین اساس باید مشخص شود که در سال گذشته 
و ســال جاری واقعا شــرکت فوالد کاوه کیش واقعا این میزان را هزینه کرده 
 است؟  با توجه به اینکه این ادعا در حضور نماینده ولی فقیه مطرح شده است و 
پیگیری چندماهه مان برای تهیه گــزارش از میزان فعالیت ها و ایفای نقش 
مسئولیت های اجتماعی فوالد کاوه کیش بی نتیجه مانده است، انتظار داریم 
مدیرعامل این شــرکت آمار اقدامات انجام شــده در حوزه مسئولیت های 
اجتماعی در ســال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ با ذکر عنوان طرح اجرا شده و مبلغش را 
به امام جمعه محترم بندرعباس ارائه دهند تا مشخص شود واقعا این مبالغ در 
حوزه محرومیت زدایی و مسئولیت های اجتماعی در کدام حوزه ها هزینه شده 
اســت. از طرفی دیگر واقعا بایستی بررسی که آیا واقعا ۹۱ درصد از شاغلین 
در فوالد کاوه کیش که مدیرعامل ســابق کل شاغالن را ۲۳۰۰نفر اعالم کرده 
بود را بومیان هرمزگانی تشکیل می دهند؟ امام جمعه بندرعباس هم البته در 
نشســت فروردین ماه با مدیرعامل سابق فوالدکاوه کیش گفته بود: صنایع به 
مسئولیت های اجتماعی عمل کنند و مسئولیت های اجتماعی در قالب برنامه 
ساالنه و هدفمند بر اساس اولویت های استان هرمزگان ایفا شود.نماینده ولی فقیه 
در استان هرمزگان، آمار فقر و بیکاری را چالش اصلی استان هرمزگان دانست 
و بیان کرد: با وجود تمام ظرفیت های عظیم در حوزه صنعت، مشاغل خانگی، 
صنایع دســتی، شیالت و ... هرمزگان رتبه اول فقر و فالکت کشور را دارد که 
بررسی آمارهای این حوزه نشان دهنده ارتباط تنگاتنگ فقر و فالکت با آمار 
بیکاری است.وی بر حرکت جهادی و پرشتاب برای بهبود وضعیت فقر از طریق 
کمک به حوزه اشــتغال تاکید کرد و ابراز کرد: در صورت بهبود شاخص های 
اشتغال در اســتان هرمزگان، فقر و محرومیت نیز به مرور از استان رخت بر 
خواهد بست.نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، آمار فقر و بیکاری را چالش 
اصلی استان هرمزگان دانست و بیان کرد: با وجود تمام ظرفیت های عظیم در 
حوزه صنعت، مشاغل خانگی، صنایع دستی، شیالت و ... هرمزگان رتبه اول 
فقر و فالکت کشور را دارد که بررسی آمارهای این حوزه نشان دهنده ارتباط 
تنگاتنگ فقر و فالکت با آمار بیکاری است.وی بر حرکت جهادی و پرشتاب 
برای بهبود وضعیت فقر از طریق کمک به حوزه اشتغال تاکید کرد و ابراز کرد: 
در صورت بهبود شاخص های اشتغال در استان هرمزگان، فقر و محرومیت نیز 
به مرور از استان رخت بر خواهد بست.وی ضمن تاکید بر تربیت نیروی انسان 
متناسب با ظرفیت های هرمزگان، خاطرنشان کرد: تامین نیروی انسانی الزم 
برای بهره گیری حداکثری از ظرفیت های اســتان در بخش های حمل و نقلی 
هوایی و دریایی، شیالت، صنایع و ... باید در دستور کار دانشگاه ها قرار بگیرد. 
اگر نوع نگاه مسئولین در راستای تحقق توسعه متوازن و پایدار استان هرمزگان 
همگام و هم راستا شود، زمینه تحقق هدف ها در حوزه محرومیت زدایی فراهم 
خواهد شــد. عبادی زاده ضمن تاکید بر ایفای مســئولیت های اجتماعی در 
بخش های زیرساختی و زیربنایی استان هرمزگان، گفت: ایفای مسئولیت های 
اجتماعی به صورت هدفمند در قالب برنامه سالیانه و هماهنگ با مجموعه استان 
انجام شود تا اثربخشی مناسبی در حوزه محرومیت زدایی حاصل شود.وی با 
اشاره به افراد تحت پوشش کمیته امداد و نهادهای حمایتی، اظهار کرد: حمایت 
از این افراد در قالب ایجاد فرصت های شغلی و یا بهره گیری از ظرفیت های این 
افراد از طریق خرید محصوالت تولیدی از جمله صنایع دستی می تواند در رفع 
فقر و فالکت تاثیرگذار باشد. وی ضمن تاکید بر هدفمند کردن مسئولیت های 
اجتماعی، عنوان کرد: تعیین اولویت و تدوین برنامه ذیل اهداف کلی اســتان 
هرمزگان برای ایفای مســئولیت اجتماعی در دستور کار مجموعه فوالد کاوه 

  علی زارعیجنوب کیش باشد .

صنایع ،آمار اشتغالزایی و مسئولیت های 
اجتماعی شان را به امام جمعه دهند

پشت پرده سیاست 

  
بازی کهنه برجامی اروپا 

در حالی که طی روزهای اخیر، زمزمه های قرار دادن ســپاه در فهرست 
گروه های تروریســتی انگلیس و اتحادیه اروپا و قطع حمایت از احیای 
برجام جدی تر شده بود، سخنگوی اتحادیه اروپا از ادامه مذاکرات درباره 
برجام خبر داد . سیاســت یکی به نعل و یکی به میخ اروپا در باره برجام 
ادامه دارد، حتی در آغاز ســال هشتم . در حالی که این روزها بارها ساز 
ناکوک اروپا از پایتخت های این کشورها به ویژه برلین و پاریس به گوش 
می رســید و همه از نبود امیدواری برای احیای برجام سخن می گفتند ، 
روز گذشته »پیتر استانو« یکی از ســخنگویان اتحادیه اروپا با تأکید بر 
این که توافق هسته ای ایران همچنان پابرجاست، گفت که مذاکرات درباره 
برجام ادامه دارد.این اظهارات در شــرایطی بیان شــده که فشارها  برای 
تحریم جمهوری اســالمی ایران و قرار دادن نام ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمی در فهرست سازمان های تروریستی این اتحادیه به بهانه حمایت 
از اغتشاشــات ایران افزایش یافته است .اســتانو در پاسخ به سؤالی در 
باره روند پیشــرفت مذاکرات برجام گفت: »برجام در این مرحله نمرده 
است بلکه ما در مرحله ای هســتیم که مذاکرات متوقف شده است.هدف 
اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده مذاکرات، از بین بردن بن بســت به 
وجود آمده در مذاکرات است اما شرایط چندان ساده نیست.« واقعیت این 
است که برجام و مذاکرات هسته ای مثل قبل در مرکز توجه نیست، نه در 
رسانه های داخلی و نه برای مقامات طرف برجام و دیگر کشورهای دنیا. 
در واقع اتفاقاتی مثل ناآرامی های اخیر سبب شد آمریکایی ها همان طور 
که خود اعتراف کرده اند از تمرکز بر مذاکرات منصرف شوند - اگرچه در 
خفا هنوز پیغام هایی می فرستند، چنان چه وزیرخارجه کشورمان گفت - 
و دیگر طرف ها مثل اروپا نیز کمتر پیشنهاد و پیش نویس رو کرده و برای 
به توافق رســاندن ایران و آمریکا تالش کنند. حتی از اولیانوف که مدتی 
داوطلبانه نقش سخنگوی مذاکرات را به عهده گرفته بود هم کمتر صدایی 
درمی آید،اما این وضعیت به معنی به حاشــیه رفتن مذاکرات یا بی اهمیت 
شدن احیای برجام نیست. بدون شک به زودی طرف غربی هم درخواهد 
یافت که باید طبق منافع خود عمل کند و به جای دل بســتن به عملکرد 
اغتشاشگران و انتظار برای به ثمر رســیدن چند تجمع پراکنده داخلی و 
خارجی، از طریق گفت وگو و پذیرش مطالبات منطقی ایران با جمهوری 
اســالمی کنار آمده و توافق برجام را احیا کند.ســخنگوی اتحادیه اروپا 
ادامــه داد: »ما به تعامالت خود ادامه می دهیــم و نماینده عالی اتحادیه 
اروپا به تعامالت و ارتباطات مداوم با وزیر خارجه ایران و دیگر اعضای 
برجــام ادامه می دهد تا بتوانیم رو به جلــو حرکت کنیم و به یک جواب 
قاطع دســت یابیم اما در این مرحله برجام هنوز نمرده بلکه متوقف شده 
است.« استانو با اشــاره به این موضوعات گفت:تحوالت اخیر در ایران، 
مذاکرات درباره برجام را پیچیده کرده است اما نماینده عالی اتحادیه اروپا 
همچنان به تعامالت خود بــا مقام های ایران و دیگر اعضای برجام ادامه 
می دهد تا بررســی کند که آیا امکان پیشرفت در مذاکرات وجود دارد یا 
خیر؟میخائیل اولیانوف، نماینده دایم روسیه نزد سازمان های بین المللی نیز 
در وین طی پیامی در حســاب کاربری خود در توئیتر نوشت: بهترین راه 
برای جلوگیری از روندهای منفــی در منطقه، نهایی کردن مذاکرات وین 
درباره برجام اســت.وی ادامه داد: پیشرفت در این زمینه می تواند تنش ها 
را کاهــش دهد و راه را برای افزایش گفت وگوها درباره امنیت منطقه باز 

کند. ظاهرا کشورهای غربی برای آن آمادگی ندارند .

انعکاس
چندثانیه خبرداد : وال استریت ژورنال مدعی شد: ایران قیمت محموله نفت خام برای 
سوریه را دو برابر می کند .تهران تحویل جدید محموله نفت به صورت اعتباری را رد 

کرده؛ دمشق باید پول خرید را نقد بدهد .
 جماران  مدعی شد : محیا واحدی، فعال حقوق کودکان و عضو هیئت مدیره »جمعیت 
امام علی)ع(« ۲۵ دی در محل کارش دستگیر شده است. برادر او در توئیتر نوشت 

که بازداشت با ضبط وسایل الکترونیکی او و بدون هیچ توضیحی انجام شده است .
رویداد24 خبرداد : انســیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهورگفت: 
درنشست سال قبل سازمان ملل، مدیر اجرایی بخش زنان پرسشی را مطرح کرد که 
چرا شما برابری زن و مرد را نمی پذیرید؟ در پاسخ گفتم تساوی یعنی زن و مرد در 
هزینه ها مشــارکت داشته باشند و به طور یکسان بار و فشار زندگی را تحمل کنند 
درحالی که این تساوی در جسم آن ها وجود ندارد و از این رو تساوی به ضرر زن 
است، اما عدالت، تقسیم کار، تقسیم مسئولیت و قرار دادن زن و مرد در جایگاه خود 

کمک کننده است .
 انتخاب نوشــت : رضا نصری، کارشناس مسائل بین الملل در مطلبی خطاب به رئیس 
جمهور با انتقاد از وضعیت سیاست خارجی کشور نوشت: لحن دیپلماتیک و متعارف 
ســران غربی در برابر ایران - که گاه ایران را شــریک )Partner( خود در برجام 
می خواندند - به لحنی توهین آمیز و نامتعارف تبدیل شده تا آن جا که در باالترین سطوح 
سیاسی در برخی کشورها از ایران با القابی مانند »بَربَر« و »وحشی« یاد می کنند و به 
صورت بی سابقه، در فرایندی خارج از عرف و حقوق بین الملل، در پارلمان ها و قوای 
مقننه آن ها از قرار دادن سپاه در فهرست سازمان های تروریستی سخن به میان می آید . 

تازه های مطبوعات
کیهان - وزارت اطالعات، علیرضا اکبری را بدون آن که دولت انگلیس متوجه شود، 
بازداشت کرده بود و چند ماه از طریق او به سرویس اطالعاتی انگلیس اخبار جعلی 
می داد و انگلیس به تصور آن که این اطالعات را از جاســوس خود دریافت کرده 
است، دست به اقدامات فاجعه باری زده و عالوه  بر خسارت های زیادی که متحمل 

شده، برخی از سرنخ های داخلی و خارجی آن نیز لو رفته است . 
 آرمان ملی - این روزنامه با اشــاره به یادداشت  اخیر شریعتمداری درباره علیرضا 
اکبری نوشــت :  شــریعتمداری در چه جایگاهی از مفاد اعترافات خبر دارد که از 
وزارت اطالعات درخواست انتشــار اطالعات دارد؟ آن چه شریعتمداری نگاشته 
درحوزه کاری وزارت اطالعات و نهادهای قضایی و امنیتی است نه یک روزنامه! 
مشخص نیست برخی از این موضوعات چگونه به کیهان می   رسد و چرا رسانه  های 
دیگر از دستیابی به آن ها محروم هستند. آیا حسین شریعتمداری دارای سمتی در 

برخی نهادهاست ؟
دنیای اقتصاد - رئیس جمهور ونزوئال از پیشنهاد ایجاد یک اتحاد سیاسی با حضور چین 
و روسیه خبر داده است. این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که هیچ اسمی از ایران که 

دارای روابط سیاسی و اقتصادی قابل توجه با کاراکاس است، برده نشده است .
 هم میهن - این روزنامه با اشاره به تدابیر اروپا در قبال زمستان سرد، از اقدامات مسئوالن 
کشــور در این باره انتقاد کرد و نوشت:  در این سوی دنیا و در ایران چه کردیم؟ در یک 
کالم هیچ. نه سرمایه گذاری برای افزایش تولید و نه هشداری جدی و  عملی به جامعه که با 
کمبود گاز در زمستان مواجه ایم و نه حتی گزارشی دقیق از وضع آب و هوایی زمستان؛ از 
هیچ کدام خبری نبود. به جایش اقدام به قطع گاز نیروگاهی و کارخانجات کردیم و مازوت را 
جانشین کردیم که آلوده کننده هواست. از نظر تبلیغی و آگاهی بخشی هم از وزیر نفت گرفته 
تا سایبری های حکومتی بر زمستان سخت اروپا تمرکز کردند و گویی منتظر جشن گرفتن 
برای فالکت دیگران بودند و هنوز هم دست از این تبلیغات مبتذل و گمراه کننده بر نمی دارند . 

جــوان -  اصالح طلبان درانتخابات آینــده می خواهند به گونه ای بازی کنند که 
اگر نتوانســتند حامیان خود را پای صندوق بیاورند، آن را تقصیر نظام و رقبا 
و نهاد های دیگر بیندازند. فروردین امسال بود که سعید حجاریان در اظهاراتی 
تأکید کرد اصالح طلبان در صورتی که شــورای نگهبان شرایط آن ها را نپذیرد، 
انتخابات ۱۴۰۲ را هم تحریم خواهند کرد!...این اصالح طلبان هســتند که باید 
شرایط قانونی انتخابات را بپذیرند، نه این که نهاد های قانونی ناظر بر انتخابات 

شرایط اصالح طلبان را بپذیرند .
علیرضا اکبری سابقه معاون وزیر دفاع را نداشته است

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با صدور اطالعیه ای ضمن قدردانی از 
جامعه اطالعاتی کشور و قوه قضاییه در برخورد قاطع با خائنان به امنیت ملی 
اعالم کرد: علیرضا اکبری در هیچ دوره وزارت دفاع سابقه معاون وزیر را نداشته 
است.در این اطالعیه آمده است: از آن جا که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح به عنوان یکی از ارکان اقتدار نظام جمهوری اسالمی ایران همواره آماج 
کید و حیله بوده و هست، مسئوالن این وزارتخانه در ادوار مختلف در فرایند به 
کارگیری افراد با هدف مقابله با انحرافات و هجمه های ضد امنیتی دشمنان علیه 
خادمان ملت، همه همت خویش را به کار بسته اند.در ادامه این پیام با اشاره به 
پایان مسئولیت نام برده در سمت رئیس دفتر مطالعات دفاعی در سال ۱۳۸۱ و 
موافقت با درخواست بازنشستگی وی آمده است؛ علیرضا اکبری پس از جدایی 
از وزارت دفاع در روندی مغایر با فعالیت های گذشــته با روی گرداندن از آیه 
شریف » فَِإَذا فََرْغَت فَانَْصْب َوإِلَی َربَِّک فَاْرَغْب « به سابقه خویش پشت پا زده و 
با گرفتار شدن در هوای نفس، آغازگر پرونده خیانت به نظام و ملت شریف ایران 
شد و در سراشیبی سقوط و انحطاط قرار گرفت.وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح ضمن اعالم انزجار از اعمال خائنانه نام برده به ملت شریف ایران اطمینان 
می دهد که با جدیت، هوشیاری و مراقبت دایمی، حراست از دستاوردهای عرصه 

مأموریتی را در دستور کار دارد .
روحانی دایم با ناطق نوری و خاتمی دیدار می کند

محمود واعظی، چهره نزدیک به حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم و دوازدهم 
می گویــد: هر حزبی تالش می کند در جایگاه های تصمیم گیری در کشــور 
حضور داشته باشد تا بتواند هم نظراتی را که با مردم در تماس است و هم نظرات 
 موشــکافانه خود را مطرح کند. به گزارش برنا، بخــش هایی از گفت و گوی
 واعظــی را در ادامه می خوانید: * امیدوارم که برای انتخابات مجلس دوازدهم 
سیاست ها تغییر کند و مجلسی داشته باشیم که نمایندگان تفکرات مختلف در آن 
حضور داشته باشند. اگر چنین انتخاباتی انجام شود قطعا حزب اعتدال و توسعه 
 فعال خواهد بود. اکنون هم جلسات مختلف دفتر سیاسی و شورای مرکزی برگزار
  می شــود و دربــاره آینده هــم صحبت می شــود. درزمینــه اعتراضات و 
ناآرامی های اخیر هم جلساتی برگزار و پیشنهادهایی به جاهای مختلف داده شده 
اســت.هنوز وارد مرحله انتخاب نامزد نشده ایم و در حال فراهم کردن مقدمات 
هستیم. خبری که منعکس شد خبر درستی نبود، آقای روحانی هیچ جلسه ای برای 
بحث انتخابات نداشته است. * روحانی بعد از پایان دولتش هیچ وقت جلسات 
خود را ترک نکرد و آن زمان که دفتر نداشت درمنزلش جلسه برگزار می شد.دلیلی 
 نداشت این جلسات رســانه ای شــود. روحانی مرتب با وزیران خود جلسه 
می گذارد و درباره موضوعات مختلف بحث و بررســی صورت می گیرد. این 
جلسات منظم و هفته ای دو سه جلسه برگزار می شود. مانند جلساتی که خودمان 
 در ریاســت جمهوری با دکتر روحانی برگزارمی کردیم که خبرش را منتشــر
 نمی کردیم. مهم نتیجه آن بود.*آقای روحانی با آقای ناطق خیلی ارتباط شان 

خوب است و همدیگر را همیشه می بینند و با آقای خاتمی هم ارتباط دارند .

گروه خبر //  مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری 
هرمزگان با اشــاره به اهمیت تولید و کشــت 
گونه حــرا در هرمزگان گفت: هرمزگان در حال 
حاضر دارای ۷ نهالستان ساحلی جهت تولید و 

کشت گونه حرا می باشد . 

  به گزارش خبرنگار دریا ؛ سیدمحمدنور موسوی 
در وبینار سراسری با حضور معاون وزیر و رئیس 
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور،  اعضای 
شورای معاونین آن سازمان با مدیران کل و تعدادی 
از مدیــران هر یــک از ادارات کل منابع طبیعی و 

آبخیزداری سراسر کشور با موضوع نهضت ملی و 
جهادی تولید و کاشــت یک میلیارد اصله نهال در 
کشور گفت: در سال جاری ۵۰۰ هزار نهال حرا در 
نوار ساحلی خلیج فارس و دریای عمان از شرق تا 
غرب اســتان تولید و کشت شده است . وی افزود: 

هرمزگان استانی با قابلیت های فراوان واقلیم مناسب 
برای ظرفیت کشــت در تمام سال است .مدیرکل 
منابع طبیعــی وآبخیزداری هرمزگان تاکید کرد: در 
 اســتان با توجه به باران های فصلی و ســیل آسا 
می توان از هرزآبها برای تولید و کشــت نهال در 
مناطق بیابانی با استفاده از دانش بومی مردم و پخش 
سیالب بهره گرفت. وی در پایان از تولید و کشت ۶ 
میلیون اصله نهال در سال آینده در راستای نهضت 

مردمی تولید یک میلیارد نهال در کشور خبرداد .

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری هرمزگان  عنوان کرد  

هرمزگان ، دارای 7 نهالستان ساحلی جهت تولید گونه حرا 
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سال بیست و دوم شماره 4082 
گروه اســتان ها - خوزستان // معاون توسعه 
مدیریت و منابع اســتانداری خوزســتان بر 
 لزوم ایجاد بســتر فعالیت برای شــرکت های 
دانش بنیان از سوی دستگاه ها و صنایع بزرگ 

استان تاکید کرد . 
   ســید احمد موالــی زاده با حضــور در غرفه 
جهاد دانشگاهی در بیســت و سومین نمایشگاه 
دســتاوردهای پژوهشــی و فناوری خوزستان، 
اظهار کرد: در خصوص برگزاری این نمایشــگاه، 
مخیر بودیــم که نمایشــگاه را در هفته پژوهش 
به صــورت مختصر یا با تاخیر برگــزار کنیم اما 

 در ســطح و مقیاس خوزســتان برگزار شود که
  به این نتیجه رســیدیم که بــا تاخیر اما باکیفیت 

باشد.
وی افزود: جا داشــت که نمایشگاهی باکیفیت و 
در حد اســتان خوزستان برگزار شود؛ با توجه به 
اینکه امســال نیز به نام اشتغال زایی و دانش بنیان 
نامگذاری شــده اســت و در نهایت با این روال، 

نمایشگاه برگزار شد.
   موالی زاده گفت: در نمایشگاه پژوهش و فناوری 
امسال در مقایســه با نمایشگاه سال گذشته، نگاه 
دستگاه های اجرایی به پژوهش مدرن تر و مترقی تر 

و بهینه تر شده است. سطح نمایشگاه امسال باالتر 
رفته و ســطح نگاه به پژوهش در دستگاه هایی که 
انتظار نمی رفت نیز باالتر رفته است. به عنوان مثال 
در غرفه صنعت آب و برق خوزســتان در ســال 
گذشته یک دســتگاه و چند کتاب و پایان نامه به 
نمایش گذاشته بودند اما امسال گفتند که در حال 
ایجاد کارخانه نوآوری در حوزه انرژی هســتند. 
این نشــان می دهد که نگاه دستگاه های اجرایی به 

پژوهش مترقی تر شده است.
  معــاون توســعه مدیریت و منابع اســتانداری 
خوزستان ادامه داد: این را به فال نیک می گیریم و 

از سازمان آب و برق، شرکت فوالد و صنایع نیشکر 
انتظار می رود که کارهای پژوهشی خود را در این 
بستر انجام دهند و بستر فعالیت شرکت های دانش 

بنیان را این شرکت ها ایجاد کنند.
  وی افزود: از جهاد دانشــگاهی نیز به دلیل اینکه 
نوع کار آن در حوزه پژوهش و فناوری است، این 
انتظار می رود که بستر را برای این کار فراهم کند. 
ما نیز با عنوان حاکمیت وظیفه داریم حمایت همه 

جانبه داشته باشیم.
  موالــی زاده گفت: دولت مردمی، از بدو شــروع 
دســتورالعمل های متنوعــی بــرای گســترش 

شــرکت های دانش بنیان در جهت ایجاد اشتغال 
و دانش بنیــان ریل گذاری کــرد و نمونه آن این 
 بود که دســتورالعمل ها و مصوبــات هیات دولت 
 در خصــوص موضوعــات دانــش بنیــان در 
زمینه های مختلف به عنوان مصوبه های جداگانه به 
دستگاه ها ابالغ شد و دستگاه ها نیز موظف به عمل 

و اجرایی کردن آن ها شدند.
وی بیان کرد: ما نیز در اســتانداری موظف هستیم 
این مصوبات را پیگیری و مطالبه کنیم. این موارد در 
قالب کارگروه پژوهش، فناوری و نوآوری استان، 
در حال اجرا است و به این منظور کمیته های مستقل 
برای اجرایی کردن این مصوبات فعالیت می کنند؛ با 
عنوان نمونه کمیته کشاورزی فعال است و اقتصاد 
دانش بنیان کشــاورزی استان خوزستان در حال 

اجرایی شدن است .

صنایع خوزستان بستر فعالیت شرکت  های دانش بنیان را فراهم کنند

  گروه استان ها – خوزستان // رئیس کل دادگستری 
خوزستان گفت: به مناسبت میالد حضرت زهرا )س( 
۳۹۳ نفر از زندانیان خوزستان مشمول ارفاقات قانونی 
شــدند . علی دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان 
اظهار کرد: پیرو تاکیــدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر 
اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان واجدشــرایط، در 
ایام میالد با ســعادت حضرت فاطمه زهرا)س(، ۳۹۳ 
نفر از زندانیان مشــمول این ارفاقات شدند.رئیس کل 
دادگستری خوزســتان یادآور شد: در شورای قضایی 
اخیر که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شــد، این 
موضوع مــورد تاکید قرار گرفت و بــا رصد پرونده  
مددجویان ندامتگاه های اســتان خوزستان، طی هفته 
گذشته به ۱۷۹ نفر از زندانیان مرخصی اعطا شد و ۴۱ 
نفر از آنان با استفاده از ارفاقات قانونی آزاد شدند.وی 
گفت: در همین مدت، ۴۷ نفر از زندانیان مشمول تقلیل 
و تخفیف مجازات و ۹ نفر نیز مشمول آزادی مشروط 
و تعلیق مجازات شدند.دهقانی با بیان این که در همین 
ایام ۱۱ نفر نیز مشمول اســتفاده از پابند الکترونیکی 
شــدند، افزود: برای ۴۵ نفر از آنان نیز فرصت استفاده 
از رأی باز فراهم شده است.با بیان اینکه تعداد دیگری 
از زندانیان نیز از سایر ارفاقات قانونی بهره مند شدند، 
ادامه داد: همچنین در هفته اخیر شش نفر از محکومان 
زن بند نسوان استان خوزستان، با استفاده از ارفاقات 
 قانونی آزاد و ســه نفــر آنان نیز مشــمول مرخصی 
کیفری  شدند.وی خاطرنشان کرد: ساماندهی جمعیت 
 یکی از اقدامات دادگســتری اســتان خوزســتان در 
عمل به ســند تحول قضایی اســت و در همین راستا 
قضات استان به صورت مســتمر در زندان ها حضور 
یافتــه و وضعیت مددجویان را مورد رســیدگی قرار 

می دهند .

گروه استان ها – خوزستان // استاندار خوزستان گفت: 
باید سیستم فعالیت بانک ها به صورتی پیش برود که 
مراجعات ارباب رجوع به ســازمان باشد نه به فرد تا 

شرایط برای همه افراد یکسان شود .
   نشست شورای هماهنگی بانک های استان خوزستان 
به ریاست علی اکبر حسینی محراب، استاندار خوزستان 
برگزار شد.اســتاندار خوزستان در ابتدای این نشست با 
تأکید بر ضرورت شفاف ســازی در بانک ها اظهار کرد: 
زنجیره تولیــد و تأمین تا بازار باید کنترل شــود؛ زیرا 
مشــکالت اخیری که در بازار به وجود آمده ناشــی از 
عدم وجود این زنجیره ها اســت.وی خطاب به مدیران 

بانک ها افزود: عدالت مهم ترین موضوعی است که باید در 
پرداخت ها به آن توجه شود؛ زیرا پروردگار عادل است 
و چیزی را خالف عدل نمی پذیرد.حسینی محراب عنوان 
کرد: باید سیستم فعالیت در بانک ها به صورتی پیش برود 
که مراجعات ارباب رجوع به ســازمان باشد نه به فرد تا 
شرایط برای همه افراد یکسان شود.وی با تأکید بر تسهیل 
در ارائه وام  های ازدواج افزود: جهت ارائه وام های ازدواج، 
صنعت، خرید منزل و خودرو زمانبندی صورت گیرد تا 
این فرایند برای مردم تسهیل شود.استاندار خوزستان با 
اشــاره به اینکه آسیب شناسی در بانک ها صورت گیرد، 
گفت: سیستم  بانک ها باید به روز شوند و اعتبار سنجی 

شرکت ها صورت گیرد.وی افزود: مسیرهای میانبر مانند 
تجارت خارجی و اقتصاد بین المللی استان خوزستان را 
نجات می دهد؛ بنابراین سرمایه گذاران باید هدف های خود 

را در بازارهای خارجی مشخص کنند .

گروه استان ها – خوزستان // بیش از 
۷۰ درصد کاال های اساسی مورد نیاز 
کشور از طریق بندرامام خمینی وارد 

می شود .
   از ابتدای امســال تاکنون ۱۳ میلیون 
و ۱۳۸ هزار تن کاالی اساســی مورد 
نیاز کشور به بندر امام خمینی وارد و از 
این میزان یازده میلیون و ۱۳۸ هزارتن 
بارگیری و به مقاصد اصلی ارسال شده 
است .در دو ماه گذشته با تدابیر دولت 
بیش از یک میلیون تن از کاال هایی که 
در بندر امام خمینی انبارش شــده بود 
کاســته  و حــدود ۴۰ درصد به میزان 
ورود کامیون در بندر اضافه شده  است .

 روزانــه دو هــزار کامیــون در کنار 
واگن های باربری قطار از این بندر به 

مناطق مختلف کشــور جابجایی بارها 
را از بندر امام خمینی به سراسر کشور 
انجــام می دهند .در این بندر در دو هه 

گذشــته بخش خصوصی هم به کمک 
دولت آمده است .

    منطقــه ویــژه اقتصــادی بنــدر 

امام خمینی پشتیبانی خوبی در زمینه در 
تامین امنیت غذایی کشور داشته است. 
در سال گذشــته با جذب سرمایه در 
حوزه تجهیزات به ظرفیت روزانه بخش 

عملیات تخلیه ۶۰ هزار تن اضافه شد.
در ســال جاری حــدود ۱۲ میلیون 
 دالر جذب ســرمایه بخش خصوصی 
بزرگ  ســرمایه گذاری  ایم.این  داشته 
نیوماتیک  شامل سه دســتگاه مکنده 
غالت به ظرفیــت هرکدام ۶۰۰ تن در 
ساعت ، ۲ دستگاه جرثقیل استراتژیک 
به ظرفیت هرکدام ۴۰۰ تن در ساعت 
بوده اســت . کار تخلیه و بارگیری در 
تمامی ۳۳ اسکله بندر امام خمینی برای 
تامین کاالهای اساسی کشور  به صورت 
شبانه روزی در حال انجام شدن است .

عدالت در پرداخت تسهیالت مدنظر قرار گیرد 

افزایش تخلیه و بارگیری کاالهای اساسی در بندرامام خمینی )ره(

گروه استان ها – خوزستان // فرمانده انتظامی خوزستان 
از کشــف زمین خواری کالن به ارزش چهار هزار و ۷۱۰ 

میلیارد ریال در شهرستان های اهواز و کارون خبر داد .
  سردار ســید محمد صالحی با اعالم این خبر اظهار کرد: 
کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی خوزســتان با اشــراف 
اطالعاتــی و انجام تحقیقات تخصصــی یک مورد زمین 

خواری و تصــرف غیرقانونی بخش هــای از یک پالک 
 زمین شــهری ثبتی به مســاحت ۴۵۰ هــزار متر مربع 
)۴۵ هکتار( در یکی از مناطق شهرســتان اهواز توســط 
فردی را شناســایی کردند.وی افــزود: مأموران پلیس در 
ادامه تحقیقات موشکافانه از فرد مزبور دریافتند که عالوه 
بر آن، یک قطعه زمین شهری دیگر در پالک ثبتی واقع در 
شهرســتان کارون ۵۶ مغازه تجاری به مساحت ۲ هزار و 
۱۰۰ متر مربع مورد ســاخت و ساز غیرمجاز قرار گرفته 
است.فرمانده انتظامی خوزستان تصریح کرد: با کار گسترده 
اطالعاتی بازدیدهای میدانی، استعالم از سازمان ثبت اسناد و 
امالک، اخذ اظهارات شهود و مطلعان متعدد، پرونده تکیمل 
و متهم به مرجع قضائی معرفی شد.سردار صالحی با اشاره 
به اینکه حکم خلع ید و استرداد اراضی ملی و دولتی توسط 
مرجع قضائی صادر شــد، گفت: کارشناسان ارزش ریالی 
اراضی مزبور را ۴ هزار و ۷۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند .

گروه استان ها – خوزســتان // ۱۰ نفر مظنون در پی قتل نیروی حراست شرکت بهره برداری نفت وگاز مارون 
دستگیر شدند . 

   پایــگاه خبری پلیــس اعالم کرد: به دنبال تیراندازی افراد مســلح به کارکنان حراســت شــرکت نفت مارون 
۵ فرمانده انتظامی شهرســتان رامشــیر دســتورات ویژه ای جهت شناسایی و دســتگیری افراد مسلح صادر کرد.
از همــان لحظات اولیه تیم های عملیاتی پلیس وارد عمل شــدند و در این ارتباط تعداد ۱۰ نفر مظنون دســتگیر 
 و ۲ قبضه ســالح از آنان کشــف شــد.تحقیقات پلیس ادامه دارد و نتیجه به عموم شهروندان اطالع رسانی خواهد 
شد. ساعت ۶ و ۴۵ دقیقه صبح روز یکشنبه ۲۵ دی ماه غالمرضا خالدی به همراه یک نیروی گشت، هنگام تردد در 
محدوده ایســتگاه تقویت گاز شماره ۵ مارون )حوالی روستای چارات بخش مشراگه شهرستان رامشیر( با سارقین 

مسلح تجهیزات صنعتی مواجه و پس از درگیری، بر اثر شدت جراحات جان به جان آفرین تسلیم کرد .

فرمانده انتظامی خوزستان خبر داد

کشف زمین خواری ۴7۱۰ میلیاردی در خوزستان

بازداشت ۱۰ نفر در پی قتل نیروی حراست 
شرکت بهره برداری نفت وگاز مارون 

– خوزســتان // معاون بهبود  گروه اســتان ها 
خوزستان  جهادکشاورزی  سازمان  دامی  تولیدات 
از رشد ۲/۱ درصدی تولید گوشت قرمز در استان 

نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد . 
   عبداالمیر نیرومند معاون بهبود تولیدات دامی سازمان 

جهادکشاورزی خوزستان گفت: در ۹ ماه ابتدایی سال 
جاری ۳۴ هزار تن گوشت قرمز در استان تولید شده 
که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲/۱ درصد 
رشد یافته است.  او می گوید: گاو های دورگ با ۳۴ 
درصد بیشترین نقش در تامین گوشت قرمز استان را 

داراســت و پس از آن گوسفند با ۳۱ درصد رتبه دوم 
استان را دارا می باشد.به گفته او گاو اصیل، گاو بومی، 
شتر، گاو میش و بز از دیگر منابع تولید کننده گوشت 
قرمز استان است، اجرای برنامه های اصالح نژادی از 
قبیل توسعه گاو های دومنظوره استفاده از دام های پر 
بازده با بهبود مدیریت تغذیه دام و اعطای تســهیالت 
بانکی به دامــداران از اقدامات موثر بر افزایش تولید 

گوشت قرمز در خوزستان می باشد .

تولید گوشت قرمز در خوزستان افزایش یافت 

خبری

ارفاق قانونی ۳۹۳ زندانی در خوزستان 

// دادستان  – خوزستان  ها  استان  گروه 
عمومی و انقالب شهرســتان ایذه گفت: 
تاکنــون ۷۰ متهم در ارتبــاط با حادثه 
شناسایی  شهرستان  این  در  تروریستی 
و پرونده قضائی برای آنان تشکیل شده 

است .
   یار محمد رسالتی از افزایش شمار متهمان 
حادثه تروریســتی ایذه به ۷۰ نفر خبر داد 
و بیان کــرد: تاکنون ۷۰ متهم در ارتباط با 
این حادثه شناسایی و پرونده قضائی برای 

آنان تشکیل شده است.دادستان عمومی و 
انقالب شهرستان ایذه افزود: روند رسیدگی 
و تحقیقات قضائــی این پرونده در جریان 

است.
   وی اظهار کرد: در مراســم چهلمین روز 
درگذشــت یکی از جان باختــگان حادثه 
تروریستی شهرســتان ایذه، خواهر متوفی 
اقدام به سر دادن شعارهای ساختارشکنانه 
کرد که با توجه مشهود بودن جرم، پرونده 
قضائــی در خصــوص وی تشــکیل و 

متهم مطابق با ضوابــط قانونی برای ادای 
توضیحات به دادســرای این شهرســتان 
احضار شده اســت.وی افزود: سایر افراد 
شــرکت کننده در این مراســم کــه وی را 
همراهی می کردند، شناســایی و به دادسرا 
احضار شــده اند. پیش از ایــن رئیس کل 
دادگستری خوزستان در تاریخ سوم آذرماه 
سال جاری از شناسایی و بازداشت ۶۱ نفر 
در این رابطه که منجر به جان باختن ۷ نفر 

از شهروندان شده خبر داده بود .

دادستان ایذه :

پرونده قضائی برای ۷۰ نفر مرتبط با حادثه تروریستی ایذه تشکیل شد

گروه استان ها – خوزستان // مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع 
جانبی از پذیرش این شــرکت در فرابورس خبر داد و گفت: سهام این 
شرکت به عنوان بزرگ ترین عرضه تاریخ بورس بزودی عرضه می شود . 

    عبدعلی ناصری مدیرعامل شــرکت توســعه نیشکر و صنایع جانبی از 
پذیرش شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در فرابورس خبر داد و گفت: 

سهام این شــرکت به عنوان بزرگ ترین عرضه تاریخ بورس بزودی عرضه 
می شــود و این مساله نویدبخش روز های خوب برای صنعت نیشکر است.
او  با بیان اینکه یکی از مهمترین دالیل تسریع در روند پذیرش این شرکت 
در فرابورس ســوددهی مناسب توسعه نیشکر است، افزود: میزان سوددهی 
این شرکت در سه سال گذشته رو به رشد بوده و این صنعت علی رغم همه 

بحران ها، سودآوری مناسبی داشته است.
    مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: ورود توسعه نیشکر 
و صنایع جانبی به بازار ســرمایه گامی برای تحول و توسعه پیشرفت این 
شرکت است که در سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، برکات زیادی برای 
این صنعت به همراه دارد.ناصری ادامه داد: چندی پیش نیز جمعی از مدیران، 
هیات پذیرش فرابورس و سهامداران شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به 
منظور ارزیابی و بررسی عرضه این شرکت در فرابورس، به خوزستان آمدند 
و از کشــت و صنعت های نیشکری بازدید کردند و این بازدید و نشست ها، 
مقدمه ای برای واگذاری ســهام این شرکت در فرابورس بود که خوشبختانه 

اجرایی شد .

سهام شرکت نیشکر به زودی در فرابورس عرضه می شود 

  سند مالکیت و کارت شناسایی خودرو کامیون کشنده تیپ اسکانیا  پالک 4۷۳۷9 شخصی قشم 
مالکیت : احمد دریانورد درگهانی شماره شاسی ۰4۳۶۵۲۲۳ شماره موتور 411۳۶18 مدل 199۶ 

رنگ سفید مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی نوبت دوم
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فرهنگ و هنر

  

       *

پس  دو  شــبکه   // فرهنگی  گروه 
از ســریال اســتانی »جزر و مد« 
کــه محصول صداوســیمای مرکز 
هفته  از شــنبه  بود،  خوزســتان 
 جاری، سریال استانی دیگری به نام 
را  »ابر می بارد« ساخته رضا معینی 

روانه آنتن کرده است .
   قصــه ایــن مجموعه در گیــالن و در 
 روزهای ابتدایی شــیوع کرونا می گذرد. 
»ابر می بارد« وضعیت بحرانی شیوع کرونا 
در رشت را دستمایه روایت قصه خود قرار 
داده و تــالش کادر درمان برای مقابله با 
بیماری کووید۱۹ را به تصویر کشیده است.
*  روایت نه چندان باورپذیر و تاثیرگذار

    ســریال »ابــر می بارد« بــا محوریت 
نصرتی«  »پریســا  نــام  به  پرســتاری 

روایت می شــود که احتماال ناقل بیماری 
کووید۱۹ بوده و باعث شده این بیماری به 
مادربزرگش و یکی از بیماران بیمارستان 
منتقل شــود. موازی با قصه این کاراکتر، 
شاهد ماجراهای دیگر کاراکترهای سریال 
نیز خواهیم بود. فعال در دو قسمت ابتدایی 
به موضوعاتی مانند کمبود امکانات، نبود 
تخت خالی در بیمارستان، ناشناخته بودن 
ابعاد بیمــاری، کار بی وقفه کادر درمان و 
مسائل مشــابه پرداخته شده است. صرف 
نمایش آن چه دربــاره روزهای ابتدایی 
شــیوع کرونا دیدیم و شنیدیم و یادآوری 

آن روزها، بــرای مخاطب جذابیت کافی 
را ندارد و خرده داستان های سریال مانند 
فوتبالیستی که همسر باردارش به کووید۱۹ 
مبتال شــده و حاال به دنبال پرستار ناقل 
بیمارســتان اســت، دیدار اتفاقی یکی از 
دکترها با زنی که در دوران جوانی، گذشته 
مشترکی با او داشــته نیز کمک زیادی به 
جلب توجه مخاطب نمی کند. »ابر می بارد« 
فعال در شروع نتوانسته تصویری باورپذیر 
و واقعی از آن دوران سخت نمایش بدهد. 
رعایت شــیوه نامه های بهداشتی توسط 
کادر درمان در بیمارســتان چندان نسبتی 

با واقعیت نــدارد و ازدحام بیماران مبتال 
به کووید۱۹ در بخش اورژانس و فضای 
بیمارستان نیز نمایشی و غیرواقعی از آب 
درآمده است. ســیما خضرآبادی و مجید 
پتکی از بازیگران اصلــی »ابر می بارد« 
هســتند و بازی قابل توجهی نداشته اند. 
فاطمه گودرزی و سامرند معروفی نیز دیگر 
بازیگران این مجموعه هستند که به تازگی 

و از قسمت دوم وارد قصه شده اند.
*  پخش همزمان سریال های کرونایی

   پس از »فرشــتگان بی بــال«، »موج 
اول« و »آزادی مشــروط«، مجموعــه 

»ابر می بارد« چهارمین ســریالی است که 
با موضوع شــیوع کرونا پخش می شود. 
ناآگاهی و ابعاد ناشناخته بیماری در اوایل 
شــیوع کرونا، تقاضای نیروهای جهادی 
برای کمــک داوطلبانه بــه کادر درمان، 
موضوعات مشترک این مجموعه با »موج 

اول« و »آزادی مشــروط« هستند. عالوه 
بر هم پوشــانی موضوعات، »ابر می بارد« 
و »آزادی مشــروط« همزمان روی آنتن 
هســتند و پخش دو ســریال با موضوع 
تکراری و مشابه منطقی نیست و مخاطب 

را پس می زند ./ خراسان

» ابر می بارد « راوی تکراری قصه کرونا

با ۲۴ عنوان برنامه جدید
شبکه کودک متحول شد

  گروه فرهنگی // شبکه کودک، جشنواره زمستانی خود را با پخش آثاری 
متنوع برای مخاطبان کودک و خردسال آغاز کرد. این شبکه ۱۷ عنوان برنامه 
جدید تولیدی و همچنین هفت عنــوان برنامه جدید تأمینی در موضوعات و 
قالب های متنوع را در کنداکتور زمستانی خود قرار داد.در کانال نهال که محتوای 
آن برای کودکان دبســتانی پخش می شود، برنامه »بزن بریم« در قالب مستند 
با ســفر به روســتاها، تصاویر بکر و جذابی از کودکان روستایی و تالش های 
آن ها را با محوریت سبک زندگی ایرانی-اسالمی به نمایش می گذارد. همچنین 
فصل دوم برنامه »شــگفت انگیزان« در هر قسمت به معرفی کودکانی مستعد 
از سراسر کشورو توانمندی هایشان می پردازد.برنامه »هدهد سفید« هم یکی از 
برنامه های جدید شبکه است که با محوریت کتاب و کتابخوانی و با همکاری 
نهاد کتابخانه ها تولید شــده است و هر قسمت مخاطبان را به سفری رویایی 
در سرزمین کتاب ها دعوت می کند.»ببین و بدون« نام یکی دیگر از برنامه های 
شبکه نهال است که قصد دارد کودکان را هرچه بیشتر با ویژگی ها تاریخچه و 
نحوه تولید اشیاء اطرافشان آشنا کند. همچنین برنامه »برپا« با فرمی نمایشی 
مدرســه ای را به تصویر می کشد که در آن دانش آموزان راجع به دستاوردهای 
کشور عزیزمان می آموزند و اطالعاتشان را با یکدیگر به اشتراک می گذارند.بر 
اساس این گزارش، در کانال پویا که محتوای آن برای مخاطبان خردسال و زیر 
هفت سال تولید می شود، فصل جدید »مهد پویا« آماده پخش است. »مهد پویا« 
برنامه ای تمام عروسکی است که در مسیر عدالت آموزشی برای خردساالن ایران 
گام بر می دارد و به آموزش مهارت های جامع پیش دبستانی در قالب نمایش و 
ســرگرمی می پردازد. برنامه ای که فصل جدید آن با داستان ها و عروسک های 
جدیدی آماده پخش شده است.فصل جدید برنامه »نقاشی نقاشی« هم با فرم و 
شخصیت هایی جدید آماده پخش از آنتن شبکه پویا شده است.رویکرد جدید 
شبکه کودک در راســتای سیاست عدالت محوری سازمان صداوسیما پخش 
آثاری متنوع از تولیدات مراکز استان های سازمان صداوسیما در سراسر ایران 
اســت که در همین راستا پویانمایی های جدید »ماه تی تی«، »بچه زمستون«، 
فصل جدید »ماجراهای طاها«، »روح شاه« و همچنین برنامه تمام عروسکی 
»مزرعه دوستی« در دستور کار پخش زمستانی شبکه قرار گرفته است.تامین 
برنامه شبکه کودک نیز فصل زمستان را با پخش محصوالتی جذاب از سراسر 
دنیا آغاز کرده اســت. بر این اساس برخی از انیمیشن های جدید در کانال پویا 
عبارت است از: فصل جدید »ماجراهای نیک« و »قطارهای تندرو« و انیمیشن 
جدید »ماجراجویی های اوتیس« و برخی از انیمیشن های جدید تامینی کانال 
نهال عبارت است از: »ربات ها«، فصل جدید »پدینگتون«، فصل جدید »بچه 
رئیس« و فصل جدید »ربات های مبدل« که تا پایان اسفند ماه سال جاری از 
شبکه کودک پخش خواهند شد.الزم به ذکر است فصل جدید برخی از تولیدات 
مرکز صبا نیز در جشنواره زمستانی شبکه کودک قرار گرفته است که برخی از 
این انیمیشــن ها عبارت است از: »قصه های ریرا فصل ششم«، »باغ قصه ها«، 

»رعنا دختر دهقان فصل سوم«، »پند فارسی فصل سوم«، »موزه فصل پنجم«.

گروه فرهنگی // درحالی که وزیر حج عربستان 
از لغــو محددیت های کرونایی خبــر داد، اما 
ســعودی ها همچنان برای پذیرش زائر در حج 
آینده به تکمیل واکسیناســیون تأکید دارند 
و مجوزی برای تشــرف زائران زیر ۱۲ سال هم 

نمی دهند  . 
   عربســتان سهمیه حج بسیاری از کشورهایی که هر 
ساله در ایام حج تمتع بیش ترین حاجی را داشتند، اعالم 
کرده و طی تفاهم نامه ای به سایر برنامه های حج آینده 

اشاره داشته است.
*  زائران حج تزریق واکسن کرونا را تکمیل کنند

   عــالوه بر این، در حالی که وزیر حج عربســتان در 
نمایشگاه اکسپوی حج از لغو محدودیت های کرونایی 
در حج ۱۴۴۴ قمری خبر داد، اما همچنان موارد مرتبط 
با کرونا در نام نویســی حج برای ســعودی ها و حتی 
برنامه های حج برخی کشورها اعمال می شود. به طوری 
که ســعودی ها تکمیل واکسیناسیون کرونا را به عنوان 

یکی از دستورالعمل های حج آینده اعالم کرده اند.
*  لغو محدودیت سنی کرونایی و اعمال محدودیت 

اعزام زائران زیر ۱۲ سال به حج آینده
   محدودیت ثبت نام زائران زیر ۱۲ ســال نیز از دیگر 
مواردی اســت که وقتی وزیر حج عربســتان از لغو 
محدودیت ها خبر داد، پیش بینی می شد که برداشته شود. 
اما همچنان افراد زیر ۱۲ سال امکان تشرف به حج آینده 
را ندارند و به نظر می رسد که منظور وزیر حج عربستان 
از لغو  محدودیت ســنی کرونایی، برداشتن محدودیت 
شرط سنی افراد باالی ۶۵ سال است که در حج گذشته 

اعمال شده بود.  این اقدام به منظور فرصتی برای اعزام 
زائران مسن به حج تمتع است و به نظر می رسد که حج 
۱۴۴۴ قمری )۱۴۰۲ شمسی( تعداد حجاج مسن نسبت 
به سال های گذشته بیش تر باشــد و برای این منظور 
هم ســعودی ها در حال برنامه ریزی هستند تا مشکلی 
برای زوار ایجاد نشود.یکی دیگر از مواردی که زائران 
خانه خدا باید به آن توجه داشته باشند، تزریق واکسن 
آنفوالنزای فصلی و مننژیت اســت که در دستورالعمل 

تشرف به حج آینده به آن تأکید شده است.
*  اعام سهمیه حج برخی کشورها

  عربســتان اعالم کرده که محدودیتی در تعداد زائران 
حج تمتع ندارد، اما همچنان برای کشورها سهمیه 

در نظر گرفته اســت؛ به 
طوری که سهمیه 

ندونزی  ا
بــه 

عنوان 
با  کشوری 

حاجی  بیش ترین 

حدود ۲۱۵ نفر و کشــوری مثــال نیجریه ای ۹۵ هزار 
حاجی دارد. همچنین نماینده ولی فقیه در امور حج و 
زیارت چندی پیش ســهمیه ایران را در حج آینده ۸۵ 
هزار نفر اعالم کرد. ســعودی ها هم که هر ساله بدون 
ضابطه سهمیه به خود اختصاص می دهند، تعداد حجاج 
خود را ۸۵۰ هزار نفر اعالم کرده اند که البته اولویت با 
افرادی اســت که تاکنون به حج تمتع مشرف نشده اند. 
البته با توجه به کاهش جمعیت سعودی ها نسبت به ۲ 
سال گذشته، به نظر می رسد بیش تر مسلمانان این کشور 
به حج تمتع مشرف شده اند.به گزارش فارس، عربستان 
همچنین در حج آینده محدودیت تشرف بانوان بدون 
محرم را برداشــته است و در حج ۱۴۰۲ بانوان 
می توانند بــدون محرم به 
خانه  زیــارت 
ا  خــد

ف  مشــر
شوند .

عربستان ، محدودیت سنی برای حج آینده را اعالم کرد 

گروه فرهنگی // نشســت هم اندیشــی 
برگزاری سیزدهمین جشنواره تئاتر کودک و 
نوجوان رضوی )ضامن آهو( در سالن رودکی 

برگزار شد . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛  اســمعیل جهانگیری 
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی هرمزگان در 
این جلسه عنوان نمود: جشــنواره تئاتر کودک و 
نوجوان ضامن آهو از ۶ تا ۹ اسفند ماه سال جاری 
با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
هرمزگان، بنیاد بین المللی امام رضا )ع( و معاونت 
 هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی برگزار 
می شــود که عالوه بر حضور گــروه های اصلی 
نمایش در بخش رقابتی بخش های جنبی جشنواره 
نیز فعال خواهد بود.اسمعیل جهانگیری به گستره 
اجراها در جشنواره اشاره کرد و افزود: ما بنا داریم 
 جدا از اینکه جشنواره در مرکز استان برگزار شود، 
گروه هــای نمایشــی را جهت اجــرا از طریق 
تماشاخانه های سیار در شهرســتان ها بویژه در 
نقاط کم برخوردار اعزام نماییم و در این خصوص 
دو تماشاخانه ســیار که یکی در غرب و دیگر در 
شرق استان جهت اجرای نمایش ها در نظر گرفته 
 شده اند.وی به نحوه ارسال آثار اشاره کرد و گفت: 
گروه های نمایشــی می توانند آثار خود را هم در 
سایت بارگزاری نمایند و هم بصورت فیزیکی آثار 

را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
  جهانگیری ادامه داد: ۱۰ گروه نمایشی که شامل 
۵ گروه در بخش تئاتر کودک و نوجوان و ۵ گروه 
در بخش عروســکی به جشنواره راه پیدا خواهند 
 کرد که سهمیه اســتان هرمزگان دو گروه نمایشی 
 می باشد.گفتنی اســت: گروه های نمایشی جهت

 ثبت نام و شرکت در جشنواره می توانند به آدرس: 
http://portal.shamstoos.ir و یا به ایمیل 
razavifestival.ctheater@:جشــنواره

gmail.com  مراجعه نمایند و هم می توانند آثار 
خود را بصورت فیزیکی به دبیرخانه جشنواره: واقع 
در بندرعباس، بلوار پاســداران، سه راه ۲۲ بهمن، 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان، واحد 

امور هنری ارسال نمایند  .

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان خبرداد 

برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان 
ضامن آهو از 6 تا 9 اسفند ماه

  

گروه فرهنگی // وزیر ارشــاد با اشاره به 
اینکه در دوره جدیــد هیچ محدودیتی 
برای تقویت نمایشگاه کتاب قائل نیستیم، 
نمایشگاه  باشکوه تر  هرچه  برپایی  گفت: 
کتاب به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی 
منطقــه از اهمیت خاصی بــرای وزارت 

فرهنگ دولت مردمی برخوردار است . 
   محمدمهدی اســماعیلی، وزیــر فرهنگ و 
ارشاد اســالمی، در جدیدترین جلسه شورای 
سیاست گذاری سی و چهارمین دوره نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران با اشــاره به اینکه باید 
تمامی شــرایط برای حفظ عظمت نمایشــگاه 
لحاظ شــود، گفت: خوشــبختانه دوره گذشته 
نمایشگاه کتاب تهران باوجود فرصت محدود و 
شرایطی که به واسطه ویروس کرونا پدید آمده 
بود، در بهترین حالت ممکن برگزار شــد و بر 
همین اساس توقعات نسبت به برپایی باشکوه تر 
دوره جدید نمایشگاه بیشتر شده است.اسماعیلی 
با اشاره به ایجاد دبیرخانه دائمی نمایشگاه کتاب 
گفت: ایجاد این دبیرخانه، اقدام مهم و مناسبی 
به شــمار می رود و این دبیرخانه باید با احصاء 
تمامی نقاط قوت و ضعف دوره گذشته، دستور 
جلســات متعددی را برای بررسی به شورای 
سیاستگذاری نمایشگاه ارجاع دهد، تا این شورا 

با اشــراف کامل نسبت به تمامی نکات احصاء 
شده، تصمیمات و سیاستگذاری مناسبی را اتخاذ 

کند.
   وی با بیان اینکه نمایشگاه کتاب هویت مهمی 
را برای حوزه کتاب خلق کرده اســت، گفت: از 
آنجا که برپایی باشکوه نمایشگاه در ایجاد نشاط 
فرهنگــی و اجتماعی جامعه نقش تأثیرگذاری 
دارد، می بایســت با تقویت زیرســاخت ها و 
تشــکیل کمیته ای ویژه برای مدیریت مســائل 
مختلف نمایشــگاه به آیین نامه هایی دست پیدا 
کنیــم و بصورت شــفاف آیین نامه ها و ضوابط 
برای ناشران و مخاطبان اطالع رسانی شود تا از 
آسیب مسائل حاشیه ای به نمایشگاه جلوگیری 

شود.
   وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی با اشاره به 
اینکــه در دوره جدید هیــچ محدودیتی برای 
تقویت مــوارد نشــاط آفرین در نمایشــگاه 
کتاب قائل نیســتیم، تصریح کرد: برپایی هرچه 
باشکوه تر نمایشــگاه کتاب به عنوان بزرگترین 
رویــداد فرهنگی منطقه از اهمیت خاصی برای 
وزارت فرهنگ دولت مردمی برخوردار اســت 
بر همین اساس می بایســت نسبت به احصا و 
آماده سازی برش اجرایی نهادها و دستگاه های 
مختلف در همراهی با برپایی نمایشــگاه اقدام 

شود و بصورت شفاف مشخص شود که هر نهاد 
و دستگاه در راستای برپایی بهتر نمایشگاه چه 
نوع همکاری یا همراهی می تواند داشته باشد.

وی ادامه داد: با ارائه پیوســت اجرایی وظایف 
دستگاه ها و نهادها در نمایشگاه کتاب می توان 
این پیوست ها را در کمیسیون فرهنگی دولت به 
تصویب رساند تا برخی از این موارد به عنوان 
مصوبه دولــت به صورت قانونــی پیگیری و 

اجرایی شود.
  به گزارش فارس،  عضو شورای عالی انقالب 
فرهنگــی در پایــان به اهمیت حضــور فعال 
نمایشگاه کتاب تهران  انتشارات دانشگاه ها در 
پرداخت کرد و گفت: گســترش نشســت های 
علمی فرهنگی با حضور دانشــجویان و برپایی 
کرســی های نقد کتاب از ســوی انتشــارات 
دانشگاه ها از موارد مهمی است که نباید نسبت 
به آن غافل شد.یاســر احمدوند، علیرضا ملی، 
مریم جدلی، علی رمضانی، نادر قدیانی، رحیم 
یگانه،  ظریفیان  مخدومی، سیدمحمد حســین 
محمدعلــی مرادیان، امیــن کمالوندی، هومان 
حســن پور و فتح اهلل فروغی از اعضای شورای 
سیاست گذاری سی و چهارمین نمایشگاه کتاب 
تهران به شمار می روند که از سوی وزیر فرهنگ 

و ارشاد اسالمی منصوب شده اند .

وزیر ارشاد : 

آگهی مزایده عمومی  نمایشگاه کتاب بزرگترین رویداد فرهنگی منطقه است 

  شهرداري میناب در نظر دارد به استناد بند 2  مصوبات صورتجلسه شماره 9 مورخ 1400/06/28  شورای اسالمی شهر میناب 
و ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها ، امالک ذیل را از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره واگذار نماید . لذا ازکلیه اشخاص 
  www.setadiran.ir دعوت مي شــود جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس

مراجعه  نمایند . 

روابط عمومی شهرداری میناب

توضیحات :
 1-تضمین شــرکت در مزایده میبایســت به صورت ضمانت نامه بانکي یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شــماره 0102963945003 

بنام شهرداری میناب نزد بانک صادرات شعبه مرکزی میناب  واریز و فیش واریزی را به همراه دیگر اسناد ارائه نماید .
۲- تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ 1401/10/21 لغایت پایان وقت اداری 1401/10/28 می باشد .  

۳-مهلت بارگذاری اســناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  : از تاریخ 1401/10/29 لغایت 
پایان وقت اداری 1401/11/10 می باشد .

۴-تاریخ بازگشایي پاكتها : روز چهارشنبه  مورخه 1401/11/12 راس ساعت 10 صبح .
۵- مكان بازگشایي : شهرداري میناب ، طبقه دوم ، سالن جلسات .

6- شرکت کنندگان در مزایده می بایست نسبت به بارگذاری اسناد ، مدارک و پیشنهادات خود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir ، اقدام نمایند . 

7- به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، بدون سپرده و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
8- سپرده نفر اول تا سوم ، تا زمان عقد قرارداد با برنده مزایده  نزد شهرداری باقی خواهد ماند . ضمناً در صورت انصراف نفرات اول تا سوم، 

سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد . 
9- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است . 

10- هزینه درج آگهی به عهده برنده مزاید خواهد بود . 
11- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده موجود می باشد . 

1۲- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 2230230-0764 و یا سایت شهرداری میناب به نشانی www.minabcity.ir   مراجعه 
نمایند . 

شماره مزایده : 1401/2

نوبت دوم

ردیف

1

2

3

مشخصات 
ملک

مغازه

مغازه

مغازه

مساحت کل
)مترمربع(

36.9

36

36 

قیمت کارشناسی 
اجاره یک سال

240/000/000 ریال

240/000/000 ریال

240/000/000 ریال

قیمت کارشناسی 
اجاره هر ماه

20/000/000 ریال

20/000/000 ریال

20/000/000 ریال

 مبلغ تضمین شرکت 
در مزایده 

12.000.000 ریال

12.000.000 ریال

12.000.000 ریال

آدرس

بلوار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی – 
روبروی هنرستان شهید بهشتی پالک 2387

بلوار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی – 
روبروی هنرستان شهید بهشتی پالک 2388

بلوار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی – 
روبروی هنرستان شهید بهشتی پالک 2393

شماره 
ردیف

گروه فرهنگی // ســازمان حج و زیارت از به 
تعویق افتادن زمان ثبت نام حج تمتع ۱۴۰۲ 

خبر داد . 
   سازمان حج وزیارت با صدور اطالعیه ای درباره 
زمان ثبت نام حج اعالم کــرد: »به دلیل همزمانی 
تاریخ اعالم قبلی با برگزاری کنکور سراســری و 
اعمال محدودیت های اینترنتی و همچنین عدم تحقق 

برخی از شــرایط، ثبت نام در کاروان های حج تمتع 
که قرار بود ۳۰ دی ماه انجام شود به زمان دیگری 
موکول شــد که متعاقبا در این زمینه اطالع رسانی 
می شــود.« بنا بر اطالع قبلی این سازمان، قرار بود 
ثبت نام از جمعه ۳۰ دی ماه آغاز شود که هنوز زمان 
جایگزین اعالم نشده است. پیش تر اظهارنظرهایی 
درباره احتمــال قطعی اینترنت همزمان با برگزاری 

کنکور سراسری مطرح شده بود.
   ســازمان حج و زیارت که هنوز جزییات تفاهم 
با وزارت حج عربســتان را علنی نکرده است، قباًل 
اعالم کرده بود که اولویت ثبت نام در کاروان های این 
دوره از حج با افرادی است که سال ۱۳۹۹ برای حج 
ثبت نام کرده و هزینه آن را پرداخت کرده بودند، اما به 

دلیل محدودیت کرونا از این سفر باز ماندند .  

کنکور و اینترنت زمان ثبت نام حج را تغییر داد

مجموعه داستان طنز »وروجک های آتش پاره« برای بچه ها منتشر شد
هــای  »وروجــک  کتــاب   // فرهنگــی   گــروه 
آتش پاره« نوشته یوری سوتننیک با ترجمه مریم  شیرازی توسط 

نشر گویا منتشر شد .
    کتاب »وروجک های آتش پاره« نوشته یوری سوتننیک به تازگی با ترجمه 
مریم شیرازی توسط نشــر گویا منتشر و راهی بازار نشر شده است.سوتینک 
)درگذشته ۱۹۹۷ م.( نویسنده روس کتاب های زیادی برای کودکان نوشته که 

در ده ها کشور ترجمه و نشر شده اند. 
  مریــم شــیرازی مترجم این کتاب هم متولد ســال ۱۳۵۱ در کرمانشــاه و 
کارشناس ارشد زبان روسی است که پیش تر هم تعدادی از آثار ادبیات کودک 

روسیه را به زبان فارسی ترجمه و منتشر کرده است.
   به گزارش  مهــر، کتاب وروجک های آتش پــاره در ۲۴۲ صفحه با قیمت 

۹۵ هزار تومان عرضه شده است .

خبری
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گوشت ماهي و میگو  
حاوي چربي های مفید، پروتئین مرغوب و ویتامین هاي گوناگون است

  روابط عمومی
 اداره کل

شیالت هرمزگان

 گروه حــوادث// حضور زنان یگان ویژه 
ناآرامی های  و  اغتشاشــات  کنترل  در 
اجتماعی، اســتفاده از پوشش مشکی 
ضد ضربه در مواجهه با اغتشاشــگران 
و دســتگیری متهمیــن زن به صورت 
هدفمند از جمله مهمترین عناوین اولین 
مصاحبه رسمی فرمانده زنان یگان ویژه 

انتظامی کشور است. 
 پلیــس زن هســتند؛ کارشــان حضور در 
اجتماعات و تامین نظم و امنیت زنان اســت؛ 
نمی گذارند که در آشــوب و اغتشاش دست 
تعرضی بــه دامان عفیــف و پاکدامن زنان و 
دختران دراز شــود؛ درجا دســت درازی را 
کوتاه می کنند؛ اینهــا زنان پلنگی پوش یگان 
ویژه انتظامی کشــور هستند.حضور در طرح 
هــای مردم یــاری از جمله واکسیناســیون 
کرونا، تهیه بسته های ارزاق برای خانواده های 
محروم، شرکت در جمع زوار اربعین حسینی 
)ع( و خدمت رســانی به آنها و این اواخر نیز 
حضور در اغتشاشات و ناآرامی های اخیر از 
جمله چند مورد از فعالیت این زنان حرفه ای، 
هوشمند و رزمی کار است. به مناسبت زادروز 
تولد بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا )س( 
و گرامیداشت مقام زن با » سرهنگ حیدری« 
فرمانــده زنان یگان ویژه انتظامی کشــور به 
گفت وگو نشستیم تا برایمان از ماموریت زنان 
یگان ویژه و توانمندی و مهارت های پلیس زن 
بگوید.فرماندهی که سابقه ۱۸ سال خدمت در 
انتظامی کشور را از سیستان و بلوچستان گرفته 
تا مجتمع آموزشی زنان پلیس دانشگاه علوم 
انتظامی و در نهایت فرماندهی زنان یگان ویژه 
انتظامی کشور در کارنامه خود دارد.رئیس و 
فرماندهی که در خانه حکم »مادر« را داشته و 

نگهداری از سه فرزند را بر عهده دارد.
   کنتــرل اغتشاشــات و ناآرامی های 
اجتماعی مهمتریــن وظیفه زنان یگان 

ویژه
جناب سرهنگ؛ بفرمایید که زنان یگان 
ویژه انتظامی کشور در چه حوزه هایی 

مشغول به فعالیت هستند؟
  ما در ســه حوزه اصلی به انجام ماموریت 
مشغول هستیم؛ ماموریت اصلی ما حضور در 
ماموریت های مرتبط با کنترل اغتشاشات و 
نا آرامی های اجتماعی است که در آنها بحث 
متهمین  بدرقه  لیدرها،  شناسایی  دستگیری، 
بــه عنوان نیروهای پشــتیبانی رزم در کنار 

همکاران آقا را به عهده داریم.
  البته باید گفت که مهمترین ماموریت زنان 
یگان ویژه انتظامی کشور در زمان اغتشاشات 
دستگیری محرکین، لیدرها و متهمین زن بوده 

که محدودیت شــرعی برای دستگیری آنها 
توسط همکاران آقا وجود دارد.در وهله دوم 
حضور در اجتماعات قانونی و تامین نظم و 
امنیت اجتماعات مثل استادیوم ها و مسابقات 
فوتبــال و در مرحله ســوم و در فرصتهای 
فراغت و مواقع لزوم شــرکت در طرح های 
مردم یاری و خدمت رســانی به مردم است 

مانند ایام اربعین حسینی.
   تکنیک برخورد با اغتشاشــگران و 
کنتــرل تجمعات، آمــوزش مهارتی و 

تخصصی زنان یگان ویژه
از آموزشــهای خاص زنان یگان ویژه 

بگویید؟
  ماموران زن یگان ویژه، آموزش های عمومی 
پلیس را مانند سایر ماموران فرا می گیرند مثل 
نحوه دستگیری متهمین و بدرقه آنها؛ ولی به 
صورت تخصصی تــر در داخل یگان ویژه، 
آموزش های مهارتی و تخصصی این رسته از 
جمله تکنیک های برخورد با اغتشاشگران، 
کنترل تجمعات و ناآرامی ها را آموزش دیده 
و حتی بعد از انجام هر ماموریت به تجزیه و 
تحلیل آن ماموریت پرداخته و ضمن داشتن 
آموزشی پویا نحوه انجام ماموریت خود را 

بررسی می نماید.
     زنان یگان ویژه خشن نیستند؛ مقتدر 

و جدی هستند
  جناب ســرهنگ می گویند برخی ها 
می گوینــد زنان یگان ویژه خشــن 

هستند؛ این تعبیر درست است؟
  بحث خشن بودن مطرح نیست؛ بحث اقتدار 
و جدی بودن در زمان کار اســت؛ وجهه یک 
خانم در محیط کار باید نسبت به محیط خانه 
متفاوت باشد. این زنان در محیط کار به عنوان 
نیروی کادر افســر یا درجه دار حضور داشته 
و باید با جدیــت و قاطعیت در عین رعایت 
حقوق شهروندی به وظایف محوله عمل کنند.
اما در محیط خانواده یا دوستانه درست شبیه 
سایر بانوان هستند با تمام ظرافت ها، ترحم ها و 

مهربانی و عالقه و محبت های خانم ها.
    حضور پلیس زن در اغتشاشات اخیر 
پیش دســتانه بود/ ما تنشــی با مردم 

عادی نداریم
در مأموریــت اخیر زنان یــگان ویژه 
در ناآرامــی   ها و اغتشاشــات اخیر چه 

موضوعی فکر شما را بیش از پیش 
درگیر کرد؛ رفتــار مردم با زنان 

یگان ویژه چگونه بود؟
  در ناآرامی هــای اخیر علی رغم اینکه 

ماموران زن یگان ویژه هیچ تنشــی با مردم 
عادی نداشته و حضورشان صرفًا پیش دستانه 
و برای پیشگیری بود اما عده ای بودند که مردم 
را تحریک کرده و می خواســتند جو را به هم 
بریزند. این تعداد افراد تحت تاثیر موج سواری 
رسانه ها و شبکه های معاند فکر می کردند که 
ما مستقر شدیم تا قلع و قمع و سرکوب کنیم تا 
جایی که وقتی با برخی از شهروندان صحبت 
می کردیم تازه می فهمیدند که این نگاه شــان 
برگرفته از جو سازی رسانه های بیگانه است؛ 
متاسفانه انتشــار اخبار و مطالب دروغ در آن 
مقطع باعث شده بود که فضا ملتهب شده و بر 

نگرانی شهروندان افزوده شود.
  از ســوی دیگر با تعداد زیادی از شهروندان 
مواجه بودیم که با مهربانی و اهدای گل و حتی 
گفتــن یک خدا قوت نزد ما آمده و از حضور 
همکاران ما تشکر کرده و می گفتند که حضور 
شــما در ناآرامی ها باعث قوت قلب ما زنان 

است.
    لباس مشــکی زنان یگان ویژه، ضد 
ضربه و مخصوص رزم اســت/ درگیر 

حواشی نمی شویم!
اولیــن حضور زنــان یگان ویــژه در 
ناآرامی های اخیر آن هم با لباس سراسر 
مشــکی حرف و حدیث هایی به وجود 
آورد مبنی بــر اینکه لبــاس های آنها 
تنگ است، مانتوهایشــان کوتاه است؛ 
می خواستم نظر شما را به عنوان فرمانده 
زنان یــگان ویژه در مــورد لباس رزم 
سیاه رنگی که در اغتشاشات اخیر به تن 

داشتید جویا شویم؟
  هرکس به واســطه شــغل خود ملزومات و 

تجهیزات مربوط به آن را داراست.
  ما هم به عنــوان زنان یگان ویژه که کارمان 
برخورد با ناآرامی هــا در قالب اعتراضات و 
تجمعات غیرقانونی اســت باید لباســمان از 
طراحی ویژه برخوردار باشد؛ همانطور که به 
لباس مشاغل دیگر ایراد نمی گیریم و به این نکته 
توجه داریم که لباس هر شغلی با کارشناسی و 
تاییدیه  های الزم طراحی، دوخت و در نهایت 

مورد 
ه  د ســتفا ا
قرار گرفته اســت در مورد لباس زنان یگان 

ویژه نیز این مراحل طی شده است.
  در مــورد لباس زنان ویــژه باید بگوییم که 
مامــوران ما در زمان هــای معمولی از مانتو 
و شــلوار و مقنعه و چادر کــه حجاب برتر 
است استفاده می کنند؛ همان لباس های طرح 
دیجیتالی؛ اما در مواجهه با عده ای معترض که 
با گفت وگو و اقناع هم قائل به آرامش نبوده و 
رفتارهای هنجارشکنانه از خود بروز می دهند 
باید قاطعانه در صحنه حاضر شد و در صورت 
لزوم برخورد کرد؛ در آن صورت از لباس  های 
مشــکی ضد ضربه مخصوص رزم اســتفاده 
می کنیم؛ پوششــی که تاییدیه کارشناس های 

مختلف مرتبط با آن را کسب نموده است.
ذکر این نکته مهم است که مهمترین وظیفه ما 
آرامش و برقراری نظم و امنیت اســت و باید 
ســعی کنیم که حتمًا این مهم حکمفرما شود؛ 
بنابراین نسبت به حواشی مختلف بی تفاوت 
بوده و تحت تاثیر قرار نگرفته و اعتقاد داریم 
که در وهلــه اول باید امنیت جامعه را برقرار 
کنیم؛ ابتدا با بهره گیری از توانمندی خودمان و 
در صورت لزوم با استفاده از تجهیزات، البسه و 
لوازم جانبی که برای انجام مأموریت خاص ما 

طراحی و کارشناسی شده است.
   ماموریت زنان یگان ویژه، دستگیری 

هدفمند است نه احساسی و ناگهانی!
در زمان اغتشاشات زنان یگان ویژه زنان 
نسبت به دســتگیری چه افرادی اقدام 

می کردند؟
  باید بگویم دســتگیری متهمین زن توسط 
زنان یگان ویژه به صورت هدفمند اســت و 
اینگونه نیســت که از روی احساسات و یا 
تحت تاثیر شرایط و به صورت ناگهانی برای 
دستگیری افراد اقدام شود.  دستگیری های 
انجام شــده توســط زنان یگان ویژه فقط 
 شامل افراد مخرب و ضد اجتماعی و لیدرها 

می باشد./فارس 

در امتداد روشنایی 

حوادث جهان

انفجار در »بلگورود« روسیه۱۶ کشته بر جا گذاشت
 بر اثر وقوع انفجار در منطقه »کوروچانســکی« در شــهر 
»بلگورود« روسیه، ۱۶ نفر کشته و زخمی شدند. در پی انفجار 
مهمات در ساختمانی در منطقه »کوروچانسکی« واقع در غرب 
روسیه، ۱۶ نفر کشته و زخمی شدند. بر اساس اعالم رسانه ها، 
این حادثه در »بلگــورود« )Belgorod( روی داد و بر اثر 
آن ۳ نفر کشــته و ۱۳ تَن دیگر هم زخمی شدند. خبرگزاری 
ریانووســتی این خبر را به نقل از مرکز فوریت های اضطراری 
محلی گزارش داد. تا کنون مقامات روسیه در این باره اطالعات 
بیشتری را منتشر نکرده اند. در همین ارتباط، مقامات روسیه نیز 
اعالم کردند که ۱۰ نظامی روس در انفجار یک مرکز فرهنگی 
در منطقه بلگورود که هم مرز با اوکراین اســت و محل چندین 
پایگاه نظامی و پایگاه آموزشــی روسیه است، زخمی شده اند. 
رسانه های روسیه ۲۷ آذر ماه سال جاری با انتشار تصاویری 
اعالم کردند که ارتش اوکراین شــهر بلگورود در غرب روسیه 
را موشــک باران کرده است. گفته می شد که ارتش اوکراین در 
این حمله ۱۲ موشک شــلیک کرده است. بنا برگزارش ها در 
این حمله، دست کم یک نفر کشــته و ۳ نفر دیگر نیز زخمی 

شده بودند.
داعش مسئولیت انفجار مرگبار 
کلیسای کنگو را برعهده گرفت

  گروه تروریستی داعش مسئولیت انفجار مرگبار در کلیسایی 
در جمهوری دموکراتیک کنگو را برعهده گرفت.گروه تروریستی 
داعش مســئولیت انفجار مرگبار در کلیسایی در شمال شرقی 
جمهوری دموکراتیک کنگو را بر عهده گرفت. به  دنبال انفجار 
بمب در یک کلیسای پروتســتان در شهر کاسیندی در شمال 
شــرق جمهوری دموکراتیک کنگو و در مجاورت مرز اوگاندا، 
۱۷ نفر کشــته و ۲۰ نفر زخمی شدند.ریتا کتس، مدیر سازمان 
غیردولتی »SITe InTellIgence group« که فعالیت 
آنالین گروه های تروریســتی را ردگیــری می کند، در توییتر 
نوشت: گروه داعش در منطقه آفریقای مرکزی، مسئولیت انفجار 
مرگبار در کلیسای شهر کاســیندی را برعهده گرفت. داعش 
مدعی شده که پیکارجویان این گروه، یک بمب دست ساز را در 
این کلیسا کارگذاشته و منفجر کرده و باعث کشته و زخمی شدن 
چندین و چند مســیحی شده اند.در این حادثه دیروز دست کم 
۱۷ تن کشته و ۲۰ نفر به شدت مجروح شدند. داعش همچنین 
 نســبت به انجام حمالت تروریستی دیگر در این کنگو هشدار 

داده است.

  پدرم وقتی که فهمید من در چه منجالبی گرفتار شــده ام 
بیشــتر از چند ماه دوام نیاورد و از شدت غصه ناگهان دچار 
ایست قلبی شد و از دنیا رفت. مادرم نیز در بیمارستان تحت 
درمان های پزشــکی قرار گرفت اما هیچ گاه به روی خودش 

نیاورد که من این بالها را سر خانواده ام آورده ام و ...
  این ها بخشی از اظهارات دختر ۳۰ ساله ای است که در دانشگاه 
علوم پزشــکی یکی از شهرهای خراسان رضوی تحصیل می کند. 
او که با کمک مادرش از منجالبی وحشــتناک رهایی یافته درباره 
سرگذشت عجیب خود به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری گفت: 
در یکی از شهرهای مرزی خراسان رضوی به دنیا آمدم و در کنار 
هفت خواهر و برادر دیگرم بزرگ شــدم البته من آخرین فرزند و 
به قول معروف »ته تغاری« بودم و به همین دلیل خانواده ام توجه 
زیادی به من داشــتند. پدرم بازاری بود و درآمد خوبی داشت در 
عین حال مادرم نیز در خانه کارگاه خیاطی راه اندازی کرده بود و 
من هم این هنر را از مادرم به خوبی آموختم چرا که او زنی هنرمند 
و خوش سلیقه بود. وقتی به سن نوجوانی رسیدم بیشتر از گذشته 
مورد لطف و توجه اطرافیانم  بودم چرا که دختری شــیرین زبان و 
شاداب بودم. اگرچه از نظر ظاهری چهره زیبایی نداشتم اما به دلیل 
همین شیطنت ها و بذله گویی ها در قلب دیگران جای می گرفتم 
و بســتگانم خیلی به من ابراز محبت می کردند. در این میان پدرم 
همواره مرا »دکتر فوزیه« صــدا می زد و معتقد بود که من روزی 
پزشک می شوم! او به همین دلیل هر بار که بیمار می شد به اطرافیان 
می گفت: روزی فرا می رسد که من دیگر به پزشک نیازی نخواهم 
داشت چرا که »دکتر فوزیه« سرآمد پزشکان شهر می شود! خالصه 
در همین روزها بود که زمان آزمون سراسری فرا رسید و پدرم با آن 
که کهولت سن داشت اما مرا تا محل آزمون همراهی کرد. از این که 
او مرا »دکتر« صدا می کرد لذت می بردم و تالش می کردم تا روزی 
این آرزوی خودم و خانواده را محقق کنم! باالخره بعد از دو ســال 
شرکت در آزمون سراسری در رشته پزشکی یکی از دانشگاه های 
معتبر پذیرفته شدم و در خوابگاه دانشجویی اقامت کردم. در همان 
روز اول ورود به دانشــگاه بود که »آزیتا« توجهم را به خود جلب 
کرد. او در ترم ســوم مشــغول تحصیل بود و من خیلی زود با او 
صمیمی شدم. زندگی در محیط شهری که در آن تحصیل می کردم 
به شدت مرا تحت تاثیر خود قرار داده بود تا این که یک سال بعد 
»احد« وارد زندگی ام شد. او هم دانشجوی پزشکی بود و چند بار 
در کتابخانه دانشگاه همدیگر را دیده بودیم. مدتی با »احد« ارتباط 
داشتم با آن که ظاهرم زیبا نبود ولی احساس می کردم او مرا دوست 
دارد به همین دلیل عاشقانه به او دل بستم ولی یک روز »احد« مرا 
رها کرد و برای ادامه تحصیل بــه آلمان رفت. ضربه روحی بدی 
خوردم و به دختری منزوی تبدیل شدم. دیگر از آن دختر بذله گو 
و شاداب هیچ اثری نبود و من بقیه اوقاتم را با دخترانی می گذراندم 
که به قول معروف شکست عشــقی خورده بودند و قصد انتقام از 
پســرها را داشتند . حاال دیگر باخرید چند سیم کارت مختلف، با 
پســرها رابطه برقرار می کردم و آن ها را سرکار می گذاشتم. من 
دانشجوی پزشکی بودم و خیلی از آن ها عاشقم می شدند. من هم 
بعد از این که کامال آن ها را به قول معروف تیغ می زدم و سرکیسه 
می کردم ، ســیم کارتم را عوض می کردم و به تلفن هایشان پاسخ 
نمی دادم. حدود ۲۰ پسر را با همین طریق حیران و سرگردان کردم. 
دیگر کمتر به خوابگاه دانشــجویی می رفتم و اوقاتم را با دوستانم 
در پارتی های شبانه می گذراندم. برای آن که از دیگران کم نیاورم 
شــروع به مصرف سیگار، مواد مخدر و مشروبات الکلی کردم این 
درحالی بود که هیچ کدام از اطرافیانم حتی سیگار هم نمی کشیدند! 
درس و دانشگاه هم برایم بی معنی شد و دو ترم تحصیلی را مشروط 
شــدم. همه افکارم در مهمانی های شبانه و دورهمی های مختلط 
خالصه شــده بود. در یکی از شب هایی که امتحان داشتم یکی از 
دوستانم قرصی را به من داد که بتوانم بیدار بمانم و درس بخوانم چرا 
 که اگر یک ترم دیگر مشروط می شدم باید با دانشگاه خداحافظی 
می کردم اتفاقا نمره ام در آن امتحان عالی شد اما خودم در منجالبی 
وحشــتناک گرفتار بودم. پدر و مادرم وقتــی به دیدارم می آمدند 
از رفتار و گفتارم بســیار نگران می شــدند اما چیزی به روی من 
نمی آوردند و فقط نصیحتم می کردند! من هم کمتر به شهرســتان 
می رفتم و از معاشرت با فامیل دوری می کردم. معتاد به آن قرص ها 
شده بودم و رفتارهایم به شــدت تغییر کرده بود. تا این که روزی 
در منزل به دلیل مصرف زیاد قرص، دچار تشــنج شــدم و پدر و 
مادرم مرا به بیمارستان رساندند. آن جا بود که همه چیز لو رفت و 
خانواده ام در جریان خالفکاری های من قرار گرفتند اما هنوز خودم 
باور نداشتم که عالوه بر همه گناه هایم به یک معتاد حرفه ای تبدیل 
شده ام. چند ماه بعد پدرم سکته کرد و مادرم نیز در بیمارستان تحت 
درمــان قرار گرفت. باالخره با کمک مادرم و اطرافیانم در یکی از 
مراکز درمانی مشهد بستری شدم و خودم را پیدا کردم.اکنون دو سال 
از آن ماجرا گذشــته است و من که چند ترم مرخصی گرفته بودم 
دوباره در دانشگاه مشغول تحصیل شدم تا گذشته را جبران کنم و ..

سرگذشت عجیب دانشجوی پزشکی 

فرمانده زنان یگان ویژه عنوان کرد  

مقتدر و جدی هستیم نه خشن

  گروه حوادث//  ســامانه پیامکي فوریت هاي پلیس۱۱۰ با ســر شماره 
۱۱۰۷۶ویژه افراد ســخت گویش، کم شــنوا و ناشــنوایان و سایر افرادی 
که  نمی توانند با پلیس۱۱۰ تماس برقرار کنند در اســتان هرمزگان در حال 
بهره برداری می باشد لذا به راحتی  ارتباط افراد سخت گویش، کم شنوا و ناشنوا 
و ســایر افرادی که  توانایی تماس با ۱۱۰ و بیان نیازهای پلیسی خود را از 
طریق تماس نداشته فراهم  شده و افراد می توانند در صورتي که حادثه سرقتي 
یا تعرضي براي آنها رخ داد و یا اینکه با موارد مشکوک و دیگر جرایم اجتماعی 
روبه رو شوند،  به سامانه ۱۱۰۷۶ پیامک بزنند و مأموران پلیس ۱۱۰ نیز طبق 
ماموریتي که براي آنها تعریف شــده، در محل حاضر و به موضوع رسیدگي 
خواهند کرد. در پایان کلیه افراد در ارســال پیامک  و خواسته خود به سامانه 
پیامکی ۱۱۰۷۶ حتما موضوع امدادی و آدرس دقیق قید نمایند تا سریعا توسط 

کاربران فوریتهای پلیسی ۱۱۰به خواسته آنها رسیدگی شود.

سامانه پیامک ۱۱۰
با سر شماره ۱۱۰7۶ 

 گروه حوادث//  با هوشــیاری و تــالش ماموران 
انتظامی شهرستان بستک در یک عملیات پلیسی 
یک محموله 39۰ کیلویی مواد مخدر شناســایی و 

کشف شد.  
  فرمانده انتظامی اســتان هرمزگان در تشریح جزئیات 
این خبر گفت :ماموران انتظامی پاسگاه جناح شهرستان 
بستک حین گشت زنی در یکی از محورهای های فرعی 
این شهرستان به یک دســتگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ 

مشکوک شده و دستور توقف دادند.  
 وی افزود : راننده خودرو بدون توجه به دستور پلیس و 

عالئم هشدار دهنده اقدام به فرار کرد که پس از تعقیب و 
گریز سریع خودرو متوقف ودر بازرسی از آن ۳۹۰ کیلو 

مواد مخدر تریاک کشف و ضبط شد. 
  سردار غالمرضا جعفری اظهار داشت : در این رابطه یک 
متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی 
به مرجع قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد. 
این مقام انتظامی استان خاطر نشان کرد: مبارزه با قاچاق 
مواد مخدر یکی از اولویــت های اصلی پلیس بوده و با 
تالش شــبانه روزی، انجام اقدامات اطالعاتی و عملیاتی 

قاطعانه با قاچاقچیان برخورد می گردد.

  سرویس حوادث// عامل کالهبرداری اینترنتی به دام پلیس 
فتا افتاد. 

 فرمانده انتظامی شهرســتان بم در این باره اظهــار کرد: به دنبال  
شکایت چندین نفر از شهروندان بمی  مبنی بر کالهبرداری با ارائه 

رسید جعلی، موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.
  سرهنگ یوسف سلیمانی ادامه داد: در این زمینه ماموران پس از 
انجام تحقیقات و بررسی های گسترده، متهم را که جوانی ۲۰ ساله 
بود ، شناســایی و این فرد را با ردزنی و دنبال کردن یک شــیوه و 
شگرد خاص دستگیر کردند.وی گفت: این متهم در بازجویی های 
انجام شــده خود بیان کرد با استفاده از نرم افزار رسید ساز جعلی، 

به فروشــندگان وانمود می کرده که بهای کاال و خدمات ارائه شده 
را پرداخت کــرده و به این طریق ضمن فریب ایــن افراد از آنان 

کالهبرداری می کرده است.
  این مســئول انتظامی با اشــاره به این که تاکنون یک میلیارد و 
۱۰۰میلیون ریال از ۱۰ نفر توسط این متهم کالهبرداری شده است، 
تصریح کرد:  احتمال می رود اقدامات این فرد گسترده تر نیز باشد 
که  توصیه می شود برای جلوگیری از بروز این گونه کالهبرداری ها، 
از صحت پیامک واریز مطمئن شــوند و موجودی حساب خود را 
بررسی کنند. وی بی توجهی و رعایت نکردن نکات امنیتی در فضای 

مجازی را زمینه ساز کالهبرداری  از شهروندان  ذکر کرد.

کالهبرداری                        با رسیدساز جعلیکشف 39۰ کیلو تریاک طی یک عملیات پلیسی در بستک 

رهایی مرد طالفروش از چنگ آدم ربایان
گروه حوادث// چهار مرد تبهکار که با عنوان 
مأمور پلیس یــک طالفروش را در اراک ربوده 

بودند از سوی پلیس دستگیر شدند.
  ســردار هادی رفیعی کیا فرمانده انتظامی اســتان 
مرکزی در تشریح این خبر اظهار داشت: روزهای 
نخست آذر امسال خانمی با مراجعه به پلیس آگاهی 
از ناپدید شدن همسرش خبر داد، با توجه به اهمیتی 
که این موضوع برای پلیس داشت به صورت ویژه در 
دستور کار پلیس استان مرکزی و کارآگاهان آگاهی 
قرار گرفت. از آنجا که همســر وی طالفروش بود 
احتمال ربوده شــدن وی برای اخاذی قوت گرفت 
بنابراین پرونده ویژه در پلیس آگاهی استان تشکیل 
و تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی پیگیر موضوع 

شدند.
  رفیعی کیا عنوان کرد: با اطمینان از ربوده شدن این 
فرد، پلیس بررسی های میدانی برای شناسایی فرد یا 
افراد آدم ربا را آغاز کرد که با ســرعت عمل پلیس 
کار شناسایی و دستگیری عوامل این آدم ربایی در 
اســتان انجام گرفت و متهمان که پلیس را در یک 
قدمی خود می دیدند بــا رها کردن مرد طالفروش 

متواری شدند.
فرمانده انتظامی اســتان مرکــزی گفت: موضوع 
دســتگیری اعضای باند با توجه به اینکه آدم رباها 
پس از آزادی گروگان متواری شده بودند در دست 

بررســی و پیگیری ویژه کارآگاهان قرار گرفت که 
با انجام اقدامات پلیســی رد و نشانی از متهمان در 
استان های مختلف کشف شد و با توجه به پراکندگی 
ســارقان اقدامات پلیس به یکی از این افراد که در 
حوزه استان مرکزی مخفی شده بود متمرکز شد. پس 
از مدتی تعقیب و مراقبت اطالعاتی از سوی پلیس 
و در عملیاتی منســجم از سوی کارآگاهان پلیس 
آگاهی استان مرکزی، متهم دستگیر شد که پس از 
دســتگیری به ربودن طالفروش اراکی با همدستی 
۳ نفــر دیگر اعتراف کرد و براســاس اطالعات به 
دست آمده مشخص شد متهمان در شهرهای اراک، 
قم، شــازند و شهریار مخفی شده اند که در عملیات  
جداگانه این افراد دستگیر و به پلیس آگاهی استان 

مرکزی منتقل شدند.
  فرمانده انتظامی استان مرکزی بیان کرد: یک قبضه 
سالح کمری به همراه دو تیغه خشاب و ۱۲ فشنگ 
جنگی و یک دستگاه شــوکر برقی در بازرسی از 
مخفیگاه متهمان به دســت آمد و متهمان در ادامه 
اظهارات خود اذعان کردند پس از شناســایی مرد 
طالفروش تحت عنــوان مأمور به این فرد مراجعه 
کرده و با عنوان اینکه حکم دستگیری وی را دارند 
 بــا این ترفند اقدام به ربودن این فرد کردند. متهمان 
پرونده با صدور قرار قانونی و تشــکیل پرونده به 

مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.
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شهرستان

  گروه شهرستان// معاون گردشگری 
گردشگری  فعالیت های  درباره  کیش 
جزیره هندورابی گفت: نباید در جزیره 
فرودگاه ساخته می شد اما حاال که تا 
حدی این موضوع پیش رفته می توان 

به آن کاربری آموزشی داد.
  مرتضی رمضانی گالشی معاون گردشگری 
فعالیت های  دربــاره  کیــش  آزاد  منطقه 
گردشگری در جزیره هندورابی و ساخت 
و ســازهای انجام شده در این محل گفت: 
رویکــرد ما در ســازمان مناطــق آزاد؛ 
ســازه هایی اســت که ایراد و اشکالی در 
حوزه محیط زیست نداشته باشند. در یک 
دوره ای، فرودگاهــی در جزیره هندورابی 
احداث شــد که به نظر من ایراد داشت و 
نباید ساخته می شد. اما االن تا حدی پیش 

رفته است. بنابراین می توان از این فرودگاه 
در حوزه آموزش اســتفاده کــرد. یعنی 
پروازهای ســبک با رویکرد آموزشی در 

آنجا برقرار کرد.
  وی افزود: در این محدوده کمپ هایی نیز 
ساخته شده که مدیریت آن بر عهده بخش 
خصوصی بود. بخــش خصوصی توانایی 
انجام این کار را نیز داشت اما مدیریت های 
گذشته در سازمان مناطق آزاد عالقه ای به 

حمایت از بخش خصوصی نداشتند.
  معاون گردشــگری منطقــه آزاد کیش 
ادامــه داد: فعالیت در این جزیره از بخش 
خصوصی گرفته نشده اســت. هنوز این 
شــرکت تحت قرارداد ما است و می تواند 
کار کند. فعالیت این شــرکت در جزیره به 
نحوی نبوده که ترغیب به ســرمایه گذاری 

باشــد ولی ما آمادگی همکاری با آنها را 
داریم. در زمان مدیریت ما، مذاکراتی شد تا 
دوباره بخش خصوصی در جزیره فعالیت 
کند ولی برخی بر ایــن نظر بودند که اول 
باید در جزیره، ســرمایه گذاری در حوزه 
زیر ساخت ها انجام شود سپس برای جذب 

گردشگر اقدام کرد.
  وی گفت: تا قبل از عید نوروز شناورهایی 
برای تردد گردشگران اختصاص خواهیم 
داد تا همــه عالقه منــدان بتوانند از این 
جزیره دیــدن کنند. قطعًا هنو ز نمی توانیم 
بگوییم که چند شــناور در هفته می تواند 
به جزیره برود چون تعداد شــناورها باید 
برای بخش خصوصــی، توجیه اقتصادی 
داشته باشــد. ســرمایه گذاری در آنجا 
براساس عرضه و تقاضا انجام می شود. ما 

باید در این جزیره تورهای طبیعت گردی 
برگزار کنیم. چــون این جزیره بزرگترین 
ســایت الکپشــت خاورمیانه است. اداره 
محیط زیست در آنجا نمایندگی دارد ولی 
کافی نیست. نظرســازمان محیط زیست 
 هم برای حضور گردشــگران در جزیره 

مثبت است.
  رمضانی بیان کرد: موافق ســاخت هتل 
نیســتیم ولی معتقدیم گردشــگر باید از 
این جزیره دیدن کند و گردشــگر خاص 
هم راســتا با محیط زیست به جزیره برود. 
حتی به روستاییان جزیره هم در این راستا 
آموزش داده شود و توانمند سازی آنها را 
در حوزه بوم گردی مدنظر قرار داده ایم تا 
هیچ گونه تخریب و آلودگی محیط زیستی 
به ســبب حضور گردشــگران در جزیره 

بوجود نیاید.
  معاون گردشگری منطقه آزاد کیش با بیان 
اینکه مشکالت و آلودگی های محیط زیست 
در این جزیره به نفع نظام و کشــور نیست 
گفت: اگر قرار اســت فضای جزیره آلوده 
شــود اصاًل نباید درآنجا ســرمایه گذاری 
کرد. اما اگر می خواهیم سرمایه گذاری کنیم 
بهتر است طبق طرح جامع پیش برود. در 
طرح جامع جزیره، بوم گردی و اکوتوریسم 
بیشتر مورد توجه قرار داده شده است. در 
این طرح جامع، ســخنی درباره ساخت و 

سازهای جدیدی به میان نیامده است.
  وی گفــت: ما در جزیــره هندورابی به 
دنبال ســرمایه گذاری پاک وانرژی های 
تجدیدپذیر هستیم. همچنین در نظر داریم 
تا حمل و نقل در آنجا ســنتی باشد. این 

رویکرد فعلی ما در ســازمان مناطق آزاد 
اســت.رمضانی درباره جزیره های فارور 
کوچک و بــزرگ نیز گفت: جزیره فارور 
کوچک وســعت کمی دارد. با این حال به 
دنبال این اســت که با رویکرد اکوتوریسم 
در آنجا نیز سرمایه گذاری با مالحظاتی که 

دارد؛ انجام شود.
  گفتنی است؛ جزیره ِهنُدرابی )هندورابی( 
یکی از جزایر ایرانی خلیج فارس اســت. 
این جزیره از توابع بخش کیش شهرستان 
بندر لنگه در اســتان هرمــزگان واقع در 
جنوب ایران اســت. این جزیره سرزمینی 
هموار و تقریبًا بدون عوارض طبیعی است 
و بســیاری این جزیره را گنج پنهان میان 

موج ها می دانند./مهر

مدیرعامل آبفای هرمزگان :
وضعیت آب ۱۰۳ خانوار روستای توتنگ 

بهبود می یابد 
 سعیده دبیری نژاد- گروه شهرستان // مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب هرمزگان از تکمیل عملیات توسعه شبکه توزیع و 
احداث مخزن آب روستای توتنگ شهرستان بندرعباس خبر 
داد. به گزارش خبرنگار دریا؛ عبدالحمید حمزه پور با بیان اینکه 
شبکه توزیع این روستا فرســوده و برای تامین آب مورد نیاز 
مشترکین و بهبود فشــار آب، یک باب مخزن و شبکه توزیع 
روستا بهسازی و توسعه یافت، افزود: در اجرای این پروژه 2.5 
کیلومتر شبکه توزیع و چهار باب حوضچه شیرآالت با اعتباری 
بالغ بر 32 میلیارد و 500 میلیون ریال اجرا شد. وی همچنین 
گفت: با هدف تامین و ذخیره آب این روســتا یک باب مخزن 
100 متر مکعبی بتنی با اعتبار 9 میلیارد ریال احداث شــد که 
نیاز آبی 103 خانوار این روســتا را تامین خواهد کرد. به گفته 
مدیر عامل آبفا، نصب انشعابات نیز طی روزهای آینده انجام و 
عملیات آبرسانی از طریق شبکه توزیع جدید انجام خواهد شد.

شرکت ۷۵۶ داوطلب در آزمون کنکور سراسری
 امین درساره گروه شهرســتان// جلسه شورای آموزش و 
پرورش شهرســتان خمیر با دستورکار برگزاری آزمون کنکور 
سراسری و تجلیل از اعضای این شورا در فرمانداری بندرخمیر 
برگزار شد. به گزارش خبرنگار دریا،  میرهاشم خواستار فرماندار 
شهرستان بندرخمیر در این جلسه بر برنامه ریزی و هماهنگی 
کامل جهت فراهم آوردن شرایطی بدون استرس و محیطی آرام 
برای داوطلبین در این رقابت آموزشی تاکید کرد. وی همچنین 
تاکید نمود: ادارات خدمات رســان و عوامل اجرایی دخیل در 
برگزاری کنکور با برنامه ریزی دقیق و موثر زمینه هرچه بهتر 
برگزاری این آزمون را فراهــم  نمایند.مدیر آموزش وپرورش 
شهرستان بندرخمیر نیز گفت: در آزمون کنکور سراسری ۷5۶ 
داوطلب دختر و پسر این شهرستان شرکت خواهند داشت. علی 
یگانه افزود: آزمون گروه تجربی با 19۴داوطلب، گروه زبان های 
خارجی با 3۶ شرکت کننده، آزمون گروه علوم انسانی با 392 
داوطلب، علوم ریاضی و فنی با 103 و آزمون رشته هنر نیز با 
31 داوطلب پنج شنبه و جمعه این هفته برگزار و داوطلبان در 
دو حوزه امتحانی در شــهر بندرخمیر با هم به رقابت خواهند 
پرداخت.قابل ذکر اســت در پایان این جلســه نیز به مناسبت 
گرامیداشت هفته شورای آموزش و پرورش از زحمات اعضای 

شورا با اهدای لوح سپاس، تقدیر شد.
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سعیده دبیری نژاد- گروه شهرستان // عملیات 
اجرایی احداث موج شــکن با مشارکت مردم 
محلی و سازمان بنادر و دریانوردی در روستای 
تنبان جزیره قشم با کاربری گردشگری، صیادی 

و تجاری آغاز شد.
  به گزارش خبرنگار دریا، عملیات اجرایی  احداث 
موج شکن مردمی تنب پارســان روستای تنبان با 
حضور نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی، 
عباس نــژاد مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان و 

جمعی از مدیران محلی شهرستان قشم آغاز شد.
نماینــده مردم هرمزگان و نایب رییس کمیســیون 
عمران مجلس شــورای اســالمی در این آیین، از 
تالش های وزارت راه و شهرسازی، اداره کل بنادر و 
دریانوردی استان هرمزگان و اعضای شورا و دهیار 
این روســتا که با پیگیری چند ساله موجبات آغاز 
عملیات اجرایی این موج شکن چندمنظوره را رقم 

زدند، قدردانی کرد.
  »منصور آرامی«، آغاز عملیات اجرایی اســکله 
تنبان را یک کار تلفیقی در حوزه اقتصاد دریامحور 
با مشــارکت مردم و ســازمان بنادر عنوان کرد که 
در ذیل بودجه های برنامه هفتم توســعه دولت قرار 
خواهد گرفت. وی ادامــه داد: با رویکرد جدیدی 
که در سازمان بنادر و دریانوردی وجود دارد مقرر 
شده این کار مشــارکتی در دو بخش انجام پذیرد؛ 
بخش نخســت که مربوط به ایجاد زیرســاخت و 
ابنیه، توســط مردم محلی اجرا خواهد شد و بخش 
دوم که بحث های مربوط به اسکله شناور، مجوزها 

و نظارت های فنی کار اســت برعهده سازمان بنادر 
بعنوان نهاد حاکمیتی قرار دارد.

  نماینده مردم قشــم، بندرعبــاس، حاجی آباد و 
ابوموســی ابراز امیدواری کرد ایــن اقدام که نتیجه 
پیگیری مجدانه مردم محلی و اهتمام اداره کل بنادر 
استان در امر تسهیل صدور مجوز و پشتیبانی فنی و 
خدماتی است در سایر استان های کشور نیز ایجاد 
شــود. آرامی بیان کرد: مجلس شورای اسالمی نیز 
برای احداث موج  شکن های کوچک و چندمنظوره 
با مشارکت مردم و سازمان بنادر در سایر استان ها 

تمام تالش خود را به کار خواهد گرفت.
  دیگر نماینده مردم هرمزگان در مجلس شــورای 
اســالمی نیز در اهمیت احداث این موج شکن بیان 
کرد: دریا یکی از مزیت هــای مهم و اصلی جهت 
اشتغال پایدار در مناطق ســاحلی است و احداث 
این موج شــکن با هدف رونق بخشــی به معیشت 
ساحل نشــینان و افزایش راندمان اقتصادی انجام 
می شــود. »محمد آشــوری« افــزود: قطعا برای 
اســتفاده بهتر از دریا با رویکرد اقتصاد دریامحور 
در حوزه هــای تجارت بازرگانی، صید و صیادی و 
گردشگری نیازمند ایجاد ابنیه های دریایی هستیم که 
مردم از این ظرفیت ها در ایجاد اشتغال پایدار وابسته 

به دریا استفاده بهتری داشته باشند.
  وی با اشاره به شناخت مدیر عامل سازمان بنادر 
از ظرفیت ها و قابلیت های دریایی هرمزگان به عنوان 
فردی متخصص که سالها در استان هرمزگان خدمت 
کرده است، گفت: ساخت وتوسعه لنگرگاه ها، بنادر 

کوچک و بنادر بزرگ به عنوان یکی از رسالت های 
مهم سازمان بنادر و دریانوردی مورد توجه مسئوالن 

این سازمان بویژه در استان هرمزگان است.
  نماینده مردم هرمزگان ادامه داد: نگاه مشارکتی بین 
مردم و دولت که برآیند آن را در آغاز عملیات اجرای 
این موج شکن امروز شاهد بودیم، می تواند یک کار 
مناسب و الگویی نو پدید باشد که با مشارکت خود 

مردم بتوان بر مشکالت موجود از حیث کمبود منابع 
دولتی فائق آمد و در ایجاد اشتغال پایدار نیز گامی 
مهم برداشت.آشــوری ابراز امیدواری کرد: سازمان 
بنادر با تســهیلگری در صدور مجوزها در برطرف 
شدن مشــکالت مردم یک منطقه و ایجاد گشایش 
اقتصادی به نتایج مطلوبی در حوزه اقتصاد دریاپایه 

خواهد رسید.

  مدیر کل بنــادر و دریانوردی هرمزگان نیز گفت: 
باتوجه به نامگذاری ســال 1۴01 با عنوان »سال 
تولیــد، دانش بنیان و اشــتغال آفرین« و با تاکید بر 
فراهم کردن بســترهای سرمایه گذاری و رفع موانع 
کسب و کار و گسترده شــدن سفر ساحل نشینان 
بنا به درخواســت دهیاری روستای تنبان، سازمان 
بنادر و دریانوردی اقدام به صدور مجوز احداث این 

موج شکن در این منطقه کرد.
 »حســین عباس نژاد« به شــعار دولــت مبنی بر 
مردمی ســازی فعالیت های اقتصادی  اشاره کرد و 
افزود: آغاز عملیات اجرایی موج شــکن تنبان یک 
نمونه بارز در تحقق این شعار و طرحی کامال علمی، 
فنی و تخصصی بوده کــه طراحی های الزم نیز از 

سوی سازمان بنادر صورت گرفته است.
  به گفته وی؛ این کار مهم، یک الگوی مناسب برای 
ادامه فعالیت های دریایی با مشــارکت مردم است و 
می تواند الگویی آماده به عنوان یک سند باالدستی 
برای کل کشــور، صنایع و بخش های مختلف باشد 
که بتوانند سرمایه گذاری هایشان را به سمت سواحل 

متمرکز کنند.
  شایان ذکر است؛ موج شکن تنب پارسان روستای 
تنبان جزیره قشم با کاربری گردشگری، صیادی و 
تجاری طراحی شــده که با احداث این موج شکن 
شناورهایی به طول 25 متر و آبخور سه متر پهلودهی 
خواهد شد. روستای تنبان در فاصله ۴۷ کیلومتری 
جزیره قشم و در 2 مایلی منطقه گردشگری کندالو 

واقع شده است.

گروه شهرســتان// رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی میناب از اجرای نمایش طنز زمین داغن بدار 

بخو براری با موضوع آسیب های اجتماعی خبر داد. 
مصطفی کریمی رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
شهرستان میناب در حاشــیه این نمایش اظهار داشت : 
نمایش طنز زمیــن داغن بدار بخو بــراری با موضوع 
آســیب های اجتماعی کاری از گروه هنــری ابوذر به 
سرپرستی ایوب رحیمی در سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای 
شــهید تا 29 دی ماه درحال اجرا است.وی افزود : این 
نمایش با هدف ایجاد روحیه نشــاط، شادابی، همچنین 

اطالع رســانی و آگاهی مردم در رابطه با موضوع روز 
جامعه و آسیب های اجتماعی تولید شده است که جوانان، 
نوجوانان و خانواده های هنردوســت مینابی استقبال بی 

نظیری از این نمایش شده است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی میناب عنوان کرد  
: این نمایش به نویســندگی  جعفر قاسمی، و کارگردانی 
ابوالقاسم احدیان و با هنرنمایی  ابوالقاسم احدیان، ایوب 
رحیمی، کاظم ذاکری، عبداهلل ذاکری، خانم ماهان صابری، 
راضیه پودات، یاســمن چملی و حدیث فاضلیان اجرای 
نقش کردند.کریمی گفت :در این نمایش طراح و دوخت 

لباس عاطفه کهــوری نیائی و مریم ذاکری، طراح صحنه 
میران ســلمانی و عبدالجبار عشــقی، طراح نور عرفان 
ســهرابی و سجاد شنبه پور، منشی صحنه صدیقه راهور، 
موسیقی حمید رنجبری، کیمیا حسن نژاد و شیرزاد عشقی، 
طراح پوستر محمد علی غالمی، عکاس مهدی سراجی، 
طراح گریم زینب رسولی و زینب ذاکری عهده بردار بودند.
به گزارش فارس، وی ابراز امیدواری کرد: باتوجه به تولید 
و اجرای این نمایش ها، استقبال خوب مردم و پشتیبانی 
مدیرکل محترم شاهد رشد و شکوفایی در سطح جامعه و 

کاهش این آسیب ها در شهرستان  خواهیم بود.

تئاتری های میناب با طنز به سراغ آسیب های اجتماعی رفتند 
 گروه شهرستان// مدیر آموزش و پرورش رودان 
از رقابت هزار و ۱۵۵ داوطلب کنکور سراسری در 

۱۳ حوزه امتحانی در این شهرستان خبر داد. 
  احمد فوالدی اظهار داشت: با پایان یافتن آزمون شبه 
کنکور در این شهرستان و بررسی مشکالت و نواقص، 
کار تجهیز و آماده سازی 13 حوزه به منظور برگزاری 
مرحله اول آزمون سراسری در این شهرستان آغاز شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان رودان گفت: آزمون 
سراســری 1۴02 با تغییرات اساسی و در دو مرحله 
برگزار می شــود که بهترین رتبه کسب شده در یک 

آزمون مالک انتخاب رشته و راهیابی به دانشگاههای 
کشور برای داوطلبان می شــود.  وی بیشترین تعداد 
داوطلب شــرکت کننده را با 3۸۶ نفر در گروه علوم 
تجربــی عنوان کرد و گفت: این گــروه در صبح روز 
پنجشنبه 29 دی ماه  در ۴ سالن آزمون خود را آغاز 
می کنند و در نوبت عصر نیز ۴0 نفر از داوطلبان گروه 
زبان خارجه برای کسب کرسی های دانشگاهی با هم 
به رقابت می پردازند.  مدیر آموزش و پرورش رودان 
خاطرنشان ســاخت: در صبح روز جمعه 30 دی ماه 
3۶5 داوطلب گروه علوم انســانی در 5 سالن و 120 

داوطلب علوم ریاضی در 2 سالن رقابت علمی خود را 
آغاز می کنند و در عصر همانروز نیز ۴۴ داوطلب در 

گروه هنر شرکت می کنند.
به گزارش فارس، فوالدی، مجموع شرکت کنندگان در 
این آزمون را هــزارو 155 داوطلب مرد و زن عنوان 
کرد و یادآور شد: کار تجهیز و آماده سازی سالن های 
برگزاری آزمون سراسری آغاز شده است و با تاکیدات 
و پیگیری هــای دغدغه مندانه فرماندار شهرســتان 
مشکالت جزئی رفع و کار آماده سازی توسط معاونت 

توسعه و پشتیبانی با دقت در حال انجام است.

رقابت هزار و ۱۵۵ داوطلب کنکور در رودان 

نمود عینی مشارکت دولت و  مردم؛

آغاز عملیات اجرایی
 احداث موج شکن روستای تنبان قشم 
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فروردین :
احساس اعتماد به نفس سرشاری را تجربه خواهید کرد 
و مشــکالت را کوچک  و ناچیز خواهید دید. از این 
احساس به نفع خود استفاده کنید و مشکالت بزرگی که 
با آنها روبه رو هستید را با موفقیت پشت سر بگذارید. بیشتر از همیشه 
حواستان به هزینه های زندگی باشد و صرفه جویی را فراموش نکنید. 
حرف ها و نظرات خود را دائم تغییر می دهید و کسی روی حرف شما 

حساب باز نمی کند.

  اردیبهشت :
نگران سالمتی خود هستید و احساس می کنید روحیه 
همیشگی را ندارید، جایی برای این نگرانی وجود ندارد 
چرا که با ادامه روز انرژی بیشــتری پیدا می کنید و روز را با نشاط 
و شــادکامی به پایان خواهید رساند. مهمان ناخوانده ای به شما سر 
می زند و در ابتدا از حضور این مهمان ناراحت می شــوید، اما جایی 
برای نگرانی وجود ندارد چرا که این مهمان خبرهای خوشی با خود 
به همراه آورده و زمینه شــادی و نشاط شما و دیگر افراد خانواده را 

فراهم می کند.  

  خرداد :
امروز کودک درونتان بیدار شــده و فرصتی برای تفریح 
و خوش گذرانــی پیدا می کنید. پولی که مدت هاســت 
اندوخته اید امروز برای حل مشکلی به کمکتان می آید. این شرایط باعث 
می شود تا در آینده نیز به پس انداز و صرفه جویی ادامه دهید و همیشه 
به فکر روز مبادا باشید.  کارهای زیادی در منزل دارید، اما جایی برای 
نگرانی وجود ندارد چرا که اعضای خانواده به کمک تان می آیند و کارها 

سریع تر از چیزی که انتظارش را دارید به پایان خواهد رسید.
  تیر :

نگران  سالمت خود هستید، اما غم به دل خود راه ندهید 
چرا که سالم و ســالمت روز را به پایان می رسانید و 
خطری وجود نازنینتان را تهدید نخواهد کرد. هزینه ای هنگفت را برای 
تحصیل خود یا یکی از اطرافیان باید خرج کنید. جایی برای نگرانی 
وجود ندارد چرا که این فرد محبت شما را نادیده  نخواهد گرفت و در 
اولین فرصت آن را جبران می کند. امروز همسرتان حال  وروز خوشی 
ندارد، در چنین شــرایطی لحظه ای او را تنها نگذارید و به وی ثابت 

نمایید که در خوشی ها و ناخوشی ها کنارش هستید.  
  مرداد :

برای حل مشــکلی که امروز با آن روبه رو می شوید 
آرامش خود را حفظ کنید. از مشــکالت فرار نکنید و 
به خاطر داشته باشید که زندگی فراز وفرودهای زیادی دارد. حضور 
بیشتری در جمع داشته باشید و از انزوا دوری کنید. روز حساسی را 
آغاز کرده اید و احتمال دارد ناخواسته کاری ناشایست انجام دهید و 
زمینه ناراحتی اطرافیان را فراهم کنید. روزی سرشار از محبت را آغاز 
کرده اید، این احساس را غنیمت بدانید و لحظه هایی سرشار از عشق و 

شادی را در کنار همسر یا عشق  زندگیتان تجربه نمایید. 

 شهریور :
روز خوبی برای همسر یا عشق  زندگیتان نیست و باید 
از ایشان در بستر بیماری پرستاری کنید. اما جایی برای 
نگرانی وجود ندارد زیرا نشانه های بهبودی عشق زندگیتان را مشاهده 
خواهید کرد و تا چند روز آینده ایشان از بستر بیماری خالص خواهد 
شــد. کار مهمی در پیش رو دارید اما این کار به دلیل نبود ســرمایه 
متوقف خواهد شــد، در برابر این مشکل کمر خم نکنید و با درمیان 
گذاشتن این مشکل با دوستان و آشنایان، سرمایه الزم را برای انجام 

این کار فراهم کنید.
 مهر :

انسان سخاوتمندی هســتید و دستی گشاده  دارید، این 
روحیه شــما را به انسان محبوب و مردم داری در میان 
اعضای خانواده و اطرافیان تبدیل کرده است. در نتیجه گشاده دستی 
را ادامه دهید و تا می توانید دســت اطرافیان را بگیرید. همفکری با 
همسر یا عشق  زندگیتان را دست کم نگیرید و برای حل مشکالت با 
وی مشورت کنید. احتمال زیادی وجود دارد که حرف تندی از زبان 

شما بیرون بیاید و این حرف زمینه ناراحتی اهل منزل را فراهم کند.
 آبان :

خطری وجود نازنینتان را تهدید نمی کند و روز را بدون 
هرگونه حادثه به پایان می رسانید. به فکر افزایش درآمد 
هستید، اما بیگدار به آب نزنید و پولی که با هزارویک زحمت بدست 
آورده اید را پس از مشورت با افراد باتجربه، سرمایه گذاری کنید.   با 
شرکت در کارهای خیر و خداپســندانه به لحاظ روحی به آرامش 

برسید. 
   آذر :

امید خود به زندگی را از دســت ندهیــد و به خاطر 
داشــته باشید که پایان شب سیه، ســفید است. انسان 
خوش گذرانی هستید و از هر فرصتی برای تفریح و ولخرجی استفاده 
می  کنید، ادامه این رویکرد نه تنها شــما را به لحاظ مالی به مخمصه 
می اندازد، بلکه دســتاوردی در زندگی نیز نخواهید داشت. در نتیجه 
خوش گذارنی را کنار بگذارید و از امروز زندگی را جدی تر بگیرید و 
بیشتر از همیشه مواظب خرج های تان باشید. بعدازظهر امروز فرصتی 
فراهم می شود تا به همراه دوستان یا اعضای خانواده برای خرید بیرون 

بروید و حسابی تفریح کنید. 
 دی :

انگیزه زیادی برای انجام کارهــای روزانه دارید، این 
روحیه را تا پایان روز حفظ کنید. چند وقتی است که 
فرصتــی را برای بودن در کنار اعضای خانواده اختصاص نداده اید و 
اعضای منزل دلتنگ شما هستند. ادامه این وضعیت چیزی به غیر از 
دلخوری در میان اهل منزل به دنبال نخواهد داشت، در نتیجه در اولین 
فرصت وقتی را به اعضای خانواده اختصاص دهید و کاری کنید که 

حسابی به شما و اهل منزل خوش بگذرد. 
   بهمن :

روز حساسی را در پیش دارید و بهتر است که بیشتر از 
همیشه مواظب سالمت وجود نازنینتان باشید. از جایی 
که حتی فکرش را هم نمی کنید، پولی به دستتان می رسد. به لطف این 
پول اوضاع مالیتان را سروسامان بخشید. مهمانی بزرگی ترتیب داده اید 
و دوستان و آشنایان را دعوت کرده اید، تا جایی که می توانید شرایط 
راحتی و خوشــی مهمان ها را فراهم کنید و تمام سعی خود را به کار 

گیرید تا مهمانی خاطره انگیزی را در ذهن مهمان ها ماندگار نمایید. 

  اسفند : 
 فردی به شما پیشنهاد سرمایه گذاری می کند، این پیشنهاد 
را جدی بگیرید و زمینه افزایش درآمدتان را فراهم کنید. 
یکی از اعضای خانواده گرفتار بستر بیماری است و به 
پرستاری شما نیاز دارد.  توجه بیشتری به اعضای خانواده اختصاص 
دهید و حسابی مواظبشان باشید. فرصت فراغتی دست می دهد تا به 
انجام تفریح های دلخواه مشغول شوید. حادثه ای در کمین شماست. 
بهتر است که بیشتر از همیشه مواظب خود باشید و روز را بدون اتفاق 

ناگواری به پایان برسانید. 
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طالع بینی

ارائه یازده نوع خدمات بهداشتی درمانی 
به ۷۹ هزار میانسال هرمزگانی

  گروه اجتماعی // معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی 
هرمزگان هدف از مراقبت و خدمات به گروه میانساالن را پیشگیری 
از بیماری ها و کنترل بیماریهای مزمن مانند دیابت، فشــارخون و 
چربی و ارتقای ســطح سالمت گروه ســنی میانساالن عنوان کرد. 
دکتر عبدالجبارذاکری افزود : مرکز بهداشت استان  هرمزگان در ارائه 
خدمات به گروه میانساالن به نتایج مثبتی رسیده است و در ۹ ماهه 
سال ۱۴۰۱بیش از ۷۹ هزار نفرمیانساالن از خدمات بهداشتی بهره مند 
شده اند. به گزارش خبرنگار دریا؛ وی بیان کرد : در حدود ۷۶۵ هزار 
و ۷۱۲ نفر از جمعیت اســتان هرمزگان را گروه میانساالن تشکیل 
داده اند و ضرورت انجام مراقبت های بهداشــتی به این گروه سنی 
الزامی و از اهمیت بســیاری برخوردار است و ارائه خدمات به این 
گروه سنی درصورت نداشتن مشکل هرسه سال یکبار و درصورت 
داشتن مشکل این مراقبت ها با فاصله کوتاهتر انجام می گردد. دکتر 
ذاکری به خدمات که شامل خطر سنجی و پیشگیری از سکته های 
قلبی و مغزی و تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه ای، ارزیابی فعالیت 
بدنی و ارزیابی ســالمت روان ،اندازه گیری فشــارخون ،تشخیص 
زود هنگام و غربالگری سرطان سرویکس،تشخیص زود هنگام و 
غربالگری سرطان پستان ،ارزیابی عفونت آمیزشی و ایدز، ارزیابی 
اختالل عملکرد جنســی، ارزیابی عالیم و عوارض یائسگی که در 
مراکز بهداشتی ودرمانی  استان هرمزگان توسط مراقبین سالمت و 
بهورزان و ماماها و پزشک ارائه می شود اشاره کرد. وی اعالم کرد: 
میانساالن برای دریافت این خدمات به مراکز جامع سالمت و یا پایگاه 

سالمت محل سکونت خود مراجعه کنند.
حداقل حقوق بازنشستگان

شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
 گــروه اجتماعــی// بر اســاس الیحه بودجــه ۱۴۰۲ حقوق 
بازنشســتگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی 
کشوری و لشگری و ســایر صندوق های بازنشستگی افزایش ۲۰ 
درصدی نسبت به امسال خواهد داشت و حداقل دریافتی این بخش 
شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است.  بند دو تبصره ۱۲ 
ماده واحده الیحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است که حقوق بازنشستگان، 
وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری 
و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی به 
میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش می یابد؛ به نحوی که پس از اعمال 
این افزایش، حکم حقوق بازنشســتگان، وظیفه بگیران و مشترکان 
صندوق های بازنشستگی مذکور متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، 
از ۶۳ میلیون ریال کمتر نباشد. بند سوم تبصره ۱۲ ماده واحده الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۲ به حق عائله مندی و اوالد اشاره کرده است که به 
ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داشــت. بر این اساس »در 
اجرای ماده )۱۶( قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز 
کمک هزینه عائله مندی و حق اوالد، موضوع بند )۴( ماده )۶۸( قانون 
مدیریت خدمات کشوری شاغلین و بازنشستگان به ترتیب ۲۲۸۰ و 
۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام 

هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین می گردد«.
زخم پوش نوین آنتی باکتریال 
با »گیاه آویشن« ساخته شد 

  گروه اجتماعی // محققان دانشــگاه صنعتی امیرکبیر موفق به 
طراحی و ساخت زخم پوش نوین آنتی باکتریال با قابلیت رهایش 
عصاره گیاه آویشن شــدند.  آذین رشیدی احمدی؛ دانش آموخته 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری طرح »طراحی و ساخت زخم پوش 
نوین آنتی باکتریال با قابلیت ر هایش عصاره گیاه آویشن« اظهار کرد: 
در سال های اخیر پانســمان و زخم پوش های متعددی برای درمان 
زخم های ناشی از جراحات معرفی شده اند اما زخم پوشی که بتواند 
عملکرد ویژه ای در درمان زخم داشته باشد و به بهبود هرچه سریع تر 
و بهتر زخم بیماران کمک کند هنوز مورد توجه محققین و پژوهشگران 
سراسر دنیا است. وی گفت: از سوی دیگر تأمین مواد صنعتی مورد 
استفاده در ســاخت زخم پوش جهت تولید آن در کشور تبدیل به 
معضلی جدی شده است؛ بنابراین، نیاز رو به افزایش کشور پیرامون 
زخم پوش های مؤثر در درمان انواع جراحات ما را بر آن ساخت تا 
به ســاخت زخم پوشی تهیه شده از پلیمر های طبیعی و عصاره گیاه 
آویشن با قابلیت تسریع روند درمان زخم بیاندیشیم. وی گفت: یکی 
از اهداف ساخت زخم پوش کامپوزیتی نوین، بی نیاز کردن کشور از 
واردات زخم پوش های خارجی است که متأسفانه به دلیل تحریم ها 
و افزایش نرخ ارز ، ورود این محصوالت به داخل کشــور با مشکل 
مواجه شده است. رشیدی خاطرنشان کرد: اما در این طرح با بومی  
ساختن دانش ساخت چنین محصوالتی در داخل کشور عماًل کشور 
از نیاز به واردات چنین محصوالتی بی نیاز شده و زخم پوش به راحتی 
در دسترس بیماران قرار می گیرد. وی اضافه کرد: همچنین با توجه به 
اینکه مواد مؤثره  اســتخراج شده از گیاه آویشن به عنوان جز اصلی 
این پژوهش در نظر گرفته شده است و کشور ایران در زمینه  کشت 
این گیاه سرآمد است، امکان صادرات این محصول نیز وجود دارد. 
به گفته این محقق دانشگاه صنعتی  امیرکبیر، پژوهش صورت گرفته و 
زخم پوش ساخته شده در صنعت مهندسی پزشکی و حوزه درمان 
زخم قابل اســتفاده است. وی با اشــاره به ویژگی های طرح گفت: 
زیست سازگار )عدم ایجاد سمیت سلولی(، ترمیم کامل زخم در مدت 
زمان ۲۱ روز )با توجه به تســت های حیوانی و بافت شناسی انجام 
شده(، حفظ رطوبت الزم برای زخم، ر هایش کنترل شده و پیوسته  
عامل آنتی باکتریال و ضدالتهاب )عصاره آویشن( جهت تسریع روند 
بهبود زخم از ویژگی های طرح محسوب می شود.رشیدی عنوان کرد: 
زخم پوش ساخته شده نمونه خارجی نداشته و از فرموالسیون نوینی 
بر گرفته از خواص دارویی گیاه آویشــن ساخته شده که در تسریع 
بهبود زخم بسیار مؤثر است.محقق دانشگاه صنعتی  امیرکبیر با اشاره 
به مزیت های رقابتی طرح گفت: کیفیت باالی محصول، قیمت تمام 
شده مناســب با توجه به مواد اولیه  مورد استفاده، داشتن دانش فنی 
بومی و عدم تأثیری پذیری عوامل خارجی همچون تحریم ها بر فرایند 
ساخت محصول از مزیت های رقابتی طرح به شمار می رود. این زخم 
پوش نوین در درمان زخم های ناشی از جراحات و همچنین زخم های 
سوختگی قابلیت اســتفاده دارد.به گزارش تسنیم، دکتر سعید صابر 
سمندری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی  امیرکبیر استاد راهنمای 
پروژه و مهنــدس کاووس رزمجوئی؛ از همکاران طرح بوده اند. این 
پروژه در آزمایشــگاه تحقیقاتی مواد مرکب )crlaB( پژوهشکده 

فناور های نو دانشگاه صنعتی  امیرکبیر به انجام رسیده است.

گروه اجتماعی // نوبت نخســت کنکــور ۱۴۰۲ روزهای خبر
پنج شــنبه و جمعه هفته جاری برگزار می شود؛ در این 
مطلب به 6 سوال اصلی داوطلبان درباره کنکور پاسخ داده 

شده است. 
 نوبت نخست کنکور سال ۱۴۰۲ روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۹ 

و ۳۰ دی ماه جاری برگزار می شود.
کنکور گروه علوم تجربی صبح و گروه زبان های خارجی بعد از 

ظهر روز پنج شنبه ۲۹ دی ۱۴۰۱ برگزار می شود.
کنکور گروه علوم انسانی و علوم ریاضی صبح جمعه و گروه هنر 

بعد از ظهر روز جمعه ۳۰ دی ۱۴۰۱ برگزار می شود.
نوبت دوم کنکور در تیرماه سال ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد. نتیجه 

هر نوبت کنکور حداکثر ۲ سال اعتبار دارد.
برای هر دو آزمون ورودی فقط یک پذیرش دانشگاه ها آن هم 

برای ورودی مهر ۱۴۰۲ وجود دارد.
در ادامه به برخی ســواالت و نکات مهم درباره کنکور ۱۴۰۲ 

اشاره شده است:
   آیا امکان شــرکت داوطلــب در دو نوبت آزمون 

سراسری سال ۱۴۰۲ وجود دارد؟
  هر داوطلب مختار به شــرکت در یک نوبت و یا در دو نوبت 
آزمون سراســری ســال ۱۴۰۲ )دی ماه و تیر ماه( است و در 
صورتی که گروه آزمایشــی داوطلب در هر دو نوبت یکی باشد 
سازمان ســنجش، آزمونی را که داوطلب در آن نمره باالتری 
کسب کرده لحاظ می کند اما اگر داوطلب در دو گروه آزمایشی 
متفاوت آزمون داده باشد نمره کل نهایی مربوط به گروه آزمایشی 
که داوطلب قصد انتخاب رشــته دارد مالک عمل قرار می گیرد 
)نمره کل نهایی داوطلب، متشکل از نمره کسب شده در آزمون با 

اعمال سوابق تحصیلی است(.
    نمره کل نهایی داوطلب چگونه محاسبه می شود؟

  برای هر داوطلب یک نمره کل سابقه تحصیلی و یک نمره کل 
آزمون اختصاصی )کنکور( ساخته می شود )اگر داوطلب در هر 
دو نوبت آزمون اختصاصی شرکت کرده باشد دو نمره کل آزمون 
اختصاصی دارد(. نمره کل سابقه تحصیلی، میانگین وزنی نمرات 
تراز شــده دروس )اعم از دروس عمومی و تخصصی( ســابقه 
تحصیلی است که این نمره کل توسط وزارت آموزش و پرورش 
محاسبه شده و برای ساخت نمره کل نهایی به سازمان سنجش 

ارسال خواهد شد.
 نمره کل آزمون اختصاصی، میانگین وزنی نمرات تراز شده آزمون 
اختصاصی )کنکور( اســت. در واقع ضریب هر یک از دروس 
آزمون اختصاصی، وزن آن درس اســت پس از محاسبه این دو 
نمره کل )نمره کل سابقه تحصیلی و نمره کل آزمون اختصاصی( از 

ترکیب آنها نمره کل نهایی داوطلب محاسبه می شود.
   نحوه اعمال ضرایب دروس تخصصی و عمومی به 

چه شکل است؟
  سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوزادهم نظام ۳ ـ ۳ ـ ۶ در 
گروه های آزمایشــی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم 
انسانی کنکور ســال ۱۴۰۲ به میزان ۴۰ درصد با تأثیر قطعی 
است. میزان تاثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی ـ واحدی/ 
ترمیـ  واحدی در گروه های آزمایشی علوم ریاضی، علوم تجربی 
و علوم انسانی کنکور ســال ۱۴۰۲، ۳۰ درصد با تأثیر قطعی 
و میزان تأثیر ســوابق تحصیلی پیش دانشــگاهی نظام سالیـ  
واحدی/ ترمــیـ  واحدی ۱۰ درصد )درمجموع ۴۰ درصد( با 

تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی است.
  ســهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوزادهم نظام ۳ـ  ۳ـ  ۶ یا 
دیپلم و پیش دانشگاهی نظام سالی ـ واحدی/ ترمی ـ واحدی 
در گروه های آزمایشی هنر و زبان های خارجی آزمون سراسری 
سال۱۴۰۲ به میزان ۲۶ درصد با تأثیر قطعی و فقط شامل دروس 
عمومی سابقه تحصیلی اســت و مابقی به سهم نمره کل آزمون 

اختصاصی)کنکور( اضافه می شود.
    نحوه محاسبه سوابق تحصیلی دانش آموزان نظام 
قدیم و یا فارغ التحصیالن هنرســتانی به چه صورت 

است؟ 
  طبق ابالغیه مــورخ ۰۸/۰۸/۱۴۰۱ شــورای عالی انقالب 
فرهنگی، همه داوطلبان باید دارای سوابق تحصیلی کامل دروس 
عمومی و تخصصی مربوط به گروه آزمایشی درخواستی باشند.

  بر این اساس داوطلبانی که فارغ التحصیل هنرستان یا نظام قدیم 
بوده یا داوطلبانی که متقاضی شرکت در گروه آزمایشی غیرمرتبط 
با نوع دیپلم خود هستند یا داوطلبان فارغ التحصیل نظام سالی/ 
ترمی واحدی که سال اخذ دیپلم آنها قبل از ۱۳۸۴ یا سال اخذ 
مدرک پیش دانشــگاهی آنها قبل از ۱۳۹۱ بوده است و در همه 
یا تعدادی از دروس، سابقه تحصیلی ندارند باید نسبت به تولید 
نمرات سوابق تحصیلی از طریق وزارت آموزش و پرورش اقدام 
کنند.به عبارت دیگر، همه داوطلبانی که ســابقه تحصیلی کامل 
گروه آزمایشی مورد نظر خود را ندارند )اعم از دانش آموزان و 
فارغ التحصیالن شاخه های نظری، فنی و حرفه ای و کار و دانش 
در تمام نظام های آموزش  و پرورش و طالب( باید نســبت به 
ایجاد سابقه تحصیلی دروس عمومی و تخصصی براساس برنامه 

اعالمی وزارت آموزش  و پرورش اقدام کنند.
  در صورتی که داوطلبی در امتحانات نهایی که وزارت آموزش  
و پرورش برای ایجاد سوابق تحصیلی پیش بینی می کند، شرکت 
نکــرده و اقدام به ایجاد ســوابق تحصیلی در دروس عمومی و 
تخصصی نکند، نمره آن درس که ســابقه تحصیلی ندارد، صفر 

لحاظ می شود. برای داوطلبانی که سابقه تحصیلی ناقص دارند 
یا کاًل سابقه تحصیلی ندارند، سهم نمره کل سابقه تحصیلی قابل 

جایگزینی با نمره کل آزمون اختصاصی نیست.
   دروس عمومی درآزمون سراســری ۱۴۰۲ چگونه 

محاسبه می شود؟ 
  بر اساس مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی، آزمون سراسری 
۱۴۰۲ فقط برای دروس تخصصی هر یک از گروه های آزمایشی 
برگزار می شود. اما دروس عمومی در سابقه تحصیلی داوطلبان 
وجود داشته و در نمره کل ســابقه تحصیلی لحاظ می شود لذا 
همه داوطلبان )اعم از دانش آموزان و فارغ التحصیالن شاخه های 
نظری، فنی و حرفــه ای و کارودانش، تمام نظام های آموزش و 
پرورش و طالب حوزه علمیه( باید دارای دروس عمومی سابقه 
تحصیلی باشند و در صورت عدم وجود، باید برای ایجاد آن از 
طریق آموزش و پرورش اقدام کنند. بدیهی است در صورت عدم 
وجود نمره سوابق تحصیلی برای هریک از دروس عمومی نمره 

آن درس، صفر لحاظ می شود.
   اگر داوطلب در آزمون سراسری دی ماه در گروه 
علوم تجربی شــرکت کند آیا در تیرماه نیز باید در 
همان گروه آزمایشــی شــرکت کند یا امکان تغییر 

وجود دارد؟
  به گزارش قدس آنالین، داوطلبان می توانند در یکی از سه گروه 
اصلی ) علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی( مختلف 
در دو نوبت آزمون )دی ماه و تیرماه( شرکت کنند ولی در صورت 
تغییر گروه آزمایشی در نوبت دوم آزمون، باید گروه موردنظر را 
برای پذیرش در دانشگاه )در مرحله انتخاب رشته ( انتخاب کنند 
و امکان انتخاب رشــته از هر دو گروه اصلی میسر نیست. البته 
باید توجه داشته باشند که سوابق تحصیلی کامل مربوط به گروه 
آزمایشی موردنظر را نیز باید دارا باشند و درصورتی که در یک یا 
چند درس، سابقه تحصیلی الزم برای گروه آزمایشی درخواستی 

را نداشته باشند نمرات آن دروس صفر لحاظ می شود.

    

 گروه اجتماعی // رئیس ســازمان ثبت 
احوال کشــور گفت: دریافت هرگونه کپی 
مدارک هویتی توسط دستگاه های اجرایی 

و بانک ها تخلف و غیرقانونی است. 
  هاشم کارگر در این باره گفت: طبق قانون هیچ 
دستگاهی حق ندارد که تصویر مدارک افراد را 
دریافت نماید و یکی از مشکالت موجود این 
است که دستگاه ها قانون حذف کپی مدارک را 
رعایت نمی کنند. معاون وزیر و رئیس سازمان 
ثبت احوال کشــور ادامه داد: از سوی سازمان 
اداری استخدامی بســیار تأکید شده است که 
دســتگاه های اجرایی و بانک ها به هیچ وجه 
نباید تصاویر مدارک، خصوصًا مدارک هویتی 
از افراد دریافت نمایند، زیرا سازمان ثبت احوال 
تمام نیازمندی های دستگاه های گوناگون، برای 

اســتعالم اطالعات هویتی افراد را ارائه داده به 
نحوی که ضرورتی ندارد هیچ دستگاهی کپی 
مدارک هویتی اخذ نماید. وی با بیان اینکه اخذ 
کپی مدارک قطعًا از افراد غیرقانونی است، گفت: 
کلیه مدارکی که توسط دستگاه های دولتی صادر 
می شود دارای اعتبار است و  به هیچ وجه نباید 

کپی آن ها اخذ شود.
  معاون وزیر کشــور با اشــاره به قانون منع 
دریافت کپی، افزود: طی بخشنامه سازمان اداری 
و استخدامی کشور به دستگاه های اجرایی، این 
دستگاه ها موظف به انعقاد تفاهم نامه با سازمان 
ثبت احوال مبتنی بر دریافت خدمات استعالم 
هویت برخط شــده اند و سازمان ثبت احوال 
کشــور نیز موظف است نســبت به در اختیار 
قرار دادن ســرویس های الکترونیکی کد ملی، 

شناسنامه و ارائه کد رهگیری پس از هر استعالم 
اقدام کند.

  بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان ثبت 
احوال کشــور، ممنوعیت دریافت کپی مدارک 
هویتی از خدمت گیرندگان توسط دستگاه های 
اجرایی )بخشــنامه شــماره ۳۰۹۶۲۸ مورخ 
۱۳۹۹.۰۶.۱۷ ســازمان اداری و اســتخدامی 
کشور( طبق بخشــنامه ارسالی به دستگاه های 
اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات 
کشــوری؛ پیرو بخشنامه شــماره ۱۵۹۵۳۴۴ 
مورخ ۱۳۹۶.۱۰.۰۵ این ســازمان ) موضوع 
اجرای آزمایشی »پایلوت« ممنوعیت دریافت 
مدارک هویتی در استان های خوزستان، قم و 
سمنان توسط دستگاه های اجرایی( و آمادگی 
ایجاد شده در دستگاه های اجرایی در این زمینه 

و همچنین در اجرای آیین نامه توسعه خدمات 
الکترونیکی دســتگاه های اجرایی به شــماره 
مصوب  مورخ ۱۳۹۹.۰۶.۱۰   ۷۷۴۰.۹۳.۲۰۶
شــورای عالی اداری و ضوابط فنی و اجرایی 
توسعه دولت الکتروینکی به شماره ۱۴۵.۲۰۰ 
مورخ ۱۳۹۳.۰۶.۱۱ مصوب شــورای اجرایی 
فناوری اطالعات و با رویکــرد اصالح نظام 
اداری، تحقق اهداف توسعه دولت الکترونیکی، 
اســتناد پذیری الکترونیکی، کمک  به مقابله با 
ســوء استفاده و جعل اســناد هویتی، افزایش 
سالمت اداری و تسهیل ارائه خدمات به مردم، 
متقضی است تمامی دستگاه های اجرایی برای 
احراز اصالت هویت بر خط و حذف اخذ کپی 
مدارک هویتی) کارت هوشمند ملی و شناسنامه( 

اقدام کنند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور:
اخذ کپی مدارک هویتی افراد توسط دستگاه ها غیرقانونی است

پاسخ به ۶  پرسش اصلی کنکوری ها

بومی گزینی نیروی انسانی در دستورکار آموزش و پرورش 
 گروه اجتماعی // معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و 
پرورش گفت: در جذب نیروی انسانی آموزش و پرورش موضوع 

بومی گزینی در دستور کار قرار دارد. 
  قاسم احمدی الشکی در سفر یک روزه خود به شهرستان های 
داراب و زرین دشــت اســتان فارس در جمع فرهنگیان منطقه 
فورگ داراب، با اشــاره به پروژه های ناتمام و لزوم اهتمام در 
به پایان رســاندن این پروژه ها گفت: در این منطقه دو پروژه با 
پیشرفت ۷۵ درصدی و دو پروژه۳۰ درصدی و یک پروژه ۶۰ 

درصدی وجود دارد که نیاز به تکمیل این پروژه ها است.
  وی خاطر نشان کرد: در جذب نیروی انسانی آموزش و پرورش 

بومی گزینی بسیار مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد.احمدی 
الشــکی در خصوص رفع مشکل رتبه بندی همکاران فرهنگی 
گفت: در این زمینه باید به کیفیت آموزشی توجه ویژه ای داشته 

باشیم و رتبه بندی نیز بر اساس همین مسئله صورت می پذیرد.
  وی افزود: در این راستا حقوق واقعی معلمان باید در نظر گرفته 
شــود و رتبه بندی باید به طور دقیق اجرایی شــود به گونه ای 
که صرفًا جایگاه معلمان  براساس شایستگی های معلمی درنظر 

گرفته شود.
  معاون حقوقی و امور مجلس گفت: در همه کشورهای پیشرفته 
مســاله آموزش و پرورش اولویت اول همه دولت ها است، لذا 

در کشــور ما هم باید آموزش و پرورش به اولویت اول تبدیل 
شود و همه باید به آموزش و پرورش توجه کنند تا کشور موفق 
شــود. معاون حقوقی و امور مجلس تصریح کرد: براساس سند 
تحول بنیادین آموزش و پرورش، همه دستگاه ها موظف هستند 

در خدمت آموزش و پرورش باشند.
  احمدی الشکی گفت: سال گذشته ۱۳درصد از بودجه عمومی 
کشــور به آموزش و پرورش اختصــاص یافت که بیش از ۹۷ 
درصد آن صرف حقوق پرسنلی می شود و بودجه ای برای مسائل 

فرهنگی و تربیتی باقی نمی ماند.

  گــروه اجتماعی // معاون فنــی معاونت 
بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی هرمزگان 
با اشــاره به غربالگری سل در اتباع خارجی 
گفت : هدف نهایــی این اقدام تامین و حفظ 
شناسایی  غیرایرانی،  اتباع  جمعیت  سالمت 
 بیمــاران مبتال، درمــان و درنهایت کنترل 

بیماری است.
  به گزارش خبرنگار دریا؛ دکتر رضا صفری 

افزود: استان هرمزگان به دلیل برخورداری از 
موقعیت خاص جغرافیایی دارای تردد زیادی 
از مهاجرین کشورهای افغانستان و پاکستان 
می باشد که باعث بروز بیماری های واگیر در 

استان خواهد شد.
  وی افزود: طرح غربالگری بیماری سل در 
اتباع خارجی از یکم بهمن ماه در استان آغاز 

و به مدت ســه ماه تا پایان فروردین ۱۴۰۲  
ادامه دارد که دراین راســتا بیماران شناسایی 
شده و پس از شناســایی برای آنها تشکیل 
پرونده انجام می شــود کــه تمامی خدمات 
 درمانی به اتباع ســاکن در اســتان بصورت

 رایگان است.
  دکترصفری بیان کرد: غربالگری بیماری سل 

با همکاری اداره کل اتباع خارجی اســتان و  
آموزش و پرورش انجام می شود. برگزاری 
کمپین آموزشــی، اطالع رســانی، درمان و 
غربالگری ســل در کلیه مراکز بهداشــتی و 
درمانی از مهم ترین دستاوردهای برنامه سل 

در حوزه معاونت بوده است.

غربالگری بیماری سل در اتباع باالی ۱۵سال در هرمزگان
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  گروه خبر //  عیسی عباسی عضو شورای اسالمی 
شهر بندرعباس در بیان این خبر، گفت: پرونده هاي 
قضایي متعددي از ســال هاي قبــل  تاکنون علیه 
شهرداری بندرعباس مطرح شــده که یکي از این 

پرونده ها مربوط به بازگشایی بلوار خلیج فارس است 
و در گذشته از سوی شهرداری اقدام خاصی بر روی 
این پرونده هــا صورت نگرفته، و اکنون صدور آراي 
محکومیت آنها گریبان شهردار فعلي را گرفته است.

  به گزارش خبرنگار دریا؛ وی  ادامه داد: متأسفانه باتوجه به 
در جریان بودن این پرونده طی این چند سال، درست زمانی 
که حقوق کارکنان شــهرداری بندرعباس باید پرداخت می 
شد، حساب ها بسته شد و از طرف دیگر پیمانکاران پروژه 

های عمرانی فعلي نیز منتظر دریافت بخشی از مطالباتشان 
بودند که شهرداری با مشکل مسدود شدن حساب مواجه 
شــد.   عیسي عباسی افزود: به اتفاق مهدی نوبانی شهردار 
بندرعباس و حجت االســالم عبدالرضاحیدری سراجی با 
مراجعه به دستگاه قضایی و شرح مشکالت معیشت کارکنان، 
از مسئولین قضایی درخواست نمودیم تا در خصوص رفع 
توقیف حسابهاي شهرداري مساعدت نمایند که با همکاری 
خوب و مثبت مرجع قضایی دستور رفع توقیف و صلح و 

سازش با شاکي پرونده صادر گردید.
  وی همچنین گفت: با استناد به ماده واحده شهرداري که در 
خصوص پرداخت مطالبات بدهکاران می باشد و همچنین 
همکاری همیشــگی و خوب رئیس کل دادگستری استان 
و دیگرهمکاران شــان در دستگاه قضا، حساب شهرداری 
بندرعباس رفع توقیف شد و مقرر شد مطالبات شاکی پرونده 
از طریق صلح و سازش توسط شهرداری به صورت اقساط 
پرداخت شــود، هرچند که هنوز نگران سایر پرونده های 

قضایي هســتیم که عامل اصلي محکومیت شهرداري در 
 آنها نادیده گرفتن قوانین و مقررات توســط مدیران وقت

 بوده است.  
  عضو شــوراي شهر بندرعباس در پایان خاطرنشان کرد: 
ظرف چند روز آینده حقوق کارکنان شهرداری بندرعباس 
پرداخت خواهد شد که جا دارد از طرف کارکنان پرتالش 
شهرداري و پیمانکاران پروژه هاي عمراني از دغدغه مراجع 

قضایی در این خصوص قدردانی و تشکر نمایم.

  گروه خبر // رزمایش نیروی دریایی سپاه با نام سردار شهید 
نصراهلل شــفیعی با موفقیت کامل در آبهای خلیج فارس در 

محدوده استان های هرمزگان و بوشهر برگزار شد.
  فرمانده نیروی دریایی ســپاه گفت: در این رزمایش، ســامانه 
موشــک های کروز دریایی در کالس هــای متفاوت، پهپادهای 
بمب افکن و نقطه زن با اهداف چندگانه و همزمان، سامانه های 
هوشــمند بدون سرنشین زیرسطحی، شــلیک راکت بالگردها، 
هلی برن تکاوران ویژه بر موقعیت های متحرک و شــناور، رژه 
اقتدار بسیج دریایی مردم پایه و دیگر مؤلفه های دفاعی قدرت در 

نیروی دریایی سپاه عملکرد بسیار مطلوبی داشتند.
  دریادار پاســدار علیرضا تنگســیری با اشاره به موفقیت کامل 
تمام مراحل عملیاتی پیش بینی شــده با زمان بندی مشخص در 
رزمایش افزود: حضور بسیج دریایی در این رزمایش با صالبت 
و موفقیت آمیز بود.وی گفت: هندســه قدرت رزم ما بر اساس 
تهدیدات و فعالیت های نظامی دشمن طراحی و ساخته شده و به 
برکت انقالب اسالمی توسط دانشمندان جوان و متعهد کشور تولید 
و تکثیر شده و کاماًل بومی و ملی است و در این زمینه اصاًل نیازی 

به هیچ طرف خارجی نداریم و کاماًل مستقل و خودکفا هستیم .
  فرمانده نیروی دریایی ســپاه گفت: رزم ســطحی شناورهای 
هجومی و موشــک انداز با شلیک موشک های کروز دریایی و 

انواع راکت ها و مین ریزی گسترده آفندی و پدافندی در محدوده 
رزمایش، شــلیک و اصابت همزمان موشک های کروز دریایی 
از دو جغرافیای متفاوت به یک هدف مشــخص، اصابت پهپادها 
بصورت همزمان به یک هدف مشخص از قرارگاه های متفاوت، 
تنوع و حجم زیاد آتش و انفجارات در سواحل جزیره فارسی به 
منظور تمرین دفاع مستحکم از تفاوت های این رزمایش با دیگر 

رزمایش های گذشته است.
   دریادار پاســدار علیرضا تنگسیری، اســتفاده از سالح های 
هوشمند زیر سطحی جهت حمله و انهدام پایگاه ها و تأسیسات 
دریایی و ساحل دشــمن، سازماندهی کامل و بکارگیری نیروی 
نارنجی )دشــمن فرضی( در کالس دشمن واقعی، حضور فعال و 

گسترده دریادالن بسیج دریایی و وابستگان نیروی دریایی سپاه در 
جغرافیای رزمایش به منظور مردمی نمودن امنیت سواحل و آبهای 
سرزمینی، تمرین تاخت آبخاکی علیه پایگاه و تاسیسات دریایی 
دشــمن و هماهنگی و هم افزایی با بکارگیری شــبکه یکپارچه 
پدافند هوایی و نیروی هوایی ارتش جمهوری اســالمی ایران از 
دیگر تفاوتهای مهم رزمایش سردار شهید نصراهلل شفیعی با دیگر 

رزمایش ها برشمرد.
 وی پیام این رزمایش را به کشورهای دوست و برادر منطقه، حفظ 
و تقویت برادری و همکاری هم افزا و مؤثر بیان کرد و گفت: ما با 
توان هم افزای همدیگر می توانیم امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز 
را برقرار کنیم و اصاًل حضور نیروی بیگانه فتنه انگیز در این منطقه 
توجیه پذیر نیست و می توانیم رزمایش و تمرینات آمادگی نظامی 
مشترک برگزار و یکدیگر را در سختی ها و بحران ها کمک کنیم.

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده 
نیروی دریایی ســپاه پاسداران انقالب اســالمی افزود: پیام این 
رزمایش به متجاوزان و تروریست ها این است که ما برای حفظ 
تمامیت مرزهای هوایی، زمینی و دریایی، دفاع و صیانت از منابع 
و منافع نظام اسالمی و مردم عزیزمان به هیچ وجه اهل مماشات و 
تعامل نیستیم و با جدیت و قاطعیت، پاسخ کوبنده ای به هر متجاوز 

و تهدید کننده ای خواهیم داد.

عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس :

حساب شهرداری بندرعباس رفع توقیف شد

عضو کمیسیون انرژی مجلس: پایان رزمایش نیروی دریایی سپاه در آب های خلیج فارس 

گرانی بنزین را نمی پذیریم
  گروه خبر // عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: دولت تا این لحظه 
برنامه ای برای افزایش قیمت حامل های انرژی و بنزین ندارد. البته 

مجلس هم این موضوع را به هیچ وجه نمی پذیرد.
  قاسم ساعدی در گفتگو با مهر درباره احتمال افزایش قیمت حامل های 
انرژی، گفت: این اطمینان را به مردم می دهیم که نمایندگان مجلس شورای 
اســالمی همواره و به ویژه در جریان بررســی الیحه بودجه سال آینده 
دغدغه های معیشتی مردم را مدنظر قرار می دهند و اجازه نمی دهند به آنان 
فشار اقتصادی وارد شود.عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با 
تاکید مجدد بر اینکه مجلس به هیچ وجه اجازه نمی دهد فشــار اقتصادی 
دیگری بر فشــارها و تنگناهای معیشتی امروز مردم اضافه شود، تصریح 
کرد: ما به خوبی می دانیم افزایش قیمت حامل های انرژی و به ویژه بنزین 

تأثیر مستقیمی بر قیمت سایر کاالها و خدمات می گذارد.
  وی ادامه داد: اگر دولت به دنبال افزایش قیمت حامل های انرژی باشــد، 
از آنجایی که بازار ملتهب می شود و مشکالت اقتصادی برای مردم ایجاد 

می شود، حتمًا مجلس با آن مخالفت می کند.
  نماینده مردم دشــت آزادگان در مجلس شورای اســالمی با اشاره به 
اینکــه دولت تا این لحظه برنامه ای برای افزایش قیمت حامل های انرژی 
ندارد، بیان کرد: تاکید مجلس این است که دولت به هیچ وجه نباید قیمت 

حامل های انرژی را افزایش دهد.
  ساعدی اظهار داشت: ما باید االن به دنبال بهبود وضعیت معیشتی مردم 
باشیم و بازار را مدیریت کنیم. الزم است راهکارهایی برای بهبود معیشت 

مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه در نظر گرفته شود.
  رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسالمی گفت: 
مجلس از مردم دفاع می کند و به دنبال بهبود وضعیت معیشتی آنان است. 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی هر گونه برنامه و اقدامی از جمله افزایش 
قیمت حامل های انرژی و بنزین را که وضع بازار را ملتهب کند و گرانی ها 

را تشدید کند، نمی پذیرند.

جشنواره وحدت اقوام ایرانی در بندرعباس 
  گروه خبر // دومین نمایشگاه ایران عزیز 
و جشــنواره وحدت اقوام ایرانی در استان 
هرمزگان به عنوان طالیه داران خلیج فارس 

در حال برگزاری است. 
 نمایشگاه ایران عزیز در قالب جشنواره وحدت 
اقوام ایرانی به میزبانی اســتان هرمزگان و شهر 

بندرعباس در حال برگزاری است. این نمایشگاه 
تــا ۳۰ دی ماه در محل پارک ســاحلی غدیر 
بندرعباس برگزار می شــود و از ساعات ۱۵ تا 
۲۲ شب پذیرای حضور عالقمندان به فرهنگ 
اقوام مختلف ایرانی است.در این نمایشگاه که با 
حضور هنرمندانی از استان های مختلف همراه 

شــده، مردم استقبال بسیار خوبی داشته اند و از 
غرفه های ایجاد شده در ساعات مشخص شده 

بازدید می کنند.
  به گزارش  تسنیم، این نمایشگاه به همت جامعه 
کارآفرینان سراســر کشــور دایر شده و عالوه 
بر ارائه صنایع دســتی اقالم دیگر نظیر پوشاک 

محلی، غذاهای محلی و سوغات و هدایای اقوام 
مختلف ایران زمین به نمایش در آمده که فرصت 
مناســبی برای کارآفرینان صنایع خرد خانگی 
جهت معرفی محصوالت خاص خود و جذب 

مشتری است.

  گروه گزارش//بیست و چهارمین جشنواره خیرین 
مدرسه ساز اســتان هرمزگان با حضور مسئوالن و 

خیرین مدرسه ساز استان برگزار  شد.
  با حضور محمد اربابی مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی 
نوسازی مدارس کشــور، احسان کامرانی معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی اســتانداری هرمــزگان، احمد مرادی، 
منصور آرامی و محمد آشوری نمایندگان مردم هرمزگان 
در مجلس شورای اسالمی، سیدفخرالدین هاشمی مدیرکل 
نوســازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، قویدل مدیرکل 
آموزش و پرورش هرمزگان، بیست و چهارمین جشنواره 

تقدیر از خیرین مدرسه ساز استان هرمزگان برگزار شد. 
مدیرکل مشــارکت های مردمی سازمان نوسازی مدارس 
کشــور در این مراســم گفت: برای ما افتخاری است که 
در جمع خیرین مدرســه ساز در استان هرمزگان حضور 
داشته باشــیم. محمد اربابی اظهارداشــت: مدرسه سازی 
امر بسیار مقدســی است که صحبت ها و احادیث زیادی 
درباره آن وجود دارد. وی بیان کرد: کار ســاخت مدرسه 
و مدرسه سازی یک معامله پرسود با خداست و کار بسیار 
خداپسندانه ای است. وی خاطر نشان کرد: در جوامع غربی 
نیز به این موضوع رســیده اند کــه اگر با خدا معامله کنند 
خداونــد به زندگی آنها برکت و مازاد به آن اعطا می کند. 
اربابی عنوان کرد: تمام خیرین به این موضوع اذعان می کنند 
که خداوند پس از شرکت در کار خیر، درهای رحمت خود 
را به روی آنها بازی کرده اســت. وی گفت: مدرسه محل 
حضور دانش آموزان و آینده ســازان این کشور است به 
همین دلیل باید تالش شــود که مدارس خوبی برای همه 
دانش آموزان ساخته شود. وی عنوان کرد: مدرسه سازی 
تجارت پرســود با خداوند است وامیدوارم خداوند توفیق 
دهد بتوانیم برای کشور خود کاری انجام دهیم و در راستای 
اعتالی آن قدم های بزرگی برداریم.نماینده مردم هرمزگان 
در مجلس شورای اسالمی گفت: خیرین کار بسیار بزرگی 
به ویژه در زمینه علم و تحصیل دانش آموزان انجام می دهند 
و توجه به آموزش و نیاز به واحدهای آموزشی باید مورد 
توجه مسئوالن و دست اندرکاران قرار گیرد. منصور آرامی 
اظهار داشت: خیرین مدرسه ساز استان هرمزگان در کشور 
افتخار آفرین بوده و در کشــور سرآمد قلمداد می شوند. 
آرامی خطاب به خیرین مدرسه ساز گفت: در مناطق مختلف 
استان که امکانات کافی وجود ندارد شما حضور پیدا کرده 
و با ساخت مدرسه، امکان تحصیل را برای دانش آموزان 
فراهم نموده اید. وی خاطرنشــان کرد: مسئوالن نوسازی 
مدارس نیز برای ســاخت مدارس در کشور که با حضور 
خیرین صورت می گیرد حضور فعالی دارند. آرامی بیان کرد 
در استان هرمزگان همکاری خوبی بین آموزش و پرورش 
استان و نوســازی مدارس هرمزگان وجود دارد و شرایط 
به گونه ای رقم خورده اســت که خیرین با خیال راحت 
می توانند در این مناطق حضور پیدا کنند. وی با اشاره به 
اینکه دانش آموزان استثنایی استان نیز کارهای خوبی انجام 
می دهند گفت: اگر کمبودی در ساخت فضای آموزشی برای 
این افراد نیز وجود دارد خیرین در آن حضور داشته و این 

فضاها را برای آنها ایجاد نمایند. آرامی بیان کرد: مجلس 
نیز به موضوع ساخت مدرسه در کشور با حضور خیرین 
مدرسه ساز اهمیت زیادی می دهد و در سال آینده نیز به این 
مهم توجه بیشتری خواهد شد. وی عنوان کرد: اعتبارات 
پروژه های خیرساز باید بیش از پیش شود تا این پروژه ها 
به خوبی به اتمام برسد. وی گفت: اگر می خواهیم توسعه 
پایدار در کشور برقرار شود باید به بحث آموزش و ساخت 
فضاهای آموزشی توجه بیشتری شده و نواقصی که وجود 

دارد در این زمینه برطرف شود.
  دیگر نماینده استان هرمزگان در مجلس شورای اسالمی 
نیز در این مراسم گفت: خداوند دو موضوع و امانت در نزد 
انســان قرار داده است که یکی فرزند و دیگری مال است. 
احمد مرادی افزود: خیرین دل و فکر بسیار بزرگی دارند که 
بخش اعظمی از مال خود که امانت خداوند نزد آنها است 
را به دانش آموزان هدیه می دهند. مرادی خاطرنشان کرد: 
استان هرمزگان در امر مدرسه سازی و کارهای خیر پیشگام 
بوده است. وی عنوان کرد: مجلس شورای اسالمی در برنامه 
ششــم توســعه دولت را مکلف کرده است که اگر خیرین 
۵۰ درصد از پروژه را انجام داده اند باید دولت به ســرعت 
مابقی کار را به ســرانجام برساند و در کنار خیرین حضور 
پیدا کند. وی بیان کرد: ظرفیت استان هرمزگان بیش از این 

است و بسیاری از خیرین که در استان وجود دارند گمنام 
هستند و ســرپناهی را برای فرزندان و دانش آموزان خود 
می ســازند. مرادی بیان کرد: آموزش و پرورش و نوسازی 
مدارس باید از هرگونه حاشــیه دور باشد چرا که حرکت 
آنهــا را ُکند و مختل کرده و بــه آموزش و تعلیم و تربیت 
آسیب وارد می کند. مرادی اظهارداشت: باید از داشته های 
خود حراســت و قدردانی کنیم و باید قدردان افرادی مانند 
مرحوم خطیبی زاده که کارهای بزرگ برای استان هرمزگان 
انجام داده اند باشیم. وی بیان کرد: تمام خیرین عمر و وقت 
و عالقه دنیایی خود را کنار گذاشتند و این خدمات بزرگ 
را به همنوعان خود انجام دادند که قابل ستایش هستند و کار 
بزرگی است. وی بیان کرد: صنایعی که در استان هرمزگان 
فعالیت دارند نیز بیش از پیش به این موضوع ورود کنند و به 
مسئولیت های اجتماعی خود به ویژه ساخت مدارس استان، 

استانداردسازی و ایمن سازی و تجهیز مدارس ورود کنند.
  دیگر نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی 
در این مراسم گفت: اگر نهضت مدرسه سازی در هرمزگان 
نمره خوبی می گیرد و در کشــور برجسته می شود نتیجه 
خیرینی است که سرمایه اجتماعی هستند که پشتیبان این 
حرکت قرار گرفته اند. محمد آشوری اظهار داشت: اعتمادی 
که خیرین مدرسه ساز در استان دارند این حرکت عظیم در 

استان را ایجاد نموده است. وی خاطر نشان کرد: اگر حرکتی 
در کشور بخواهد سامان پیدا کند باید سرمایه اجتماعی آن 
خوب باشد. آشوری بیان کرد: این پشتوانه اجتماعی باعث 
شده سرانه فضای آموزشی در استان هرمزگان به پنج و نیم 
متر برسد این در حالی است که سرانه آموزشی در کشور 
پنجاه و دو دهم متر اســت. وی خاطرنشان کرد: توسعه 
در کشــور نامتوازن است که به دلیل عدم توجه به آمایش 
ســرزمینی و نیروی انسانی است. وی عنوان کرد: مدرسه 
نیروی انســانی مورد نیاز برای هر کشور را تربیت می کند 
و همه کشورهایی که پیشرفت کرده اند به بحث آموزش و 
پرورش خود توجه داشته و از این مکان مهم شروع کرده اند.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان در این 
مراسم گفت: بحث آموزش و پرورش موضوع بسیار مهمی 

از جامعه است که باید به آن توجه شود. 
  احسان کامرانی افزود: توسعه پایدار بدون در نظر گرفتن 
آموزش و پرورش، دانش آموزان و دانشــجویان بی معنی 
است.  کامرانی اظهارداشت: اســتان هرمزگان به تنهایی 
خود یک کشور را تشــکیل می دهد چرا که این استان از 
۷۵ کشور دنیا از نظر وسعت و ۸۳ کشور دنیا از نظر منابع 
بزرگتر است. وی خاطر نشان کرد: وجود دریا، منابع انرژی 
و طبیعی و صنایع در استان هرمزگان باعث شده است که 

تمام استعدادها و ظرفیت ها در این استان وجود داشته باشد 
و باید برای این ظرفیت ها، نیروی انســانی مناسب تربیت 
شود.  کامرانی اضافه کرد: ساخت و توسعه نیروی انسانی در 
آموزش و پرورش و دانشگاه های استان انجام می شود به 
همین دلیل باید به این مکان ها توجه ویژه ای صورت پذیرد. 
کامرانی خاطرنشــان کرد: باید به آموزش و پرورش نگاه 
ویژه شود تا از این طریق سرمایه های انسانی ما آموزش 
داده شود.  وی بیان کرد: دولت به تنهایی نمی تواند در زمینه 
توسعه فضاهای آموزشی اقدام نماید و حضور مردم به ویژه 
خیرین در این امر بسیار موثر است. وی گفت: در گذشته 
خیرین در ساخت مسجد حضور پیدا می کردند اما اکنون در 
همه زمینه ها به ویژه ساخت مدرسه حضور فعال داشته و به 

این مهم نیز اهتمام دارند. 
  مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان 
نیز در این مراســم گفت: پس از سه سال وقفه برگزاری 
جشنواره به صورت عمومی، خوشبختانه امسال توانستیم 
این جشنواره را برگزار نماییم. سیدفخرالدین هاشمی افزود: 
در سالهای اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا این جشنواره 
به صورت محدود برگزار می شــد و از تعداد محدودی از 
خیرین در این جشنواره ها تقدیر صورت می گرفت. هاشمی 
خاطرنشان کرد طی سال های اخیر رشد خوبی در ساخت 

مدارس توسط خیرین را شاهد بودیم. وی بیان کرد: سرانه 
فضای آموزشی در استان هرمزگان از یک متر در سال ۵۷ 
به پنج و نیم متر در سال جاری رسیده است که نشان می دهد 
ســال های بعد از انقالب فعالیت های زیادی در خصوص 
مدرسه ســازی در استان صورت گرفته است. وی عنوان 
کرد: این مقدار سرانه برای استان هرمزگان کافی نیست و ما 
به دنبال افزایش آن هستیم. هاشمی خاطرنشان کرد حضور 
فعال خیرین در امر مدرسه سازی باعث شده است که بتوانیم 
سرانه فضای آموزشی را در استان افزایش دهیم وی گفت: 
بیش از ۳۵۲ میلیارد تومان در ساخت فضاهای آموزشی 
طی یک ســال اخیر در اســتان هرمزگان توسط خیرین 
مشارکت شده است. وی ادامه داد: در سال آتی پیش بینی 
می شود که بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان خیرین مدرسه ساز 
در استان مشارکت داشته باشند. هاشمی بیان کرد: یکی از 
چالش های ما فضاهای غیراستاندارد می باشد که در استان 
هرمزگان کمتر از ۱۰ درصد از فضای آموزشی غیراستاندارد 
می باشند. وی با بیان اینکه در بندرعباس، میناب و رودان 
کمبود فضای آموزشی وجود دارد گفت: نیازمند مشارکت 
خیرین به ویژه صنایع استان برای ساخت مدرسه در شهر 
بندرعباس در راستای مسئولیت اجتماعی هستیم که بتوانید 

از این طریق کمبودهای موجود را برطرف نماییم.
  رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان هرمزگان در این 
مراســم گفت: در این سال ها خیرین زحمت زیادی برای 
ساخت مدارس اســتان هرمزگان کشیده اند و اکنون جای 
بســیاری از آنها خالی است. ســیدعبداله هاشمی افزود: 
برای اینکه بتوانیم موفق باشیم باید همه با هم متحد بوده و 
انسجام داشته باشیم تا بتوانیم به موفقیت های بیشتری دست 
پیدا کنیم.هاشــمی با بیان اینکه در حین مراسم تعدادی از 
خیرین اعالم آمادگی برای ساخت مدارس کرده اند گفت: 
برای سال آینده خیرین متعهد شدند که بیست مدرسه دیگر 
بسازند. همچنین یکی از خیرین، مدرسه شبانه در بستک را 
با سه هزار مترمربع زیربنا قرار است بسازد. وی بیان کرد: 
همه باید تالش کنیم برای دانش آموزان سرپناه بسازیم که 

بتواند در آن به تحصیل و علم آموزی بپردازند.
عالم اهل ســنت هرمزگان در این مراســم گفت: ثمره 
برگزاری چنین جشــنواره هایی باید شناساندن خیرین 
 باشــد که از هستی و دارایی خود گذشته اند تا کار خیر 
انجام دهند. شیخ امینی اظهارداشت: خیرین دارایی خود 
را در راه خدا سرمایه گذاری کرده و توشه برای آخرت 
خود قرار می دهند. وی اظهار داشت: این مراسمات باید 
زمینه تشــویق و ترغیب افرادی باشد که تاکنون در این 
امر مقدس شرکت نکرده اند.مدیرکل آموزش و پرورش 
استان هرمزگان نیز در این مراسم گفت: وفاق و همدلی 
خوبی در استان هرمزگان وجود دارد که باعث شده است 
که چنین مراسمی در اســتان برگزار شود. قویدل اظهار 
داشــت: در دهه فجر بیست و سومین منطقه آموزش و 
پرورش اســتان هرمزگان در لیردف شهرستان جاسک 
افتتاح خواهد شد. وی اضافه کرد: خیرین در کنار دولت 

قرار دارند و کارها و گام های بزرگی برداشته اند. 
  قابل ذکر اســت، در این مراسم تفاهم نامه ساخت سی 
مدرســه در شرق اســتان هرمزگان نیز به امضاء رسید. 
همچنین از خیرین مدرسه ساز با اهداء تندیس تجلیل شد.

بیست و چهارمین جشنواره 
خیرین مدرسه ساز هرمزگان برگزار شد 

امین زارعی/دریا
amin.zch         @gmail.com2011


