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فرماندار بندرعباس: معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور: با امضاء یک تفاهم نامه؛

هرمزگان رتبه سوم کشور در اجرای مصوبات

 ستاد اقتصاد مقاومتی دارد

در جریان برپایى اردوی تيم ملى در بندرعباس؛

نیازهای پژوهشی شرکت پاالیش نفت بندرعباس 

توسط دانشگاه آزاد اسالمی برآورده می شود

صفحه3 صفحه4

سال هفدهم 
  شماره 719    
8صفحه 
 قیمت 1000 تومان

راه اندازي 10 مدرسه راهیان نور در هرمزگان

لزوم  بازنگری در محکومیت زندانیان ناتوان از پرداخت مهریه

انبار صیاد جاسکی آتش گرفت

سختی های انسان دراول زندگی 

برگزاری جشن گلریزان در شهرستان بستک

توصیه های بهداشتی در بیماری تب مالت جدی گرفته شود
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قرارگرفتن صادرات غیرنفتی در کانال صعود

امروز در دریای اندیشه
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 در راستاي تفاهم نامه مشترك بين سپاه و اموزش و پرورش صورت گرفت: 

روزنامه 

صفحه8 صفحه6

رئیس فدراسیون ووشو 
به بندرعباس سفر 
می کند

وظیفه مدیران خدمت رسانی 
به مردم در راه آبادانی و 

توسعه است

خبـــر

ناجا سدی محکم در برابر توطئه های 
دشمنان است

انتظامی  نیروی  امروز  گفت:  ناجا  ویژه  یگان های  فرمانده 
امنیت  تامین  برای  مجاهدت  و  تالش  درحال  روز  شبانه 
برابر توطئه  اکنون سدی محکم در  ناجا  و  بوده  در کشور 

دشمنان است.
سردار حسن کرمی در حاشیه بازدید از پاسگاه های دریابانی 
روز  شبانه  انتظامی  نیروی  امروز  گفت:  هرمزگان  استان 
درحال تالش و مجاهدت برای تامین امنیت در کشور بوده و 
به جرأت می توان گفت که ناجا اکنون سدی محکم در برابر 

توطئه های دشمنان است.
وی با تاکید بر اینکه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
رهبری،  معظم  مقام  مدبرانه  و  هدایت های هوشمندانه  با 
همچنین  و  العالی(  )مدظله  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
حمایت های مردم همیشه در صحنه دارای قدرتی شکست 
شاهد هستیم  امروز  داد:  ادامه  است،  نفوذناپذیر  و  ناپذیر 
یاری  به  مرزها  از  فراتر  کیلومتر  هزاران  اسالمی  انقالب 

مظلومان و مستضعفان می رسد.
فرمانده یگان های ویژه ناجا با اشاره به وضعیت مرزها و تاثیر 
روابط دیپلماتیک در امنیت کشور تصریح کرد: بین ایران 
و سایر کشورهای همسایه روابط حسنه مرزی برقرار است 
و این روابط زمینه ساز امنیت پایدار در مرزهای جمهوری 

اسالمی ایران شده است.
سردار کرمی با بیان اینکه مرزبانان ستون محکم دفاع از 
مرزهای ایران اسالمی هستند و وظایف خطیری در حراست 
از کیان کشور دارند، خاطرنشان کرد: نیروهای مرزبانی با 
اخالص، معنویت و روحیه بسیجی، در اقصی نقاط مرزهای 
از جان  ایران اسالمی  و دریایی جمهوری  پهناور خشکی 
خود برای دفاع از کشور مایه می گذارند که این نشان از 

یسلحشوری مرزبانان دارد.
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خلیج  فلزی  و  معدنی  صنایع  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
این  ریلی  نقل  و  های حمل  زیرساخت  ارتقا  از  فارس 
منطقه عظیم اقتصادی خبر داد و گفت: سال گذشته 

بیش از 92هزار واگن در این منطقه تخلیه شد.
بیان  خبر  این  تشریح  در  طهرانی«  خلج  »حسن   
داشت: با تعامل سازنده ی شکل گرفته بین اداره کل 
راه آهن هرمزگان.شرکتهای مستقر در  منطقه ویژه ی 
نقل  و  حمل  هزینه های  کاهش  شاهد  فارس،  خلیج 
تولیدی  محصوالت  شدن  تر  اقتصادی  آن  تبع  به  و 

بوده ایم.
و  معدنی  صنایع  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
اظهار  بخش  این  عملکرد  درباره  فارس  خلیج  فلزی 
در  واگن  تعداد ۷۷ هزار ۸۰۷   ، داشت: سال ۱۳۹۶ 
منطقه تخلیه شد که این آمار در سال گذشته به ۹۲ 

هزار و ۳۳۸ واگن ارتقا پیدا کرد.

وی با اشاره به ثبت متوسط تخلیه ۳۲۰ واگن در روز 
هر  وزن  کرد:  تصریح  فارس،  خلیج  ویژه  منطقه  در 
واگن قریب به ۵۵ تن است که عملیات تخلیه ی این 
واگن ها توسط همکاران مستقر در منطقه و همچنین 

کارکنان راه آهن صورت می پذیرد.
تخلیه و بارگیری 5.2 میلیون تن محصول صادراتی

درباره  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  طهرانی  خلج 

تنها   از  بارگیری محصوالت صادراتی  و  تخلیه  میزان 
اسکله  مکانیزه کشور نیز گفت: در سال گذشته شاهد 
بودیم  محصول  تن  میلیون   ۵.۲ بارگیری  و  تخلیه 
و ۱.۹  تن شامل محصوالت معدنی  میلیون  که ۳.۲ 
نفتی  فراورده های  میلیون تن هم شامل محصوالت 

بود.
وی تاکید کرد: توسعه حمل و نقل ریلی نقش بسزایی 
در رونق اقتصادی منطقه دارد و طی دو سال گذشته 

شاهد افزایش تعداد واگن ها بوده ایم.
وی با بیان اینکه حرکت در مسیر منویات مقام معظم 
است،  کشور  اقتصادی  مشکالت  حل  کلید  رهبری، 
گفت:  کارکنان منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی 
و فلزی خلیج فارس، تالش شبانه روزی را سرلوحه ی 
کار خود قرار داده  تا به سهم خود در راستای ایجاد 
رونق اقتصادی با تمام توان به نقش آفرینی بپردازند.

طی سال گذشته صورت گرفت :

تخلیه ۹۲ هزار واگن مواد فله معدنی در منطقه ویژه خلیج فارس  خانه انگلیسی بهار
 واگذاری کالس به مدرس مکالمه واجد شرایط.

 استخدام مدرس برای سطوح مختلف.

سیزده هکتاری، مقابل 
تارا مارکت

0917 579 5007

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان پیش بینی کرد: امسال 42 هزار نوآموز بدو 
ورود به دبستان و پیش دبستانی در 28 پایگاه مورد سنجش سالمت قرار گیرد.

موسی دادی زاده سرخایی در نخستین نشست ستاد سنجش نوآموزان بدو ورود 
سالمت  پایگاه   ۲۵ گذشته  سال  افزود:  استان  در  دبستانی  پیش  و  دبستان  به 
برای سنجش نوآموزان هرمزگان برپا بود که امسال سه پایگاه دیگر در شهرهای 

بندرعباس، قشم و میناب به آن اضافه شده است.
وی بیان داشت: سال گذشته ۴۱ هزار و ۷۸ نفر در طرح سنجش مورد ارزیابی قرار 
گرفتند که از این تعداد ۳ هزار و ۴۲۳ نفر دیرآموز، ۲۹۵ نفر ثبت نام در مدرسه 

های استثنایی و ۴۸ نفر نیز به بهزیستی معرفی شدند.
سالمت  سنجش  طرح  در  داشت:  اظهار  هرمزگان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
آمادگی تحصیلی، بینایی، شنوایی، دید رنگ، تست گفتاری، قد، وزن و توده بدنی، 
قد به سن، اختالل پوست و مو، دهان و دندان و وضعیت حرکتی این امکان را 
فراهم خواهد کرد که با تشخیص به موقع دانش آموزان با مشکل متعدد تحصیلی 

و سالمت جسمانی روبرو نشوند.
دادی زاده تصریح کرد: تحقق عدالت آموزشی برای خانواده ها و دانش آموزان از 

مهم ترین اهداف طرح سنجش سالمت نوآموزان است. وی یاد آور شد: روسای 
برگزاری  با  باید  رییس ستاد سنجش  عنوان  به  ها  پرورش شهرستان  و  آموزش 
فرآیند سنجش  بهداشت،  با همکاری شبکه های  نشست های ستاد شهرستانی 

نوآموزان را به بهترین نحوه مطلوب اجرایی کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان:

پیش بینی سنجش سالمت 4۲ هزار نوآموز در هرمزگان

صنایع  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
معدنی و فلزی خليج فارس:

توسعه حمل و نقل ریلی نقش بسزایی در 
رونق اقتصادی منطقه دارد و طی دو سال 
واگن ها  تعداد  افزایش  شاهد  گذشته 

بوده ایم.
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دیدار هیات پارلمانی ایران از 
پارلمان نروژ

کمیسیون  رئیس  پیشه  فالحت  اهلل  حشمت 
و  کشورمان  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت 
ادامه دیدارهای خود  پارلمانی همراه در  هیات 
در نروژ با خانم اوا کریستین هانسن نایب رئیس 

اول پارلمان نروژ دیدار و گفت وگو کردند.
این  در  هانسن  کریستین  خانم  ایسنا،  گزارش  به 
دیدار با اشاره به اهمیتی که نروژ برای توسعه روابط 
با جمهوری اسالمی ایران قائل است وضعیت خطیر 
تحوالت در منطقه خاورمیانه را یادآور شد و ضمن 
دو  بین  پارلمانی  همکاری های  توسعه  از  استقبال 
امیدواری کرد که همه مسایل موجود  اظهار  کشور 
در منطقه با اتکاء به دیپلماسی و از طریق گفت وگو 

حل و فصل شوند.
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
وظایف  تشریخ  ضمن  دیدار  این  در  نیز  کشورمان 
مجلس  ملی  امنیت  و  خارجی  سیاست  کمیسیون 
شورای اسالمی به عملیات روانی دشمنان جمهوری 
کرد  اشاره  علیه کشورمان  منطقه  در  ایران  اسالمی 
کامل  ایران ضمن حفظ  اسالمی  و گفت: جمهوری 
به  اخیر  تحوالت  با  ارتباط  در  خود  های  آمادگی 
مدیریت تنش در منطقه معتقد است و نقش نروژ در 

این ارتباط را برجسته می داند.

نوروزی:
 با مصوبه کمیسیون قضایی مرتکب 
اسیدپاشی مفسد فی االرض قلمداد 

می شود

با  گفت:  مجلس  قضایی  کمیسیون  سخنگوی 
مصوبه کمیسیون قضایی چنانچه اسیدپاشی با 
ناامنی در جامعه  و موجب  باشد  ارعاب  هدف 
دانسته  فی االرض  مفسد  مرتکب  فرد  شود، 

شده و به مجازات آن محکوم می شود.
حجت االسالم حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم 
در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار 
نشست  به  اشاره  با  فارس،  خبرگزاری  پارلمانی 
طرح  جلسه  در  گفت:  مجلس  قضایی  کمیسیون 
اصالح قانون دیوان عدالت اداری در دستور اعضای 
کمیسیون قرار داشت که موادی از آن بررسی و به 

تصویب اعضا رسید.
وی افزود: اعضای کمیسیون در این جلسه مصوب 
دیوان  شعب  بین  اختالف  حل  مرجع  که  کردند 
از کسب  قضایی پس  مراجع  و سایر  اداری  عدالت 
نظر مشورتی دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور 

است. 
داشت:  اظهار  قضایی مجلس  سخنگوی کمیسیون 
همچنین در این جلسه دو ماده الحاقی در رابطه با 
طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در کمیسیون مطرح 
شد و به تصویب اعضای کمیسیون رسید. نوروزی در 
اساس مصوبه کمیسیون  بر  پایان خاطرنشان کرد: 
در جریان بررسی این تبصره ها چنانچه اسیدپاشی با 
هدف ارعاب و ایجاد ناامنی در جامعه باشد به نحوی 
که موجب ناامنی در محیط شود، شخص مرتکب، 
آن  مجازات  به  و  شده  محسوب  فی االرض  مفسد 

محکوم می شود.

یک حقوقدان:
حجم ورودی پرونده های قضائی با 

وساطت وکالی باسابقه کاهش 
خواهد یافت

وکالت  شدن  اجباری  با  گفت:  حقوقدان  یک 
مانع وکالت افراد غیر خواهیم شد و با وساطت 
پرونده  وروی  حجم  باسابقه  وکالی  از  بسیاری 
ها کاهش خواهد یافت و بسیاری از دعاوی در 

همان مرحله اول حل و فصل خواهد شد.
سخنان  درباره  حقوقدان،  و  وکیل  غیرت«،  »فریده 
کثرت  بر  مبنی  قضائیه  قوه  رئیس  رئیسی  ابراهیم 
حجم ورودی پرونده های قضائی و راهکارهای مقابله 
یک  که  وقتی  گفت:  برنا  خبرنگار سیاسی  به  آن  با 
نباید  دهیم،  قرار  بررسی  مورد  بخواهیم  را  مسئله 
باید  ابعاد مختلفی را  از یک بعد بررسی کنیم بلکه 
مدنظر قرار داد. گسترش مناسبات اجتماعی، جمعیت 
زیاد و تضاد منافعی که بین افراد رخ می دهد موجب 
ایجاد تخلفات عدیده می شود و در نهایت حق و ناحق 
هایی صورت می گیرد. بنابراین این موارد بر حجم 
اعتراضات و پرونده ها می افزاید که اگر بخواهیم از 
این موارد کم کنیم، باید به ریشه های اجتماعی آن 

توجه کنیم.
کثرت  با  مقابله  در  اینکه  اما  افزود:  حقوقدان  این 
نظر  از  دهیم  انجام  اقداماتی  چه  ها  پرونده  حجم 
وکالی دادگستری، وکالت افراد غیر در حل مسائل به 
زیان افراد است و با اجباری کردن وکالت بسیاری از 
دعاوی و مشکالت در همان مراحل اولیه حل خواهد 
شد.  همه وکال در دفاتر خود به کرات پرونده های 
زیادی را به صلح و سازش منتهی کردند تا به دادگاه 
کشیده نشود. بنابراین در بسیاری از مواقع وکال نقش 
حل کننده مسائل و مشکالت را دارند که در نتیجه 
باعث می شوند سیل جمعیتی که به سوی محاکم و 
بیشتری  نظم  و  روند کم خواهد شد  دادگاه ها می 

پیدا می کند.

خبـــر

ایران در تامین امنیت و ثبات منطقه 
نقش برجسته و ممتازی دارد

تهران- ایرنا- سفیر چین در تهران گفت: نقش 
جمهوری اسالمی ایران در کمک به تأمین امنیت 
تروریسم  با  مبارزه  جمله  از  منطقه  در  ثبات  و 

برجسته و ممتاز است.
به گزارش خانه ملت، »پانگ سن« در دیدار »حسین 
بین  مدیرکل  و  رئیس  ویژه  دستیار  امیرعبداللهیان« 
توسعه  داشت:  اظهار  اسالمی  شورای  مجلس  الملل 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  با  مناسبات  گسترش  و 
عرصه های مختلف همواره مورد توجه و پیگیری مقامات 

و مسئوالن چینی قرار دارد.
سفیر چین در تهران افزود: دو کشور از توانمندی های 
فراوانی در عرصه های مختلف برخوردارند که استفاده 
از آنها به گسترش بیش از پیش مناسبات دوستانه دو 

کشور کمک می کند.
سن در ادامه این دیدار خاطرنشان کرد: نقش جمهوری 
در  ثبات  و  امنیت  تأمین  به  در کمک  ایران  اسالمی 
و ممتاز  برجسته  تروریسم  با  مبارزه  از جمله  منطقه 
لفظی  تهدیدات  و  فشارها  کردن  محکوم  با  است.وی 
مقامات آمریکایی عنوان کرد: دوران یکجانبه گرایی و 
اعمال فشار بر کشورهای مستقل جهان به پایان رسیده 
است.سفیر چین در تهران در پایان این دیدار نسبت به 
تحکیم و تقویت ارتباطات و همکاری های دو کشور ابراز 

امیدواری کرد.
عرصه های  در  کشور  دو  همکاری های   **

منطقه ای و بین المللی به خوبی جریان دارد
حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس و مدیرکل 
بین الملل مجلس شورای اسالمی نیز در این دیدار با 
اشاره به مناسبات دوستانه دو کشور گفت: روابط ایران 
و چین در همه زمینه ها بویژه در عرصه پارلمانی خوب 

و رو به گسترش است.
امیر عبداللهیان در ادامه این دیدار بیان کرد: لحن و 
و  تند  ایران  با  ارتباط  در  آمریکایی  مقامات  ادبیات 
نامناسب و شایسته خودشان است. احدی در ایران به 

ادبیات سیاسی سخیف کاخ سفید اعتنا نمی کند.
دستیار ویژه رئیس و مدیرکل بین الملل مجلس شورای 
اسالمی در این دیدار از تالش های مثبت و سازنده سفیر 
چین در توسعه و گسترش مناسبات دوستانه دو کشور 

تقدیر کرد.

خبـــر

2
سیاست 
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 به گزارش روابط عمومی نماینده غرب هرمزگان به نقل از 
خبرگزاری فارس از بندرعباس مدتی است که بحث اختصاص 
جنوبی  پارس  منطقه  همجوار  های  شهر  به  آالیندگی  حق 
این  اندرکاران  دست  و  کند  می  طی  را  خود  قانونی  مسیر 
امر نوید داده اند که بزودی مردم شهرستان های پارسیان، 
المرد و مهر از استان های هرمزگان و فارس به حق قانونی 
خود خواهند رسید. در همین راستا اخیرا استاندار بوشهر و 
همچنین نماینده شهرستان های عسلویه، کنگان، جم و دیر 

ایراداتی نسبت به این قضیه ابراز نموند.
 متن زیر پاسخ ناصر شریفی نماینده مردم پارسیان، لنگه و بستک 
به ادعاهای فوق است که اختصاصا برای اولین بار منتشر می گردد:

خانم  سرکار  و  بوشهر  استان  محترم  استاندار  گراوند  آقای  جناب 
سکینه الماسی نماینده محترم شهرستانهای عسلویه، کنگان، جم 

و دیر
باسالم و احترام

مستحضر است که مصاحبه و سخنرانی های شما عزیزان طی چند 
روز اخیر در خصوص عدم تخصیص حق السهم آالیندگی صنایع 
عظیم پارس جنوبی به استانهای همجوار به سمع و نظر بنده رسید. 
با شناختی که از شما عزیزان داشتم، از اینکه حق، عدالت و انصاف 
، فدای مصلحت های زودگذر و بهره برداری تبلیغاتی شده است؛ 
بسیار متعجب و متاثر گردیدم. به همین دلیل تصمیم گرفتم نکاتی 
و  عسلویه  شهرستانهای  فهیم  مردم  و  بزرگواران  شما  خدمت  را 

گنگان عرض نمایم.
پارس  آالینده سایت یک  از صنایع  آالیندگی  اختصاص حق   )۱ 
جنوبی به شهرستانهای استانهای مجاور این منطقه، که شما تحت 
عنوان غیرقانونی و غیرکارشناسی از آن نام برده اید؛ در واقع حق 
مسلمی است که قوانین برنامه های پنجم و ششم توسعه)به ترتیب 
نظر  در  آالینده  برای شهرستانهای مجاور صنایع  و 6(  مواد ۱23 
باره الزم بذکر است که قانونگذار به درستی  گرفته است. در این 
مناطق  به  این حق،  اختصاص  نموده، که همانا  ادا  را  حق مطلب 
تحت تاثیر آلودگی، فارغ از تقسیمات کشوری است؛ بنابراین حق 
در  گرفته  قرار  شهرستانهای  برای  شده  مصوب  آلودگی  السهم 
استانهای فارس و هرمزگان که در مجاورت صنایع آالینده پارس 
تاثیر  آن  از  غیرمستقیم  و  مستقیم  بطور  و  اند  واقع شده  جنوبی 
بلکه  نبوده،  غیرکارشناسی  و  قانون  بر خالف  تنها  نه  پذیرند؛  می 

اجرای نص صریح قوانین جاریه کشور است که 
اشاعه عدالت در کشور اسالمی عزیزمان  زمینه 
را فراهم خواهد آورد؛ و از طرفی اختصاص حق 
آالیندگی به سایر شهرستانهای استان بوشهر که 
در باالدست)غرب( و با صدها کیلومتر فاصله از 
و کمترین  اند  قرار گرفته  پارس جنوبی  صنایع 
تاثیری از آن نمی پذیرند بر خالف قوانین کشور 
و ظلمی آشکار در حق مردم شهرستان عسلویه 
و شهرستانهای مجاور خواهد بود. از شما عزیزان 

به  نسبت  که  است  این  بر  انتظار  مردم،  و  دولت  نمایندگان  بعنوان 
که  کسانی  به  را  قانونی  موارد  و  شده  پیشگام  قانون  شدن  اجرایی 

مترصد سوء استفاده از احساسات پاک مردم هستند؛ گوشزد نمایید.
 2(صنایع عظیم پارس جنوبی یک طرح ملی محسوب می شود که 
برای ایجاد آن از ردیف بودجه های ملی استفاده شده است. این بدان 
معناست که همه استانهای کشور در هزینه های انجام شده در این 
منطقه سهیم هستند؛ بنابراین محدود کردن عواید و فواید این صنایع 
بخصوص  استانها  سایر  گرفتن حق  نادیده  و  بوشهر  استان  به  فقط 
استانهای همجوار و تحت تاثیر، ظلمی آشکار در حق مردم این استانها 
خواهد بود که بر خالف اخالق اسالمی و انسانی است. به همین دلیل 
است که وزارت نفت طی بخشنامه ای شعاع صد کیلومتر منطقه پارس 
جنوبی را حوزه تحت نفوذ قلمداد نموده و در مصوبات هیات محترم 

دولت نیز این موضوع واضح و آشکار بیان شده است.
 3( عظمت صنایع پارس جنوبی بر هیچ کس پوشیده نیست و قرار 
گرفتن فشرده این حجم عظیم از صنایع در وسعت کم منطقه پارس 
جنوبی با دارا بودن 60 پایه فلر)حدود ۱20 فلر( و انتشار 200 تن 
گوگرد در هوا بصورت روزانه از هر کدام از صنایع پاالیشگاهی پارس 
جنوبی بعلت عدم وجود سیستم های نوین فراوری گازهای ترش و 
نیز وجود بالغ بر سی صنعت بزرگ پتروشیمی، باعث انتشار آالینده 
است؛  گردیده  منطقه  آن  و ساحل  هوا  در  و خطرناک  متنوع  های 
بگونه ای که طی مطالعات مختلف، مشخص شده است که شاخص 
کیفیت هوای آن منطقه در اکثر روزهای سال از واحد دویست باالتر 
آن  هوای  و خطرناک  ناسالم  نشان دهنده وضعیت خیلی  که  است 
در اکثر روزهای سال است. اگر این حجم از آلودگی توسط جریان 
هوا به مناطق همجوار منتقل و پخش نمی گردید، تراژدی انسانی 
این رو بدیهی است که پخش  از  بوقوع می پیوست.  در آن منطقه 

آالینده های هوا توسط جریان باد و انتقال آن 
به مناطق همجوار، باعث کاهش سریع غلظت 
و  جنوبی  پارس  در  شده  تولید  های  آالینده 
مهم  این  است.  آن شده  اثرات  کاهش  باالتبع 
در خصوص آلودگیهای رها شده صنایع در دریا 

نیز صدق میکند.
که  نمیباشد  یادآوری  به  الزم  بطور حتم   )۴ 
هرمزگان،  استان  در  واقع  پارسیان  شهرستان 
هم مرز با شهرستان عسلویه و پایین دست آن، 
در مسیر بادهای غربی-شرقی منطقه پارس جنوبی قرار دارد و فاصله 
آخرین فلر پارس جنوبی)فازهای ۱۵و۱6( تا مرز شهرستان پارسیان 
حداکثر پانزده کیلومتر است. بنابراین طبیعی است که بخش اعظم 
آالینده های تولید شده در صنایع پارس جنوبی به وسیله جریان هوا 
حمل شده و به شهرستان پارسیان سرازیر گردد؛ چه بسا شب ها و 
روزهایی که مردم این شهرستان از بوی گازهای رها شده در صنایع 
پارس جنوبی آسایش جسمی و روانی خود را از دست داده و برای در 
امان ماندن از خطرات احتمالی، خود را در چاردیواری خانه محبوس 
کرده اند. عالوه بر آلودگی هوا، آلودگی دریایی پارس جنوبی نیز به 
اثرات  از  یکی  این شهرستان رسیده است که کاهش صید  سواحل 

آن است.
 ۵(متاسفانه عدم آگاهی و سطحی نگری مدیران سابق وزارت نفت 
و نیز حرص، طمع و نگاه غیر کارشناسی مدیران سابق بوشهر، باعث 
احداث این حجم عظیم از صنایع در منطقه عسلویه شده است که 
در بعد کالن آن بر خالف قواعد و مصالح سیاسی، اقتصادی، نظامی، 
امنیتی و اجتماعی و فرهنگی کشور بوده و بطور خاص ظلمی آشکار 
بخشی  اینکه  بدتر  و  است  این صنایع  و هم مجاورین  مردم  به  هم 
که  بوشهر  استان  به سایر شهرستانهای  از سهم شهرستان عسلویه 
باالدست و در فاصله چند صد کیلومتر دورتر از صنایع پارس جنوبی 
این  با اجرای مصوبه جدید،  اهدا می شده است که  نیز  قرار دارند، 

شهرستان به حق واقعی خود خواهد رسید.
ویژه  منطقه  که  است  بذکر  الزم  کنگان  شهرستان  6(در خصوص   
پارس جنوبی دارای سه سایت در محدودهی شهرستانهای عسلویه، 
کنگان و دیر است که به ترتیب مناطق پارس یک، پارس دو و پارس 
سه)پارس شمالی( نامیده می شوند. منطقه پارس دو در شهرستان 
کنگان و در مجاورت شهر کنگان قرار دارد بنابراین سهم آالیندگی 

صنایع قرار گرفته در این منطقه، حق  مسلم شهرستان کنگان می 
باشد. از آنجایی که شهرستان کنگان در باالدست منطقه پارس یک 
قرار گرفته است و در مسیر باد غالب این منطقه نیز قرار ندارد، واضح 
است که سهمی از حق آالیندگی صنایع گاز و پتروشیمی قرار گرفته 
در منطقه پارس یک )عسلویه( نیز نخواهد داشت. به همین دلیل 
است که در مصوبه اخیر، سهم آالیندگی از منطقه پارس یک برای 

شهرستان کنگان صفر در نظر گرفته شده است.

◀ ۷( طی دو سال پیگیری حق السهم آالیندگی مناطق همجوار 
پارس جنوبی، کار کارشناسی بسیاری در سطح شهرستان، استان 
اخیر  آن مصوبه  است که خروجی  انجام شده  تهران  نهایت  در  و 
در خصوص اعطای حق السهم آالیندگی به شهرستانهای همجوار 
پارس جنوبی بوده است. لذا بر خالف اظهار نظر شما، این موضوع 
یک امر کارشناسی شده و با محاسبات دقیق آماری بوده تا به نتیجه 

مطلوب رسیده است.
 ۸(ما نیز همچون شما اعتقاد داریم که بیشترین حق سهم آالیندگی 
مربوط به شهرستان عسلویه و مردم شریف آن است که همانا در 
مصوبه اخیر بیشترین حق السهم به این شهرستان تعلق گرفت، ولی 
این موضوع بهانه ای برای محروم کردن مناطق همجواری که بطور 
مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر آالینده های پارس جنوبی قرار 
دارند، نخواهد بود و هیچ عقل سلیمی نخواهد پذیرفت که تنها دلیل 
محروم ماندن از حق قانونی یک شهرستان، فقط و فقط قرار گرفتن 
آن شهرستان در استان دیگر باشد؛ کما که در این خصوص قانون 

بطور واضح تکلیف را روشن کرده است.
پارسیان  و  مردمان شهرستانهای عسلویه  اینکه،  آخر  نکته  و   )۹ 
از دیر باز بدون توجه به مرزهای جغرافیایی و تقسیمات کشوری، 
مراودات گسترده تجاری و فرهنگی با هم داشته اند، بگونه ای که 
قبل از تاسیس منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، بیشتر نیازهای 
شهرستان عسلویه، از شهر پارسیان تامین می شده است. لذا من و 
شما بعنوان نمایندگان این مردمان عزیز، باید سعی و تالش نماییم 
که پیوندهای میان آنان روز به روز محکم شود و از اعمالی که اسباب 
کدورت و اختالف را بین آنان فراهم می آورد، به جد دوری جوییم.

ناصر شریفی
نماینده مردم شریف پارسیان، لنگه و بستک 

محکومین  اقساط  تعدیل  هرمزگان،  دادگستری  کل  رئیس 
مهریه را ضرورتی اجتناب ناپذیر برشمرد و بر لزوم بازنگری در 

محکومیت زندانیان ناتوان از پرداخت مهریه تأکید کرد .
 اولین جلسه »شورای قضایی استان هرمزگان« به ریاست علی صالحی 
رئیس کل دادگستری استان و با حضور رؤسا و مدیران کل سازمان های 

وابسته به قوه قضائیه برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، در جریان این نشست با اشاره 
به دستورالعمل ابالغی از سوی ریاست قوه قضائیه اظهار داشت: قانون 
نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱3۹۴ مقرر داشته است که 
بازداشت زوج برای عدم پرداخت مهریه منحصر است به مواردی که زوج 
قادر به پرداخت مهریه باشد؛ اما از پرداخت مهریه اجتناب کند و زوجه 

رامعطل بگذارد. 
 ، اقتصاد  با توجه به نوسات به وجود آمده در حوزه  اینکه  با بیان  وی 
تعدیل اقساط محکومین مهریه ضرورتی اجتناب ناپذیر است ، بر لزوم 

بازنگری در محکومیت زندانیان ناتوان از پرداخت مهریه تأکید کرد.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه تصریح کرد: ضرورت دارد 
با توجه به دستورالعمل ابالغی ،ترتیبی اتخاذ شود تا  به صورت خارج از 

نوبت نسبت به درخواست تعدیل رسیدگی و مهلت های تأدیه متناسب 
تا بدین  با وضعیت مالی محکوم علیه و حقوق محکوم لها تنظیم شود 

ترتیب از زندانی شدن افراد ناتوان جلوگیری به عمل آید.
وی همچنین یکی از شاخص های مهم در تحقق اهداف عدالت محور 
دستگاه قضایی را کنترل جمعیت کیفری زندان ها  برشمرد و در همین 
راستا  بر لزوم بازدید منظم،مستمر و هدفمند قضات از بازداشتگاه ها و 

ندامتگاه های استان تأکید کرد. 

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان، لزوم ثبت دقیق اقدامات قضایی و 
بازدید مستمر، مؤثر و هدفمند قضات از ندامتگاه های استان را به منظور 
استماع مطالبات مددجویان و اقدام شایسته در جهت رفع مشکالت آنان 
کاهش  روند  توانیم  می  بازدیدها  افزایش  با  کرد:  تصریح  و  یادآور شد 

جمعیت کیفری را ادامه داده و آن را بیش از پیش ارتقاء بخشیم.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن 
با مرتکبین جرایم خشن  تأکید بر لزوم برخورد قاطع و بدون اغماض 
، اظهارداشت: حذف بسترهای جرم زا با مشارکت تمامی دستگاه های 
نظارتی و اجرایی مؤلفه ای راهبردی در کاهش جمعیت کیفری زندان 

ها محسوب می شود.
علی صالحی در ادامه تصریح کرد : رسیدگی به مطالبات مردم در رأس 
تمام امور است و مدیران نظام جمهوری اسالمی باید به مثابه  یک سرباز 

در جهت خدمتگزاری  به مردم وقت بگذارند.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان با اذعان به این مطلب که تسریع 
عملکرد  از  عمومی  رضایت  جلب  در  مؤثری  نقش  دادرسی  جریان  در 
دستگاهی حق  کرد:هیچ  نشان  ،خاطر  نماید  می  ایفاء  قضایی  دستگاه 

ندارد موجبات اطاله دادرسی را فراهم سازد.

برای  ایثارگران  قرض الحسنه  وام  افزایش  از  ایثارگران  کارآفرینی  و  اشتغال  صندوق  مدیرعامل 
طرح های خوداشتغالی از ۲۰ به ۵۰ میلیون تومان خبر داد.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران، »رضا ریاحی«، مدیرعامل صندوق 
اشتغال و کارآفرینی ایثارگران، با اشاره به تصویب پیشنهاد ۵0 میلیون تومانی وام اشتغال ایثارگران در شورای 
پول و اعتبار گفت: این میزان از تسهیالت پس از ابالغ و طی مراحل اجرایی به ایثارگران جویای کار داده 
می شود. تا پیش از این مبلغ وام قرض الحسنه ایثارگران 20 میلیون تومان بود و تصویب این میزان تسهیالت 
کمک شایانی به ایثارگران جویای کار می کند.وی تأکید کرد: صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران پس از 
ابالغ نهایی این میزان از تسهیالت را به ایثارگران جویای کار پرداخت خواهد کرد.مدیرعامل صندوق اشتغال 
و کارآفرینی ایثارگران در خصوص میزان ایثارگرانی که این وام را دریافت می کنند، گفت: پیش بینی می شود 

حدود ۱2 هزار نفر از ایثارگران عزیز در سال جاری بتوانند تسهیالت اشتغال را دریافت کنند.

ناصرشریفیبهاظهاراتمطرحشدهدرزمینهعوارضآالیندگیپارسجنوبیتوسطمسئوالنبوشهرپاسخداد

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تأکید کرد:

لزومبازنگریدرمحکومیتزندانیانناتوانازپرداختمهریه

مدیرعامل صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران خبر داد؛
وام۵0میلیونتومانیخوداشتغالیایثارگران

 نظر به اینکه آقای یعقوب میرآبی فرزند علی برابر وکالتنامه شماره 82153 مورخ 97/4/24 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی 35 بندرعباس به استناد دوفقره 
استشهادیه محلی بوارده شماره 1/4788 مورخ 1398/2/23 در خصوص پالک 719 فرعی از 5472 ـ اصلی مفروز و مجزی شده از 28 قطعه 9 واقع 
در زیبا شهر، بلوار جالل آل احمد، ابتدای کوچه شهید فرزاد مسافری بخش یک بندرعباس مدعیست که سند مالکیت ششدانگ آپارتمان به شماره سند 
485215 سری الف/94 بنام آقای منصور پاست فرزند علی بشماره ملی 3390708901 که دردفتر امالک 502 صفحه 59 ذیل ثبت شماره 96791 ثبت 
و سند صادر که به علت جابجایی مفقود شده است و نامبرده تقاضای صدور سندمالکیت المثنی نموده فلذا به استناد ماده 120 آئین نامه اصالحی و تبصره 
ذیل آن بدینوسیله اعالم می شود هرکس مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل سندمالکیت در نزد خود می باشد بایستی از تاریخ انتشار 
آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سندمالکیت به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر و عدم 

وصول اعتراض و یا وصول اعتراض و عدم ارائه سند نسبت به صدور سندمالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد شد.
ابوالحسن دستوریـ  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباسـ  منطقه یک انتشار آگهی: 98/3/11

98/1120 م الف آگهی فقدان سندمالکیت 

حقوقی  کمیسیون  عضو  یک 
و قضایی مجلس در خصوص 
برخی  توافقی  الوکاله  حق 
این  در  کرد:  بیان  وکال 
نداریم،  قانونی  خصوص خالء 
صورت  در  که  داریم  آمادگی 
کمیسیون  در  مصوبه ای  نیاز 
در این خصوص داشته باشیم.

محمد کاظمی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به گالیه 
اخیر سخنگوی دستگاه قضا درباره حق الوکاله نجومی 
و  معیار  قانون  در  الوکاله  حق  کرد:  بیان  وکال  برخی 
ضوابطی دارد، ما بر اساس مبنای ریالی دراین باره در 
قانون مبنا داریم، ولی متاسفانه اکنون این مبنا رعایت 
تعیین  توافق طرفین  با  بیشتر  الوکاله  نمی شود و حق 

می شود.
نامه  قانونی را در وکالت  الوکاله  افزود: وکیل حق  وی 
حق  سر  بر  وکالتنامه  از  خارج  ولی  می کند  مکتوب 
مانند  موضوع  این  می رسد.  توافق  به  موکل  با  الوکاله 

است  پزشکان  برخی  زیرمیزی 
مبلغی  ویزیت  حق  کنار  در  که 
باید  وکال  می کنند.  دریافت  را 
بر اساس رقمی که در وکالتنامه 
پرداخت  مالیات  می شود  نوشته 
راهی  می تواند  خود  این  کنند، 

برای فرار مالیاتی باشد.
حقوقی  کمیسیون  عضو  این 
یک  اکنون  موضوع  این  کرد:  اظهار  مجلس  قضایی  و 
برای  گاهی  مردم  نیست.  پسندیده  ولی  است  روش 
رسیدن و دست پیدا کردن به حق خود این توافق را با 
وکیل انجام می دهند. نهادهای نظارتی در کانون وکال 
و دادسرای انتظامی وکال می توانند بر این مسئله نظارت 
این  که  بود  امیدوار  نمی توان  خیلی  اما  باشند  داشته 
روش برطرف شود. در این خصوص خالء قانونی نداریم، 
در  ای  مصوبه  نیاز  صورت  در  که  داریم  آمادگی  ولی 
کمیسیون داشته باشیم و به مردم در این راستا آموزش 

الزم داده شود.

بیانیه ای  در  کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان 
و  ناصحیح  تفاسیر  و  برداشت ها  به  نسبت 
سطحی از سخنان سردار جاللی واکنش نشان 

داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان پدافند غیرعامل 
تفاسیر  و  برداشت ها  به  اشاره  با  بیانیه ای  در  کشور 
آورده  از سخنان سردار جاللی  و سطحی  ناصحیح 
با  رسانه ها  از  برخی  است  چندی  »متاسفانه  است: 
در  شاد،  تیترهای  انتخاب  و  ناصحیح  برداشت های 
تالش هستند تا موضوعات و مباحث سردار جاللی 

را وارونه جلوه دهند.«
قول  از  رسانه ها  برخی  »اخیرا  می افزاید:  بیانیه  این 
سردار جاللی تیتر زده اند که »مردم باید در خیابان ها 
دالر را آتش بزنند!« در حالی که بحث تخصصی مطرح 
شده پیرامون ضرورت حذف دالر از چرخه اقتصادی 
کشور و جایگزینی این ابزار تهاجم اقتصادی دشمن 
با ارزهای دیگر و تشکیل پیمان های پولی منطقه ای 
برای حذف آثار تحریم است که ما این مطلب را با 
صدای بلند تکرار می کنیم و معتقدیم مخاطب اصلی 

آن مسئوالن اقتصادی کشور هستند و نه مردم.«
در ادامه این بیانیه آمده است: »امروز در بسیاری از 
کشورهای جهان ایده کاهش اتکا به دالر به عنوان 
اثرگذارترین ابزار اقتصادی آمریکا مطرح شده است 
این  بتوان یک اجماع منطقه ای و جهانی در  و اگر 
خصوص تشکیل داد عماًل اهرم جنگ اقتصادی علیه 

کشورهای مستقل تضعیف می گردد.«
این بیانیه همچنین تاکید دارد: »متاسفانه عملکرد 
برخی مسئوالن سبب شده است تا مردم به دلیل عدم 
اطمینان به سیاست های اقتصادی، در شرایط جنگ 
اقتصادی سرمایه های خود را به سمت بازارهای کاذب 
چون ارز سوق دهند در حالی که در شرایط مشابه در 
ترکیه مردم با اعتماد به سیاست اقتصادی دولت، اقدام 

به آتش زدن نمادین دالر کردند.«
در بخش پایانی این بیانیه آمده است: »بر این مبنا 
عمومی  روابط  از سوی  که  اطالعاتی  و  اخبار  صرفاً 
سازمان پدافند غیرعامل کشور منتشر می شود قابلیت 
استناد دارد و هرگونه تفسیر و تاویل سخنان سردار 

جاللی، غیرقابل پذیرش است.«

برخیرسانههادرتالشندتاسخنانسردارجاللیراوارونهجلوهدهنددرصورتنیازبرایکنترلموضوعحقالوکالهمصوبهایرادرکمیسیونمطرحمیکنیم
سازمان پدافند غیرعامل با صدور اطالعیه ای اعالم کرد؛یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس :
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3 رضا رحمانی در حکمی سیدرضا مفید را به پیشنهاد معاون امور صنایع خود، به عنوان مدیر کل دفتر صنایع 
خودرو و نیرو محرکه این وزارتخانه منصوب کرد.

با حکم رحمانی؛
مدیر کل صنایع خودرو در وزارت صنعت تغییر کرد

ازسرگیری صادرات نفت آذربایجان از 
طریق روسیه

ژوئیه  اول  از  دارد  قصد  آذربایجان  جمهوری 
از  روسیه  طریق  از  را  خود  خام  نفت  صادرات 

سربگیرد.
رئیس شرکت  نایب  نصیروف،  الشاد  ایسنا،  گزارش  به 
کنفرانس  حاشیه  در  )سوکار(  آذربایجان  نفتی  دولتی 
این  از  این کشور پیش  نفت و گاز خزر گفت:  ساالنه 

خواستار ازسرگیری صادرات شده است.
وی گفت: انتظار می رود حجم صادرات نفت در ژوئیه ۸۰ 

هزار تن باشد و در ماه های بعدی بیشتر شود.
در  روسیه  نووروسیسک  بندر  به  نفت  عرضه  سوکار 
دریای سیاه را در مارس متوقف و اعالم کرد تعمیرات 
برنامه ریزی شده در خط لوله باکو-نووروسیسک در اول 
مارس آغاز شده و بارگیری دو محموله ۸۰ هزار تنی را 
لغو کرد.این شرکت پس از متوقف شدن ترانزیت نفت از 
طریق روسیه، جریان نفت را به خط لوله باکو-تفلیس-

سیهان منتقل کرده بود.

مشارکت با بخش خصوصی به کاهش 
قیمت مسکن می انجامد

گفت:  مسکن  و  زمین  ملی  سازمان  مدیرعامل 
مشارکت بخش خصوصی با دولت به کاهش قیمت 
تمام شده ساخت و سازها و حل مشکالت مسکن 

بخشی از مردم خواهد انجامید.
روابط عمومی  از  نقل  به  فارس  گزارش خبرگزاری  به 
سازمان ملی زمین و مسکن، علی نبیان در مورد احداث 
پروژه های آماده سازی زمین، انبوه سازی و خدماتی با 
مشارکت بخش خصوصی با محوریت سازمان ملی زمین 
و مسکن این ابالغیه را گامی در خصوص پویایی اقتصاد 
و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه مسکن و 

ساخت و ساز نامید.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن نقش دولت در 
این ساخت و سازها را غیر مستقیم و صرفا به عنوان 
بخش  مشارکت  گفت:  و  دانست  امور  کننده  تسهیل 
خصوصی با دولت به کاهش قیمت تمام شده این ساخت 
و سازها و حل مشکالت مسکن بخشی از مردم خواهد 

انجامید.
بودن  به محدود  اشاره  با  راه و شهرسازی  معاون وزیر 
شده  تمام  قیمت  بر  آن  تاثیر  بر  دولتی  اراضی  منابع 
ساخت و ساز و قیمت کلی مسکن تاکید کرد و ساخت 
از  اقدام ملی  4۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح 
سوی بخش های مختلف وزارت راه و شهرسازی را راهی 
برای کنترل قیمت مسکن، مدیریت ساخت و ساز و رونق 

تولید مسکن در بازار فعلی عنوان کرد.
نبیان همچنین از عزم جدی وزارت راه و شهرسازی در 
اتمام مسکن مهر تا پایان سال 9۸ خبر داد و گفت: به 
غیر از پروژه های مسکن مهری که دارای مشکالت و 
درگیری های حقوقی هستند مابقی پروژه ها تا پایان 
امسال به اتمام خواهد رسید.وی پروژه های باقیمانده 
مسکن مهر و پروژه های طرح اقدام ملی را در مجموع 
را  تعداد  این  و  کرد  عنوان  مسکونی  واحد  هزار   9۰۰

معادل نیاز یک سال بازار مسکن کشور دانست.

شورای مشترک کسب و کار ایران و 
عراق تشکیل می شود

بغداد - ایرنا - رایزن بازرگانی ایران در عراق گفت 
که با موافقت طرف عراقی، شورای مشترک کسب 

وکارهای تجاری دو کشور تشکیل می شود.
ناصر بهزاد افزود: که در جلسات مقدماتی برگزار شده و 
طرح انتظارات دو جانبه برای تقویت تعامالت اقتصادی 
دو کشور, موضوع تشکیل این شورا در ایران نیز مطرح 
بخش  تشکیل  الزم  اولیه  تفاهم های  انجام  با  و  شد 
مشترک شورای کسب وکار تجاری کشورمان و عراق 

توسط طرف عراقی تأیید و ابالغ شده است.
رایزن بازرگانی ایران در عراق درباره ماهیت این شورا به 
خبرنگار ایرنا یادآورشد: شورای کسب و کارهای تجاری 
عراق یکی از سازمان های مستقل فعال در حوزه ساخت 
وساز, امور بازرگانی, فنی ومهندسی, مجتمع های تجاری 
اداری وطرح های بزرگ است که اعضا آن را نخبگان 
وشخصیت های اثر گذار در بخش سرمایه گذاری داخلی 

وخارجی تشکیل می دهند.
وی تاکید کرد: ایران نخستین کشوری است که در بین 
کشورهای فعال در عراق پیشنهاد ایجاد شورای مشترک 
را به صورت متناظر را مطرح کرد و مورد موافقت قرار 

گرفته است.
را  شورا  این  افزود:  عراق  در  ایران  بازرگانی  رایزن 
تثبیت  و  کشور  دو  راهبردی  روابط  در  پایداری  برای 
تجاری,  پایه کسب وکارهای  بر  اجتماعی  فعالیت های 
پیاده سازی طرح های بزرگ عمرانی و بازرگانی تشکیل 
می دهیم. این شورا با بهره گیری نظرات مشورتی و نافذ 
در جلسات تصمیم ساز عراق می تواند نسبت به اجرای 
دو  بازرگانی  تعامالت  افزایش  در  توسعه ای  طرح های 

کشور اقدام کند.
بهزاد یادآورشد که بر اساس مذاکرات انجام شده طرح 
اصالح ورود کاال برای توزیع درباراندازهای تجاری عراق 
و طرح همکاری شرکت های ایرانی در پروژه های اولویت 
دار فنی و مهندسی عراق از محورهای در دست اقدام 
شورای مشترک کسب و کارهای تجاری دو کشور خواهد 

بود.

خبــر

معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت 
در  کشور  سوم  رتبه  هرمزگان  گفت:  کشور 
مقاومتی  اقتصاد  ستاد  مصوبات  اجرای  راستای 
جدیت  بیانگر  امر  این  که  دارد  اختیار  در  را 

مسئوالن استان دارد.
 بابک دین پرست در نشست ستاد مدیریت و راهبری 
اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان با اشاره به پیگیری 
اجرای مصوبات توسعه پایدار جزایر هرمزگان، عنوان 
جزایر  از  کشور  وزیر  بازدید  و  سفر  پی  در  کرد: 
پایدار جزایر  توسعه  و  هرمزگان، سند حل مشکالت 
این استان تهیه و از سوی رئیس جمهور دستور اجرای 

آن صادر شد.
توسعه  برای  مصوبه   ۷۰ مجموع  از  داد:  ادامه  وی 
جزایر هرمزگان تاکنون بالغ بر ۵۰ درصد این مصوبات 
اجرایی شده و اجرای باقیمانده مصوبات نیز با جدیت 

در حال پیگیری است.

و  اقتصادی  امور  معاون 
وزارت  ای  منطقه  توسعه 
در  کرد:  تصریح  کشور 
حوزه رونق تولید نیز ۱۸9 
میلیارد تومان تسهیالت به 
هرمزگان  در  طرح   ۱۷۷

پرداخت شده است.
دین پرست بیان داشت: در 
راستای اشتغال روستایی و 
عشایری نیز تاکنون بالغ بر 

۲۷۶ میلیارد تومان تسهیالت از محل صندوق توسعه 
ملی به هرمزگان اختصاص یافته و انعقاد قرارداد شده 

است.
وی از ابالغ اولویت های بیست گانه در راستای رونق 
تولید از سوی وزیر کشور به استانداران خبر داد و اظهار 
داشت: این اولویت ها در راستای منویات و تأکیدات 

و  رهبری  معظم  مقام 
سیاست های  همچنین 
توسط  جمهوری  رئیس 
استانداران  به  کشور  وزیر 

ابالغ شده است.
و  اقتصادی  امور  معاون 
وزارت  ای  منطقه  توسعه 
کرد:  تصریح  کشور 
رحمانی  دکتر  همچنین 
کشور،  وزیر  فضلی 
برای  تولید  رونق  راستای  در  را  ویژه  ماموریت  هفت 

فرمانداران تعیین و ابالغ کرده اند.
وی گفت: از جمله این ماموریت ها می توان به مراقبت 
تولید  به  بازگشت  و  احیا  فعال،  تولیدی  از واحدهای 
واحدهای راکد و غیر فعال، بازگشت به تولید واحدهای 
تملک شده توسط بانک ها، رصد مشکالت و حل موانع 

و مشکالت واحدهای مشکل دار و واگذاری طرح های 
نیمه تمام به بخش خصوصی اشاره کرد.

زمینه  در  خودکفایی  کرد:  خاطرنشان  دین پرست 
و  اقتصادی  بنگاه های  نیاز  مورد  قطعات  تامین 
واحدهای تولیدی از دیگر موارد مورد تاکید وزیر کشور 
استانداران  از  راستا  این  در  که  است  استانداران  به 
توانایی  که  بنیان  دانش  شرکت های  تا  می خواهیم 
تولید قطعات و مواد اولیه واحدهای تولیدی را دارند 
شناسایی و زمینه جهت توسعه فعالیت های آنها ایجاد 

شود.
برتر کشور  از استان های  اینکه هرمزگان  بیان  با  وی 
مقاومتی  اقتصاد  ستاد  جلسات  برگزاری  راستای  در 
سوم  رتبه  هرمزگان  اظهارداشت:  می شود،  محسوب 
اقتصاد  ستاد  مصوبات  اجرای  راستای  در  کشور 
مقاومتی را در اختیار دارد که این امر بیانگر جدیت 
مسئوالن این استان برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر 
شهید رجایی از تخلیه و بارگیری حجمی نزدیک به 12 میلیون تن انواع 
تجاری  بندر  بزرگترین  در  غیرنفتی  و صعودی شدن حجم صادرات  کاال 

کشور طی دوماه نخست سال جاری خبر داد. 
اله مراد عفیفی پور با اعالم خبر تخلیه و بارگیری ۱۱ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۱9۵ 
تن کاالی نفتی و غیر نفتی در بندر شهید رجایی طی فروردین و اردیبهشت ماه 
سال 9۸، اظهار داشت: از این رقم، هفت میلیون و ۷۱۵ هزار و ۵۸4 تن مربوط به 
کاالهای غیر نفتی و سه میلیون و 99۰ هزار و ۶۱۱ تن فرآورده های نفتی تخلیه 

و بارگیری شد.
صادرات غیرنفتی 1.2 درصد افزایش یافت

وی حجم صادرات کاالهای غیرنفتی در بندر شهید رجایی را شش میلیون و ۱۷۵ 
هزار و 4۱۶ تن با افزایش ۱,۲ درصدی اعالم کرد و گفت: همچنین طی دوماه 
نخست امسال، ۷۸4 هزار و ۵۵۱ تن محموله های وارداتی، در این بندر تخلیه شد.
مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی از ترانزیت 3۲3 هزار و4۸9 هزار تن 
کاالی غیرنفتی و ترانشیپ 3۱۷ هزار و ۶۲9 تن کاالی غیرنفتی از طریق خطوط 

کشتیرانی فیدری به بنادر دیگر خبر داد.
صادرات ۱,3 میلیون تن انواع  فرآورده نفتی 

عفیفی پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد بزرگترین بندر 
تجاری کشور در زمینه تخلیه و بارگیری فرآورده های نفتی گفت: از آغاز سال 9۸ 
تا ابتدای خردادماه جاری، یک میلیون و 3۵۱ هزار و ۷۷۷ تن فرآورده های نفتی 

به خارج از کشور صادر شده است. 
وی اضافه کرد: طی این مدت، دو میلیون و ۶3۲ هزار و 9۶9 تن فرآورده نفتی، 

کابوتاژ و همچنین پنج هزار و ۸۶۵ تن از اینگونه فرآورده ها، ترانزیت شده است.
رونق تردد کشتی ها روی کانال صعود

عفیفی پور در پایان ضمن اشاره به رشد شش دهم درصدی تردد انواع کشتی های 
اقیانوس پیما به دروازه طالیی اقتصاد ایران، اظهار داشت: از مجموع ۶۷۰ فروند 
شناور پهلوگرفته در اسکله های چهل گانه این بندر، ۵۶9 فروند، باالی هزار تن و 

۱۰۱ فروند نیز زیر هزار تن وزن داشته است.

کارخانه فرآورده های لبنی کاله در عراق که روزانه 10 تن انواع محصوالت 
لبنی را روانه بازار عراق می کرد، در آتش سوخت.

سید حمید حسینی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد 
کارخانه  این  عراق گفت:  در  کاله  لبنی  فرآورده های  کارخانه  آتش سوزی  حادثه 
که در  حاشیه شهر کربال واقع شده بود، روز گذشته در آتش سوخت و براساس 

شنیده ها خسارت سنگینی بر این کارخانه وارد شده است. 
دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق اظهار داشت: به گفته سرکنسول ایران در عراق 
و همچنین مقامات کشور عراق ۲۵ درصد از این کارخانه در آتش سوخته است، 
اما براساس اطالعات دیگر تمام این کارخانه در آتش سوخته و از بین رفته است. 
وی با اشاره به اینکه کارخانه فرآورده های لبنی کاله از ۲ سال پیش فعالیت خود 
تن   ۵۰۰ تولید  ظرفیت  کارخانه  این  داشت:  بیان  کرد،  آغاز  عراق  کشور  در  را 
شیر، 3۰۰ تن دوغ، ۱۰۰ تن پنیر، ۱۰۰ تن خامه، ۱۰۰ تن سوسیس و کالباس 

را داشت. 
عراق  در  کارخانه  این  ساخت  برای  دالر  میلیون ها  داشت:  بیان  حسینی 
آتش  در  متاسفانه  که  بود  توسعه  در حال  به سرعت  و  بود  سرمایه گذاری شده 
سوخت. وی افزود: این کارخانه روزانه ۱۰ تن انواع مواد  لبنی تولید و روانه بازار 
عراق می کیرد و برند این کارخانه به برند شناخته شده ای در کشور عراق تبدیل 

شده بود.
آقای  با  اظهار داشت: شب گذشته مالقاتی  ایران و عراق  اتاق مشترک  دبیرکل 
سلیمانی مدیرعامل کاله داشتم و براساس گفته های وی، این کارخانه بین ۸۰ تا 

۱۰۰ میلیون دالر خسارت دیده است. 
وی با بیان اینکه سازمان های دولتی و مراکز اطالعاتی عراق باید پیگیر علت وقوع 
به دلیل  لبنی کاله در عراق  حادثه شوند، گفت: متاسفانه کارخانه فرآورده های 
اینکه هنوز به بهره برداری کامل نرسیده بود، فاقد پوشش بیمه های ایران و حتی 

صندوق ضمانت صادرات بوده است. 
طبق برخی اخبار، ظاهرا در این آتش سوزی دو نفر از کارگران  جان خود را از 

دست داده اند. 

بر اساس آمارهای مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، در اردیبهشت ماه امسال، 2۳۳ شرکت تعاونی تاسیس و برای 

۴۶۶۶ نفر اشتغالزایی شده است.
به گزارش ایسنا، برابر آمارهای به دست آمده از سامانه جامع آمارهای ثبتی وزارت 
تعاون طی اردیبهشت ماه امسال، ۲33 شرکت تعاونی و یک اتحادیه تشکیل و 
ثبت شده است. تعداد اعضای کل این تعاونی ها ۵۸۷۰ نفر بوده و برای 4۶۶۶ نفر 

اشتغالزایی شده است.
در این گزارش، بخش های صنعت و کشاورزی بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده 
را به خود اختصاص داده اند. بیشترین تعداد عضو هم متعلق به تعاونی های دارای 
فعالیت خدمات عمومی و اجتماعی و بهداشت و مددکاری اجتماعی و بیشترین 

تعداد شاغالن در بخش های صنعت و خدمات عمومی و اجتماعی بوده است.

مقایسه گزارش سامانه جامع آمارهای ثبتی وزارت تعاون در فروردین ماه امسال 
نشان می دهد که طی این ماه ۱۱3 شرکت تعاونی با عضویت ۱۶۰۶ نفر تشکیل 
شده و برای ۱39۶ نفر اشتغالزایی کرده است؛ در واقع آمار تشکیل و ثبت تعاونی ها 
در اردیبهشت ماه افزایش داشته و تعداد اعضا چهار برابر شده است؛ همچنین تعداد 

اشتغال ایجاد شده 3۲۷۰ نفر بیشتر شده که نشان از اقبال به بخش تعاون دارد.
کاهش ۷1 درصدی تعداد فرصت های شغلی در بخش تعاون

اما مقایسه عملکرد فروردین ماه ۱39۸ نسبت به اسفند ماه ۱39۷ بیانگر آن است 
که تعداد تعاونی های ثبت شده در فروردین ماه سال جاری ۱۱3 واحد بوده که 
در مقایسه با ماه گذشته )3۸۱ واحد( کاهشی معادل ۷۰ درصد را نشان می دهد. 
تعداد اعضا نیز کاهشی ۷۱ درصدی و تعداد فرصت شغلی کاهشی ۷۶ درصدی را 

به دنبال داشته است.
باوجود پایین بودن سهم بنگاه های کوچک و متوسط در تولید ناخالص داخلی که 
ناشی از بنگاه داری بخش دولتی و شبه دولتی در کشور است، تعاونی ها می توانند 
با تکیه بر اصول کار مالکی نقش مهمی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد 

اشتغال ارزان قیمت در قالب بنگاه های کوچک و SME ها ایفا کنند.
در حال حاضر بیش از 9۸ هزار شرکت تعاونی با وجود ۱.۷ میلیون نفر فرصت 
شغلی در کشور فعالیت می کنند. در بند دوم اصل 43 قانون اساسی و قانون تعاون 
مصوب سال ۱3۷۰ ایران، مأموریت بخش تعاون، ایجاد اشتغال برای کسانی است 

که قادر به کار هستند اما سرمایه کافی در اختیار ندارند.
به گزارش ایسنا، معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیراً از ارسال 
طرحی به دولت خبر داده که به موجب آن، ضمن تثبیت و صیانت از یک میلیون 
و ۷۰۰ هزار شغلی که در بخش تعاون وجود دارد، طرح های نیمه تمام باالی ۷۰ 
درصد پیشرفت در بخش تعاون تکمیل و زمینه توسعه کسب و کارهای بخش 

تعاون در قالب تکمیل زنجیره های ارزش فراهم می شود.

معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور:

هرمزگان رتبه سوم کشور در اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی دارد

کارخانه کاله در عراق سوخت

تعاون بیش از 4000 نفر را شاغل کرد

قرارگرفتن صادرات غیرنفتی در کانال صعود

توافق مالیاتی اصناف و
 سازمان مالیاتی

مالیاتی  توافق  از  بازار  اصناف  مالیاتی  مشاور 
اصناف و سازمان مالیاتی برای عملکرد سال ۹۷ 

خبر داد.
محمدرضا جعفریان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
مالیات  تعیین  توافق  به  اشاره  با  فارس،  خبرگزاری 
مالیات های  قانون   ۱۰۰ تبصره  مشموالن  مقطوع 
و  از جلسات کارشناسی  اظهار داشت: پس  مستقیم 
بررسی های متعدد اتاق اصناف و سازمان مالیاتی برای 
مالیات عملکرد سال 9۷ مودیان مشمول تبصره ۱۰۰ 
قانون مالیات ها توافق کردند. مشاور مالیاتی اصناف بازار 
با بیان اینکه طبق تبصره ۱۰۰ قانون خرید و فروش 
کاال و خدمات تا 3۰ برابر ماده ۸4 همین قانون بر ۸۲۸ 

میلیون تومان می شود بر این اساس مقرر شد:
۱- مودیانی که مالیات عملکردشان از یک ریال تا ۲,۵ 
میلیون تومان است با نرخ رشد صفر درصد باشد حدود 

۸۰۰ هزار مودی در این گروه قرار می گیرند.
۲- مودیانی که ۲,۵ تا ۵ میلیون تومان فروش کاال و 
خدمات ساالنه داشته باشند با رشد ۵ درصد نسبت به 
عملکرد قطعی سال 9۶ مالیات می پردازند. این گروه 

حدود 4۰۰ هزار مودی دارد.
3- مودیانی که مالیات آنها از ۵ تا ۱۰ میلیون تومان 
باشد با رشد 9 درصدی نسبت به عملکرد قطعی مالیات 
سال 9۶ اقدام خواهند کرد. ا ین گروه نیز ۲۲۰ تا ۲3۰ 

هزار مودی براساس آمار سال 9۶ دارد.
4- مودیانی که باالی ۱۰ میلیون تومان فروش کاال و 
خدمات ساالنه داشته باشند مشمول رشد ۱۵ درصدی 
خواهند  مالیات   9۶ سال  قطعی  مالیات  به  نسبت 
پرداخت. وی تاکید کرد: مودیانی که نتوانند تا تاریخ 
3۱ خرداد 9۸ مالیات خود را به صورت نقد پرداخت 
کنند حداکثر در 4 قسط باید نسبت به پرداخت اقدام 
کنند و چنانچه اقساط آنها نیز پرداخت نشود مشمول 
جریمه ماده ۱9۰ قانون مالیات ها خواهند شد اما در 

تفاهم باقی می مانند. 

برگزاری انتخابات انجمن حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان

معاون نظارت و بازرسی و حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان سازمان از برگزاری سومین 
حقوق  از  حمایت  انجمن  انتخابات  دوره 
استان خبر  کنندگان شهرستانهای  مصرف 

داد.
عبدالرضا پیروی منش بیان کرد : سومین دوره 
انتخابات انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
شهرستانهای  استان شنبه ۱۱ خرداد ماه سالجاری 

برگزار می گردد.
شهرستان  انتخابات  برگزاری  مکان   : افزود  وی 
انتهای خیابان طلوع سازمان صنعت  بندرعباس 
 ۱۲ 9لغایت  ساعت  هرمزگان  تجارت  و  معدن 

همان روز می باشد.
معاون نظارت و بازرسی و حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان گفت : انتخابات شهرستان های تابعه نیز 

در محل ادارات شهرستانی برگزار می گردد.
پیروی منش تاکید کرد : اعضای انجمن حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان می توانند با در دست 
این  در  ملی  کارت  یا  شناسایی  کارت  داشتن 

انتخابات شرکت نمایند.

خبـــر

فنــــــاوری 

ردمی K20 پرو با پردازنده  قدرتمند و دوربین سه گانه معرفی شد

شیائومی از دو گوشی جدید ردمی K۲۰ و ردمی k۲۰ پرو 
قاتل  به  که  گوشی هایی  کرد،  رونمایی  رسمی  به صورت 

پرچمداران معروف شده اند.
 4۸ دوربین  به  مجهز  ردمی  جدید  گوشی  دو  هر 
زیر  انگشت  اثر  اسکنر  و   OLED نمایشگر  مگاپیکسلی، 

نمایشگر هستند و حرف زیادی برای گفتن دارند.
ردمی K۲۰ که در قامت یک گوشی میان رده ظاهر شده از پردازنده اسنپدراگون ۷3۰ قدرت گرفته 

در حالی که ردمی K۲۰ پرو به عنوان یک پرچمدار قدرتمند مجهز به اسنپدراگون ۸۵۵ است.
در پنل جلویی هر دو گوشی شاهد نمایشگر ۶.39 اینچی با رزولوشن +FHD هستیم که دارای 
نسبت تصویر ۱9.۵ به 9 است، حاشیه بسیار اندکی دارد و به همین دلیل شاهد تعبیه دوربین 

سلفی پاپ آپ هستیم.
ردمی k۲۰ پرو با حافظه رم ۶ یا ۸ گیگابایتی و حافظه داخلی ۶4 تا ۲۵۶ گیگابایت به بازار عرضه 

خواهد شد و همان طور که قبال اشاره کردیم از snapdragon ۸۵۵ قدرت می گیرد.
یک  کنار  در  که  است   IMX۵۸۶ به حسگر سونی مجهز  پرچمدار  این  مگاپیکسلی  دوربین 4۸ 
سنسور ۱3 مگاپیکسلی فوق عریض و یک سنسور ۸ مگاپیکسلی تله فوتو قرار گرفته است. همچنین 

دوربین ردمی K۲۰ پرو می تواند تصاویر اسلوموشن با کیفیت 9۶۰ فریم بر ثانیه ضبط کند.
همانند هر پرچمدار دیگر، ردمی K۲۰ پرو مجهز به یک باتری 4۰۰۰ میلی آمپرساعتی است که از 
فناوری شارژ سریع ۲۷ واتی پشتیبانی می کند. پیش از این شاهد استفاده از این تکنولوژی شارژ 

سریع در شیائومی Mi9 و بلک شارک بودیم.
طبق ادعای مدیرعامل ردمی، این پرچمدار در عرض 3۰ دقیقه تا ۵۸ درصد شارژ شده و برای شارژ 

کامل آن تنها ۷4 دقیقه زمان نیاز است.

گوشی های جدید ردمی مناسب برای گیمرها
هر دو نسخه  معمولی و پرو از Game Turbo ۲ بهره می برند که وظیفه آن خالی کردن منابع از 
جمله رم دستگاه است تا هنگام اجرای بازی عملکرد بهتری را شاهد باشیم. همچنین این قابلیت 
گزینه  دیگری دارد که هنگام اجرای بازی، وضعیت اتصال اینترنت به صورت هوشمند از wifi به 

4G تغییر پیدا می کند تا تجربه  اجرای بازی بدون توقف را فراهم کند.

Redmi مشخصات میان رده جدید
Redmi K۲۰ مجهز به پردازنده اسنپدراگون ۷3۰ بوده که دومین گوشی هوشمندی است که با 
پردازنده ۸ نانومتری کوالکام به بازار عرضه می شود.نمایشگر، باتری و دوربین این گوشی همانند 
نسخه پرچمدار آن است اما حسگر 4۸ مگاپیکسلی آن سونی IMX۵۸۲ بوده و باتری این مدل 

شارژ ۱۸ واتی دارد.

قیمت و زمان عرضه
ردمی K۲۰ در دو رنگ قرمز و آبی عرضه خواهد شد که نسخه مجهز به ۶ گیگابایت رم و ۶4 
گیگابایت حافظه داخلی، ۲۸۰ دالر قیمت دارد و نسخه ۱۲۸ گیگابایتی آن تنها ۲۰ دالر از آن 

گران تر است.
ردمی قصد دارد گوشی پرچمدار خود را در چهار نسخه  معمولی و یک نسخه  ویژه با عنوان اونجرز 
ادیشن )Avengers Edition( روانه بازار کند که متأسفانه مدیرعامل ردمی در مورد قیمت این 
نسخه چیزی نگفت؛ اما مدل مجهز به ۶4 گیگابایت حافظه داخلی و ۶ گیگابایت حافظه رم، 3۶۱ 
دالر قیمت خواهد داشت. همچنین نسخه های ۱۲۸/۶، ۱۲۸/۸ و ۲۵۶/۸ گیگابایتی به ترتیب دارای 

برچسب قیمتی 3۷۷، 4۰۵ و 434 دالر هستند.
هم زمان با عرضه این دو گوشی از ۱۲ خرداد، برای جلب مشتریان دو لوازم جانبی نیز به همراه 
آن ها عرضه خواهد شد که یکی گیم پد قابل اتصال به گوشی و دیگری محافظ های نرم پالستیکی 

هستند.

طی یک ماه ؛

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی :



4
فرهنگ و هنر

 با حکم رضا کمالی زرکانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان، حجت االسالم عبدالرضا شیبانی به سمت سرپرست اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی پارسیان منصوب شد.

عبدالرضا شیبانی از کارمندان باسابقه فرهنگ و ارشاد اسالمی است که ریاست اداره فرهنگ و ارشاد پارسیان و بستک را نیز در 
کارنامه خود دارد.

سرپرست اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی پارسیان 
منصوب شد
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فرهنگ جامع هرمزگان

دشتبان 
نگهبان دشت. )رودان(

دشمبه
روز دوشنبه ـ نامی برای مردان.

دشمن
دشنام ـ ناسزا ـ فحش.

دشمن 
دشمن.
دشن

دوشیدن. )بستک(
دعان 

سوند ـ نوعی حصیر که با شاخ و برگ درخت خرما بافته 
می شود و به عنوان دیوار و سقف استفاده دارد. )لنگه(

دغ
پیشانی.

دغز
شکافـ  شکافتن.

دفرا 
به آب انداختن شناور را گویند.

دفتر اوزان 
طواشان غالبا دفتری داشتند که کلیه وزن های مروارید در 
آن آمده بود اجزاء ذکر شده در دفتر مانند: دانه، رتی، اَند، 

چو، دوکوه نوشته شده بود.
دف ر )دفرا(

الستیک یا اسفنجی که به بدنه شناور می بندند در اصطالح 
دریانوردان ]دفرا[ گفته می شود.

دفزله 
نوعی شلوار زنانه ـ نوعی تلی ]زری[ که در حاشیه شلوار 

می دوزند و باریک است.
دفه 

دفعه ـ مرتبه ـ بار.
دک 

دق ـ حسادت ـ غصه.
ادامه در شماره بعد

خلیج فارس

منصورنعیمی 
نماز و خانواده 

 
برخی از دالیل نیاز به مراقبت و نظارت عبارتند 

از:
و  ناآگاهی  از  ناشی  که  باال  تاثیرپذیری  اول. 
ناپختگی های دوران کودکی و  نوجوانی است:

نداشتن  و  نگری  آینده  عدم  و  روزمرگی  دوم. 
قدرت خودکنترلی و مراقبت از خود؛

سوم. جدا شدن تدریجی کودکان از خانواده و 
قرارگرفتن در محیط های اجتماعی مختلف؛

و  شدید  فراوان،  عواطف  و  هیجانات  چهارم. 
پیچیده دوران نوجوانی و روحیه دوست گرایی 

و گروه گرایی آنان؛
و  فردی  های  رسانه  فراوانی  و  تنوع  پنجم. 
گروهی و عمق و گستره باالی تاثیرگذاری آنها.
الف( صالحیت های الزم برای نظارت و مراقبت 
به  نیاز  مختلف  های  عرصه  در  ما  فرزندان 
مراقبت و نظارت دارند. نظارت و  مراقبت در 
دوزان نوزادی و کودکی گستره وسیعی را در 
بر می گیرد؛ اما بیشتر در قلمرو مسائل زیستی 
حال،  این  با  تربیتی.  مسائل  تا  است  کودک 
مراقبت از محیط کودک و افرادی که با وی در 

ارتباط هستند نقش مهمی در تربیت او دارد. 
فرزندان هر چه بزرگ تر می شوند در کارهای 
شخصی و زیستی خودشان مستقل می شوند و 
در عوض به مراقبت ها و نظارت های تربیتی و 

رفتاری بیشتری نیاز پیدا می کنند. 
و  کودک  رفتن سن  باالتر  با  دیگر،  عبارت  به 
رشد فکری، عاطفی و حرکتی او، گرچه در بعد 
زیستی نیاز به مراقبت و نظارت کمتر می شود، 
عاطفی  فکری  و  روحی  بعد  در  نظارت  قلمرو 
گسترده تر می شود و الزم است رفتار و گفتار، 
رفت و آمد، دوست یابی و دوست داری، رسانه 
نحوه  و  دارد  قرار  فرزند  اختیار  در  که  هایی 

استفاده از آنها، احساسات و داد و ستدهای... 
ادامه دارد

دکتر محمد داوودی 

گیاه دارویی در شمال استان هرمزگان
 فارغانات

آذین معتضد کیوانی 

azin_motazd.k ویا اینستا گرام www.fargan.ir

۷.شیرین بیان
ریشه درختچه/محکوت/

نام محلی: ریشه بله یا ریشه مک
Glycyrrhiza globra :نام علمی

ویژگی های ظاهری: ریشه ی شیرین بیان مقدار قابل 
توجهی گلیسیرین دارد که باعث شیرینی این گیاه 
معطر شده است. هر چند طعم شیرین بیان به دلیل 
تنوع گونه های آن متفاوت است ومثال شیرین بیان 
فارغان طعم مالیم و شیرین بیان  دشت ها دارای 

طعم تلخ است.
پوست ریشه قهوه ای پر رنگ وسیاه ومغز ریشه زرد 
رنگ است . گل های شیرین بیان به رنگ بنفش ، 

سفید و زرد و  میوه آن حاوی ۵ تا ۶ دانه است.
درمان کننده زخم معده و سرطان معده از اصلی ترین 

و موثرترین خواص این گیاه است. 
 این گیاه راز جوانی و به ضد پیری معروف است. 
از شیرین بیان برای درمان انواع سرفه در کودکان 
استفاده می شود.اگر مدام کوهنوردی  بزرگساالن  و 
اسپاسم  دفع  در  می تواند  بیان  شیرین  نمی کنید 
رفع  چشم،  کند.تقویت  کمک  شما  به  عضالنی 
سردرد، درمان سوء هاضمه، تسکین تنگی نفس از 
دیگر خواص این گیاه دوست داشتنی است. زخم و 
یا تاول های خود را با شیرین بیان شستشو دهید تا 

به روند بهبودی آن سرعت ببخشید
هشدار: استفاده زیاد برای طحال مضر است.

۸.رازیانه
نام محلی: راجونه

Foeniculum vulgare :نام علمی
است معطر که  رازیانه گیاهی  ویژگی های ظاهری: 
های  برگ  دارای  رسد.  می  مترهم  تا ۲  آن  ارتفاع 
نازک و نخی است . گل های رازیانه زرد وبه صورت 
این  دسته جمعی  درانتهای ساقه ظاهر می شود. 
گیاه کوچک که داری بویی معطر وطعمی شیرین 
قله تشگرد در  ایران و در مناطق جنوبی  است در 

دامنه های کوه های فارغان بطور خودرو می روید.
رازیانه  برطرف کننده ی حالت تهوع است بنابراین 

مبتال  گرفتگی(  ماشین   ( حرکت  بیماری  به  اگر 
هستید می تواند به شما کمک کند. رازیانه مغز را 
فعال و دردهای مفاصل را برطرف می کند. درباستان 

از این گیاه برای الغری استفاده می کردند.
 رفع چین و چروک صورت از دیگر خواص رازیانه 
است. قاعده آورو ادرار آور است وروغن آن  دردهای 

آرتروز را تسکین می دهد.
عوارض خاصی برای آن ذکر نشده است.

۹.پنیرک
نام محلی:شولکی

Malvasylvestris :علمی 
ویژگی های ظاهری: گیاهی است خودرو با ارتفاع ۶۰ 
سانتی متر که ریشه های سفید رنگی دارد. ساقه 
بزرگ  آن  برگ های  و صاف،  ای شکل  استوانه  آن 
و گل های آن به رنگ بنفش و دارای رگ های تیره 
است.گل های پنیرک بعد از خشک شدن به رنگ 
 a , b , آبی در می آیند. پنیرک حاوی ویتامین های
c ، ضد سرفه، مرهم سینه ،دارای خاصیت مسهلی و 
برای تنبلی روده ها مفید است. دمنوش پنیرک برای 
سرفه های شدید موثر واقع می شود و برگ و ریشه ی 
پنیرک ورم گوش را التیام می بخشد. اگر در طی سفر 
خود با زنبور گزیدگی مواجهه شدید مقداری پنیرک 

روی آن بگذار.
۱۰.مرزنجوش

نام محلی: مرزنجوش
Origanum Vulgar Aureum :نام علمی

ویژگی های ظاهری: گیاهی به ارتفاع ۳۰ سانتی متر 
و گل های  بوده  برگ های طالیی   دارای  است که 
پاییزظاهرمی شوند.  تا  تابستان  از   آن  صورتی 
و عطر مالیمش  بوی خوش  دلیل  به  ازمرزنجوش 

بعنوان خوشبو کننده استفاده می شود.
این گیاه  برای درمان بیماریهایی مانند مالیخولیا 
مرزنجوش   موثراست.   و  خفقان  تنگینفس  فلج،   ،
کک ومک،  برطرف کننده  شادی آور،  قاعده آور، 
برونشیت، سیاتیک، تقویت معده، موثر در بیخوابی 
این  درمانی  خواص  دیگر  است.از  عرق  بدبویی  و 
گیاه می توان به ضد نفخ، آرام بخش، تقویت کننده  
این  زخم ها  درالتیام  کرد.  اشاره  خلط آور  و  معده 

گیاه به کمک شما خواهد آمد.
به  رساندن  آسیب  باعث  زیاد  استفاده  هشدار: 

کلیه ها می شود.

ادامه دارد

 ردیا هب سبک شعر
گزینش اشعار: یعقوب سهوزاده / کارشناس ادبیات 

ویژه برنامه  کریم  قرآن  قرائت  و  حفظ  مسابقات 
در طرح نسیم همدلی 5 پس از   " "یک شهر، قرآن 
برگزاری در بالغ بر یک صد مسجد در بندرعباس به 

ایستگاه آخر رسید.
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  رئیس 
شهرداری بندرعباس بیان کرد: ماه مبارک رمضان، 
برای  فرصتی  ماه  این  است،  ارزشمند  بسی  فرصتی 
دعا و نیایش و شب زنده داری است که عشق ملکوتی 

و انس با محبوب جاودانه را پدید می آورد.
طبیعتاً  قرآن،  بهار  ماه  در  افزود:  محسنی  الیاس 
برای  مناسبی  بستر  بندرعباس  شهر  مساجد 
نوجوانان  جوانان،  و جذب  قرآنی  برنامه های  اجرای 
و  هستند  قرآنی  محافل  و  مجالس  به  خانواده ها  و 

و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان 
بندرعباس  شهرداری  ورزشی 
برنامه های  دیگر  بر  عالوه 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در 
ویژه برنامه های  اجرای  محالت 
شهر  مساجد  در  قرآنی 

بندرعباس را اجرایی کرد.
وی تصریح کرد: این مسابقات با 
همکاری مناطق سه گانه شهری، 
سپاه  النور،  بیت  قرآنی  موسسه 

و  منظر  سیما  سازمان  بندرعباس،  بسیج  ناحیه 
اداره  بندرعباس،  شهرداری  شهری  سبز  فضای 
آزاد  دانشگاه  و  هرمزگان  عمومی  کتابخانه های  کل 

اسالمی واحد بندرعباس اقدام به 
برگزاری مسابقات حفظ و قرائت 
قرآن کریم شهروندی در مساجد 

سطح شهر کرد.
مسابقات  کرد:  تصریح  محسنی 
نونهاالن  ویژه  کریم  قرآن  حفظ 
رده سنی ۲ تا ۷ سال و مسابقات 
قرائت در رده های سنی کودکان، 
نوجوانان و بزرگ سال برگزار شد.
بیان  با  مسئول  مقام  این 
از  متفاوتی  شکل   ۵ همدلی  نسیم  طرح  در  اینکه 
فرهنگی،  سازمان  توسط  قرآنی  ویژه برنامه های 
صورت  بندرعباس  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 

گرفت، عنوان کرد: در این طرح با برگزاری مسابقات 
قرآنی از هر رده سنی شرکت کنندگانی را داشتیم و 
در دو بخش آقایان و بانوان این مسابقات در بیش از 
یک صد مسجد با حضور 48۰ شرکت کننده برگزار 

شد.
وی اظهار کرد: مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم 
سه  و  دو  یک،  مناطق  مساجد  در  مرحله  سه  در 

شهری بندرعباس ویژه آقایان و بانوان برگزار شد.
همراه  مسابقات  این  نهایی  مرحله  گفت:  محسنی 
پنجشنبه  کریم  قرآن  با  انس  مراسم  برگزاری  با 
در  واقع  )ع(  حسین  امام  مسجد  در  خردادماه   9
ایثار )اتوبوسرانی( برگزار شد  و به صورت  چهارراه 

زنده از تلویزیون اینترنتی شرجی پخش شد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس:

مرحله پایانی مسابقات قرآنی نسیم همدلی 5 برگزار می شود

سختی های انسان دراول زندگی 

نالید.  از درد و سختیهایش می  پایان هر روزش  از   پیرمردی بود  که پس 
دوستی از او پرسید: این همه درد چیست که از آن رنجوری؟؟

پیرمرد گفت: دو باز شکاری دارم، که باید آنها را رام کنم، دو تا خرگوش هم 
دارم که باید مواظب باشم، بیرون نروند.

دوتا عقاب هم دارم که بایدآنهارا هدایت و تربیت کنم، ماری هم دارم که آنرا 
حبس کرده ام.

 شیری نیز دارم که همیشه، باید آنرا در قفسی آهنین، زندانی کنم، بیماری نیز 
دارم که باید از او مراقبت کنم و در خدمتش باشم...

مردگفت: چه می گویی، آیا با من شوخی میکنی؟ مگر می شود انسانی اینهمه 
حیوان را با هم در یکجا، جمع کند و مراقبت کند!!؟ 

پیرمرد گفت: شوخی نمی کنم، اما حقیقت تلخ و دردناکیست...
آن دو باز چشمان منند، که باید با تالش وکوشش ازآنها مراقبت کنم...

آن دو خرگوش پاهای منند،که باید مراقب باشم بسوی گناه کشیده نشوند...
آن دوعقاب نیز، دستان منند، که بایدآنها را به کارکردن، آموزش دهم تا خرج 

خودم و خرج دیگر برادران نیازمندم را مهیا کنم...
مار مثل قلب من است که با وی همیشه درنبردم که مبادا کارهای شروری 

از وی سرزند...
و آن بیمار، جسم وجان من است،که محتاج هوشیاری مراقبت و آگاهی من 

دارد...
این کار روزانه من است که اینچنین مرا رنجور کرده و امانم را بریده...

بندرلنگه خبرنگاردریای اندیشه

 با امضاء یک تفاهم نامه، نیازهای پژوهشی 
توسط  بندرعباس  نفت  پاالیش  شرکت 
برآورده  بندرعباس  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

می شود.
تفاهم  امضا  حاشیه  در  باقری  مهدی 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  بین  همکاری  نامه 
نفت  پاالیش  شرکت  و  بندرعباس  واحد 
اولویت  در  داشت:  اظهار  بندرعباس 
اجرای  برای  دانشگاه  این  دادن  قرار 

حمایت  آموزشی،  و  پژوهشی  پروژه های 
مقاطع  در  تحصیلی  پایان نامه های  از  مالی 
فراهم ساختن  ارشد و دکترا و  کارشناسی 
از  دانشجویان  و  استادان  استفاده  امکان 
به  شرکت  این  آزمایشگاه های  و  کتابخانه 
تنها  تحقیقاتی  پروژه های  انجام  منظور 

بخشی از مفاد این تفاهم نامه است.
و  طراحی  نیازسنجی،  داد:  ادامه  وی 
 ۲ نیاز  مورد  آموزشی  کارگاه های  برگزاری 

مهارت افزایی  و  توانمندسازی  برای  طرف 
تخصصی، عمومی و فن آوری اطالعات هم 

از مفاد این قرارداد همکاری است.
وی اضافه کرد: همچنین ۲ طرف در تألیف، 
ترجمه، انتشار کتب، نشریات، خبرنامه های 
و  آموزشی  بازدیدهای  اجرای  و  مشترک 
پژوهشی همکاری مشترک خواهند داشت 
آموزشی،  میزگردهای  مشترک  برگزاری  و 
انجام  پژوهشی،  همایش های  و  علمی 
طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی مورد نیاز، 
فراگیری  برای  فنی  و  علمی  کادر  تبادل 

علوم هم در برنامه قرار دارد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس 
مأموریت  راستای  در  دانشگاه  داشت:  بیان 
انسانی  نیروی  تربیت  برای  خود  ذاتی 
جامعه  نیاز  مورد  علم  تولید  و  متخصص 
و  صنایع  با  نامه ها  تفاهم  اینگونه  انعقاد  از 

بنگاه های اقتصادی استقبال می کند.
با  می رود  امید  کرد:  نشان  خاطر  باقری 
صنعت  بین  فاصله  نامه هایی  تفاهم  چنین 

و دانشگاه کاسته شود.

نیازهای پژوهشی شرکت پاالیش نفت بندرعباس توسط دانشگاه آزاد اسالمی برآورده می شود
 با امضاء یک تفاهم نامه؛

مرزنجوش برای درمان بیماریهایی 
مانند مالیخولیا ، فلج، تنگینفس و 

 خفقان موثراست. 
شادی آور،  قاعده آور،  گیاه  این 
برطرف کننده کک ومک، برونشیت، 
در  موثر  معده،  تقویت  سیاتیک، 

بیخوابی و بدبویی عرق است.

 به پیشگاه امیرالمومنین علی )ع(

 گویند که در ثواب سجده
 خارج بود از حساب سجده

 چون سیرت انبیاست این فعل 
 پس حی علی الثواب سجده

 بامن بگواین همه جنون چیست؟
 یا راز جهان واژگون چیست؟

 درپاسخ کشف راز خلقت
 فرمود خدا جواب : سجده

 دیدیم قنوت نخل ها را
 رخساره خیس فصل ها را

 خورشید،غروب می گذارد
 برشانه بوتراب سجده

 روزی که غدیر برخروشید
 زد بوسه به دست ماه، خورشید

 نااگه به احترام این عهد
 یک مرتبه کرد آب سجده

 کی دم بزند میان تکبیر...
 از زخمش اگر در آوری تیر

 من در عجبم چگونه او را
 کرده است چنین خراب سجده ؟

 وقت سحر از مقابل خویش
 بیدار نمود قاتل خویش 

 آسوده تر از همیشه می کرد
 بی ذره ای اضطراب سجده

 نوشید شراب وصل خود را
 ساییدن سر به اصل خود را
 با "فزت برب کعبه" برخاست

پیوست به آفتاب سجده
ایرج انصاری فرد

 ای سجود باشکوه وای نماز بی نظیر
 ای رکوع سربلند وای قیام سر به زیر

 در هجوم بغض ها ای صبور استوار
 در میان تیرها ای شکست ناپذیر

 شرع را تو رهنما عقل را تو رهگشا
 عشق را تو سر پناه مرگ را تو دستگیر

 فرش آستانه ات بوریایی از کرم
 تخت پادشاهی ات دستباقی از حصیر

 کاش قدر سال بود آن شب سیاه و تلخ
 آسمان تو غافلی زان طلوع ناگزیر

 بعد از او نه من نه عشق از تو خواهم ای فلک :
 یا ببندی ام به سنگ یا بدوزی ام به تیر

 دست بی وضو مزن بر ستیغ آفتاب
 آی تیغ بی حیا شرم کن وضو بگیر

 لَختی ای پدر درنگ پشت در نشسته اند
رشته های سرد اشک کاسه های گرم شیر 

سعید بیابانکی
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اجتماعی 

شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و 
استاندارد قشم منتخب بازرسی GMP کشور 

شد

 GMP مدیرعامل شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم از انتخاب این شرکت به عنوان یکی از سه شرکت ایرانی به عنوان بازرس
خبر داد. شهروز آبراری لزرجانی با اعالم این خبر اظهار داشت: با حمایت ها و پشتیبانی های حمیدرضا مومنی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم، شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم موفق به دریافت مجوز بازرسی های بین المللی شد.

طالع بینی

متولد چه ماهی هستی؟
صدای  شنیدن  از  است  ممکن  امروز 
خودتان خسته شوید. شاید خیلی سریع 
وارد بحث شوید، اما بعد فکر کنید که بهتر 
است چیزی نگویید. نگه داشتن اطالعات به 
اندازه ی فاش کردن آن ها می تواند مشکل ساز باشد. 
لزومی ندارد که خودتان را به دردسر بیندازید. نقطه 

ی اعتدال را پیدا کنید و افراط و تفریط بپرهیزید.

صدای  شنیدن  از  است  ممکن  امروز 
خودتان خسته شوید. شاید خیلی سریع 
که  کنید  فکر  بعد  اما  شوید،  بحث  وارد 

به بهتر است چیزی نگویید. نگه داشتن اطالعات 
ساز  مشکل  تواند  می  ها  آن  کردن  فاش  اندازه ی 
باشد. لزومی ندارد که خودتان را به دردسر بیندازید. 
تفریط  و  افراط  و  کنید  پیدا  را  اعتدال  ی  نقطه 

بپرهیزید.

امروز تمایلی به همکاری با دیگران ندارید، 
اما بدین معنی نیست که به دوستان و 
زیرا  دهید،  نمی  اهمیت  تان  اطرافیان 
همه ی آن ها برای تان با ارزش اند. آرزو 
دهد  می  انجام  که  کاری  در  کسی  هر  که  دارید 
اما فعاًل ترجیح می دهید که خودتان  باشد،  موفق 
در  دیگران  با  را  تان  احساسات  و  کنید  محدود  را 

میان نگذارید. 

امروز می توانید خیلی زیرکانه با کلمای 
بازی کنید و بعضی چیزها را پشت نقاب 
است  ممکن  اما  کنید.  پنهان  شوخی 

که  رویکردی  به  گذشت  که  روز  از  ر کمی  د
پیش گرفته اید شک کنید. دل تان می خواهد چیزی 
جذاب و زیبا به دست آورید، اما متأسفانه تحقق این 

آرزو پیچیدگی ها و مشکالت خودش را دارد.

امروز باید به مسایلی که در کارتان با آن 
ها روبرو هستید بپردازید، به همین خاطر 
و  ها  هوس  شنیدن  برای  کافی  فرصت 
آرزوهای دیگران را ندارید. اگرچه دل تان 
می خواهد به دوست تان کمک کنید تا رویاهایش 
ی  همه  باید  اکنون  اما  کند،  تبدیل  واقعیت  به  را 
باشد  به دنیای مادی اطراف تان و کاری  تمرکزتان 

که انجام می دهید. 
امروز دقیقاً می دانید که باید چه کارهایی 
را به سرانجام برسانید، اما مدام از این می 
ترسید که مبادا کاری را اشتباه انجام دهید. 

شماست،  ی  عهده  به  زیادی  کاری  های  مسئولیت 
حال وقتی به خانه برمی گردید باز هم کارهای نیمه 
تمام بسیاری را در منزل خواهید یافت که باید انجام 
شان دهید. اجازه ندهید که مشغله های زیاد شما را از 

پرداختن به روح تان بازدارند.
امروز رویاهای عاشقانه ای در سر دارید که 
باعث می شوند فوراً دست به کار شوید 
و تا زمانی که آن ها را به واقعیت تبدیل 
نکنید دست بردار نیستید. اما آن چیزی که 
به دنبال اش هستید شاید با تحقق آرزوهای تان به 
همراه  به  ماجراجویی  این  که  هیجانی  نیاید.  دست 
می آورد می تواند نیروبخش باشد. این هیجانات می 

توانند شما را به مسیر غلط راهنمایی کنند.

خانوادگی  بحث  یک  در  است  ممکن  امروز 
دهید  نشان  خودتان  از  شدیدی  واکنش 
می  ترجیح  البته  کنید.  درست  دردسر  و 

دهید که این جدل ها را به حاشیه برانید و به 
راه خودتان ادامه دهید، اما گاهی احساسات تان چنان 
جریحه دار می شوند که دست به عمل تندی می زنید. 
بهتر است قبل از این که مشکالت تان بزرگ شوند درباره 

ی آن ها حرف بزنید.

امروز باید به کارهای مختلفی بپردازید، اما 
باید ظاهر خود را به عنوان یک مدیر در 
محل کار و منزل حفظ کنید. انگار نمی 
دانید چگونه باید رفتار کنید که مثل یک 
های  کتاب  است  بهتر  برسید.  نظر  به  مقتدر  مدیر 
راهنمایی را که مرحله به مرحله به شما آموزش می 
دهند کنار بگذارید. سعی کنید خودتان باشید و به 

رفتارتان اطمینان کنید.
استقالل  تا  هستید  راهی  دنبال  به  امروز 
داشته باشید و روابط سالمی را با دیگران 
ادامه دهید. بدانید که به دست آوردن یک 

رابطه ی سالم و معنی دار کار آسانی نیست. 
انتظار نداشته باشید که امروز همه چیز خوب پیش 
برود، در عوض فقط به وظایفی که باید انجام دهید فکر 

کنید و حل مشکالت را به روز دیگری موکول کنید.
مدیریت همه ی فعالیت های اجتماعی که 
در اطراف تان جریان دارند به کار نفس 
گیری تبدیل شده است. بهتر است کمی 
را  خودتان  و  بدهید  استراحت  خودتان  به 
با کارهای عادی روزمره سرگرم کنید. فعاًل تصمیم 
راه  دراز  و  دور  چیزهای  دنبال  به  و  نگیرید  خاصی 
نیفتید. فقط به همین امروز فکر کنید و رویاپردازی 

درباره ی آینده را به روز دیگری موکول کنید.
امروز ممکن است دیگران با مسیری که 
در پیش گرفته اید مخالفت کنند و شما 
می  سعی  بیشتر  هرچه  چرا.  دانید  نمی 

شوید.  می  گیج  بیشتر  بفهمید  را  اش  دلیل  کنید 
و  کنید  رها  را  چیز  همه  که  بگیرید  تصمیم  شاید 
اجازه دهید تا باد شما را به هر کجا که می خواهد 
ببرد. از آن جایی که فعاًل دیگران به شما نیاز دارند 

نمی توانید یک باره دست از همه چیز بکشید.

 شامی کباب مرغ، یک افطار 
مقوی برای ماه رمضان

شامی کباب مرغ یکی از مقوی ترین شامی هایی 
است که می توانید برای افطار ماه رمضان درست 

کنید. طرز تهیه این شامی بسیار ساده است.

مواد مورد نیاز
مرغ بدون استخوان : 500 گرم

نمک : مقداری
نخود : 150 گرم

چیلی سبز )خرد شده( : 1 قاشق غذاخوری
پودر زیره سبز : 1 قاشق چایخوری

پودر گشنیز : 1 قاشق چایخوری
زیره سبز : 1 قاشق چایخوری

چیلی قرمز کامل : 4 قطعه
ادویه جات : 5 گرم 

چیلی سرخ شده : 1 قاشق غذا خوری
زنجبیل )خرد شده( : 1 قاشق غذاخوری

سیر : 3 حبه
زردچوبه : 1 قاشق چایخوری

پیاز )خرد شده( : نصف
گشنیز خرد شده : 2 قاشق غذاخوری

تخم مرغ : 2 قطعه
روغن پخت و پز و آب : به مقدار نیاز

طرز تهیه
پودر  زیره،  پودر  سبز،  چیلی  نخود،  نمک،  مرغ،  آب، 
گشنیز، زیره سبز، چیلی قرمز، ادویه جات، زنجبیل، 
سیر، زردچوبه را با هم درون قابلمه بگذارید تا کامل 

بپزد.
بعد از تمام شدن آب تمامی این مواد را با هم مخلوط 

و میکس کنید.
پیاز، گشنیز، تخم مرغ را به مخلوط باال اضافه کنید.

از مخلوط به اندازه یک قاشق بردارید و درون روغن 
سرخ کنید.

پودینگ شکالت و بستنی، یک دسر 
آسان و خوش طعم تابستانی

از  که  است  دسرها  انواع  از  یکی  پودینگ   
و  شکالت  پودینگ  دارد.  هم  بسیاری  طرفدار 
بستنی یکی از دسرهای تابستانی خوش طعم 
را  آن  زیر  با دستور ساده  توانید  است که می 

درست کنید.

مواد الزم
شکالت نیمه شیرین : 150 گرم

کره : 4 قاشق غذاخوری
شکر : 4/1 فنجان

پودر قند : 2 قاشق غذاخوری
تخم مرغ بزرگ : 2 جدا شده

عصاره وانیل : 2/1 قاشق چایخوری
نمک : 4/1 قاشق چایخوری

بستنی : مقداری

طرز تهیه
فر را روی دمای 375 درجه گرم کنید.

شکالت و کره را درون ظرفی به روش بن ماری با 
هم مخلوط کنید.

بعد از حل شدن، 2 قاشق غذاخوری شکر، زرده تخم 
مرغ و وانیل را اضافه کنید.

در یک کاسه سفیده تخم مرغ را با همزن بزنید تا 
حالت پف دار پیدا کند.

به آرامیدو قاشق غذاخوری پودر قند را اضافه کنید.
مخلوط  به  را  مرغ  تخم  سفیده  مخلوط  آرامی  به 

شکالت و کره و تخم مرغ اضافه کنید.
مایع پودینگ را درون ظرف های مخصوصبریزید و 

درون فر برای 20 تا 25 دقیقه قرار دهید.
درون  دندان  خالل  یک  پخت  از  اطمینان  برای 
به  اگر کیک  آورید،  بیرون  ببرید و  پودینگ ها فرو 
پودینگ  که  است  معنی  این  یه  بود  نچسبیده  آن 

شما آماده است.
وانیلی  بستنی  مقداری  پودینگ  روی  تزیین  برای 

قرار دهید.

کدبانو
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پیشنهاد »بکهام« به آخرین 
گالدیاتور

آن  مالکیت  که  میامی  اینتر  باشگاه  ایرنا-  تهران- 
ملی  تیم  اسبق  ستاره  بکهام«  »دیوید  اختیار  در 
انگلیس است، فعالیت خود را در بازار نقل و انتقاالت 
تابستانی با قرار دادن نام »دنیله دروسی« در صدر 

فهرست گزینه های خود آغاز کرد.
باشگاه بکهام از فصل آینده به طور رسمی در رقابت 
های لیگ برتر فوتبال آمریکا موسوم به »ام ال اس« 
دانند که  به خوبی می  آنها  و  پیدا می کند  حضور 
برای فتح قهرمانی به کمک بازیکنان با تجربه نیاز 
دارند و براساس گزارش ها، هافبک ایتالیایی که به 
کرده  فتح  نیز  را  جهانی  جام  ها  الجوردی  همراه 
است، می تواند مناسب ترین گزینه برای فتح ام ال 
اس در نخستین فصل حضور تیم تازه تاسیس بکهام 
باشد. با این حال، هنوز تایید رسمی از سوی باشگاه 
که  است  حالی  در  این  و  نشده  منتشر  آمریکایی 
صندوق پیشنهادات مرد ایتالیایی پس از جدایی از 
جمع گالدیاتورها چندان هم خالی به نظر نمی رسد.
دروسی سال گذشته با اشاره به احتمال پیوستن به 
ام ال اس گفته بود: همیشه گفته ام که از حضور در 

لیگ برتر آمریکا استقبال می کنم.
کاپیتان آ. اس رم بازی پایانی خود را مقابل پارما در 
ورزشگاه المپیکو انجام داد؛ دیداری که در نهایت با 
پیروزی رمی ها به پایان رسید و ِدروسی پس از ۱۸ 
سال و حضور در ۶۱۵ بازی برای رم و ۶۳ گل، به 

عنوان آخرین گالدیاتور با المپیکو وداع کرد.

مهاجم کره ای در فینال لیگ قهرمانان 
تاریخ ساز می شود؟

سون هیونگ مین می تواند به عنوان اولین آسیایی 
قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را به دست بیاورد.

استرالیا،  اسپورت  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
قهرمانان  لیگ  تاریخ  در  معموالً  آسیایی  بازیکنان 
تأثیر کمی داشتند و با این حال از معدود بازیکنانی 
که توانسته در معتبرترین تورنمت باشگاهی در اروپا 
تأثیر زیادی داشته باشد، سون هیونگ مین کره ای 
است. تاتنهام در سال ۲۰۱۵ برای جذب این بازیکن 
گران ترین  به  او  تا  کرد  پرداخت  دالر  میلیون   ۴۸
او هیده  از  قبل  تبدیل شود.  تاریخ  بازیکن آسیایی 
بازیکن  گران ترین  دالر  میلیون   ۴۵ با  ناکاتا  توشی 

آسیایی بود.
قهرمانان  لیگ  فینال  در  حاال  تاتنهام  یعنی  او  تیم 
قرار دارد و این شانس وجود دارد که بتواند قهرمانی 
در لیگ قهرمانان را به دست بیاورد. بازیکنانی چون 
در  آسیا  از  توانستند  تاکنون  سونگ  جی  پارک 
از  ولی هیچکدام  کنند،  بازی  قهرمانان  لیگ  فینال 
بازیکنان آسیایی تاکنون قهرمانی در لیگ قهرمانان 
را به دست نیاوردند و در صورتی که تاتنهام بتواند 
با برتری برابر لیورپول در بازی شنبه شب قهرمان 
تبدیل  اولین آسیایی  به  قهرمانان شود، سون  لیگ 

می شود که این عنوان مهم را به دست می آورد.
سون در این فصل ۴ گل در لیگ قهرمانان به ثمر 
نیز ۱۲ گل  برتر  بازی لیگ  رسانده است و در ۳۱ 
به ثمر رساند. درخشش او برابر منچسترسیتی باعث 

صعود تاتنهام به مرحله بعد لیگ قهرمانان شد.

توافق نیم میلیارد دالری اماراتی ها 
برای خرید نیوکاسل

تهران- ایرنا- »شیخ خالد بن زاید آل نهیان« یکی 
که  داشت  اظهار  ابوظبی  حاکم  خاندان  اعضای  از 
وی برای خرید باشگاه نیوکاسل به توافق رسیده و 
»مستندات استطاعت مالی« خود را نیز به لیگ برتر 

جزیره تسلیم کرده است.
براساس گزارش رسانه های بریتانیا، شیخ خالد هفته 
مالک  اَشلی«  »مایک  با  را  خود  مذاکرات  جاری 
 ۴۴۳ قراردادی  انعقاد  منظور  به  نیوکاسل  باشگاه 

میلیون دالری برای خرید باشگاه آغاز کرده است.
نیوکاسل فصل جاری را در رتبه سیزدهم جدول رده 

بندی لیگ برتر جزیره به اتمام رساند.
برنامه های  در خصوص  بدنبال شبهات مطرح شده 
سرمایه  گروه  به  باشگاه  مالکیت  انتقال  با  مرتبط 
شرایط  داشت:  اظهار  خالد  شیخ  زائد،  بن  گذاری 
در  و  رسیده  طرفین  امضای  و  موافقت  به  قرارداد 
اسناد درج شده و برای لیگ برتر جزیره ارسال شده 

است.

ورزش  جهان 

حضور داور هرمزگانی در مسابقات 
شطرنج قهرمانی آسیا

در مسابقات  داور هرمزگانی  بار یک  نخستین  برای 
شطرنج قهرمانی آسیا قضاوت خواهد کرد.

 بر اساس اعالم فدراسیون شطرنج، شهرام ساالری 
عنوان  به  هرمزگان  شطرنج  المللی  بین  داور  تنها 
سهمیه ایران در این مسابقات حضور خواهد داشت.

استان  شطرنج  هیات  ریاست  اکنون  ساالری 
هرمزگان را برعهده دارد. مسابقات شطرنج قهرمانی 
در  خرداد   ۲۶ تا   ۱۴ روز های  آسیا  زنان  و  مردان 

کشور چین برگزار می شود.

فائزه بوکان به عنوان اولین رییس 
هیات گلف بندرلنگه منصوب شد 

طی  بندرلنگه  از  اندیشه  خبرنگاردریای  گزارش  به 
حکمی از سوی  بیژن شبانکاره فائزه بوکان به عنوان 
رئیس هیات گلف شهرستان بندرلنگه منصوب شد .

بیژن شبانکاره رییس هیات گلف استان هرمزگان در 
آیین معارفه رییس هیات گلف شهرستان بندرلنگه 
گفت : امید است با بهره گیری از نیروهای متعهد و 
همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان بندرلنگه 
ارتقا و توسعه  این رشته ورزشی در این شهرستان 

پیدا کند . 
 خانم بوکان رییس هیات گلف شهرستان بندرلنگه 
عنوان نمود : تمام تالش خود را در جهت پیشرفت 
به کار  نوپا در شهرستان و  معرفی آن  این ورزش 
کشور  و  استان  به  را  استعدادها  و  بست   خواهم 

معرفی می نماییم .

اتحاد بلوچ تومان راهی قهرمان 
فوتسال روستایی در سیریک شد 

تومان  روستای  در  روستا  جام  فوتسال  مسابقات 
راهی با قهرمانی اتحاد بلوچ تومان راهی به کار خود 

پایان داد.
حضور  با  مسابقات  این  جوایز  اهدای  مراسم 
جمالدینی سرپرست فرماندار ی شهرستان سیریک، 
اخالقی  وجوانان،  ورزش  اداره  رئیس  پرست  آئین 
،دبیر هیات  نایب رئیس شورای اسالمی شهرستان 
ورزش  و  ورزشکاران  از  جمعی  و  روستایی  ورزش 

دوستان برگزارشد.
فرمانداری شهرستان سیریک  جمالدینی سرپرست 
حال  در  سیریک  ورزش  گفت:  مراسم  این  در 
ورزشی  به همت جامعه  و  است  توسعه  و  پیشرفت 
در  موفقیت  به  رسیدن  مسیر  این شتاب  تواند  می 

ورزش سریعتر باشد.

پایان رقابت های تکواندو دختران 
خردسال در جام رمضان

نفرات برتر مسابقات تکواندو دختران خردسال در 4 
وزن معرفی شدند.

با  وزن   ۴ در   خردسال  دختران  تکواندو  مسابقات 
حضور ۲۰ ورزشکار در سالن کوثر مجموعه المپیک 
برگزار شد و در پایان نفرات برتر هر وزن به شرح 

ذیل معرفی شدند:
وزن اول

تارا شجاعی راد مقام اول، سارا سرداری مقام دوم، 
یلدا یاورزاده و آتنا کشاورزی مقام سوم مشترک

وزن دوم
یوم،  مقام  زارعی  فاطمه  اول،  مقام  یوسفی  ماندگار 
نیایش روحی خواه و سما یوسفی مقام سوم مشترک

وزن سوم
مهدیه رحمتی مقام اول، الهه کشاورزی مقام دوم، 
سوم  مقام  خواه  وطن  حدیث  و  مقتدری  هستی 

مشترک
وزن چهارم

زهرا موالدادی مقام اول، مهدیس نیاری مقام دوم، 
بهار مرادی و مهرو حنیفه مقام سوم مشترک

کمیته  رأی  با  مسابقات  پایان  در  است  ذکر  شایان 
ترین  فنی  و  قهرمانان  قهرمان  مقام  فنی مسابقات، 

بازیکن به مهدیه رحمتی اعطا شد.

خبــــر

مسئول برگزاری مسابقات فوتبال جام ستارگان ، گفت: پرونده بازی های مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ستارگان هرمزگان 
ویژه ماه مبارک رمضان با صعود تیم های مهرداد بندرعباس و خلیج فارس میناب به مرحله نیمه نهایی بسته شد.

عبدالمجید معماری افزود: در آخرین بازی مرحله گروهی این رقابت ها و از گروه دوم تیم مهرداد بندرعباس با نتیجه پرگل ۴ بر 
۲ همشهری خود تیم شهرداری را شکست داد و با کسب ۹ امتیاز به عنوان صدرنشین راهی مرحله نیمه نهایی شد.

صعود نمایندگان بندرعباس 
و میناب به مرحله نیمه نهایی 
جام ستارگان

به مناسبت ماه مبارک رمضان به همت امور ورزش بانوان وهمکاری 
اداره ورزش و جوانان ومربیان بانوان به منظور غنی سازی اوقات 
های  رشته  در  ورزشی  فرهنگی  مسابقات  یکدوره  جوانان  فراغت 
بانوان  ورزشکار  دویست  بین  –هندبال-تیراندازی  دارت-داژبال 
گردید.که  برگزار  جاسک  بانوان  ورزش  سالن  محل  در  جاسکی 

نتایج آن بشرح ذیل اعالم می گردد.
در رشته هندبال: تیم هیئت هندبال مقام اول  ، تیم ملوان ارتش 
مقام دوم   ،  تیم سواحل مکران مقام سوم وبحل به عنوان تیم 

اخالق کسب کرد.
مقام  ستارگان  تیم   ، اول  مقام  الزهرا  بیت  تیم  داژبال:  رشته  در 
دوم ،  تیم شجره طیبه مقام سوم وتیم امید مکران به عنوان تیم 

اخالق معرفی شد.
در رشته تیراندازی: نفر اول سیده شرف حسینی  ، نفر دوم زهرا 
میردادی ،  نفر سوم فاطمه مندنی وآمنه دادخدایی مشترکا"سوم

به گزارش خبرنگارماازبندرجاسک ؛ در مراسم اهدا جوایز برترین 
رادمهر  مهندس  جاسک  شهرستان  بانوان  رمضان  جام  های 
فرماندار جاسک از تالش و اقدام خوب مسئول ورزش بانوان واداره 
ورزش و جوانان جاسک در امر برگزاری این مسابقات تشکر کرد 
وگفت:جاسک در بخش ورزش بانوان استعدادهای خوبی دارد باید 
تالش  بیشتر  شهرستان  ورزش  استعدادهای  شناسایی  جهت  در 

کنیم.
ورزش  شود  می  جامعه  ونشاط  وشادابی  سالمتی  موجب  ورزش 
وبا  وپویا  بیماریها می شود جامعه ای سالم  بین رفتن  از  موجب 

نشاط که ورزش آن فعال باشد.
فرماندار جاسک گفت:استفاده از امکانات ورزشی برای بانوان باید 

ها  دیگر شهرستان  به  نسبت  ورزش جاسک  سرانه  باشد  اولویت 
بسیار کم است وباید تالش کنیم سرانه ورزش جاسک بیشتر شود. 
فرماندار جاسک گفت: سیستم سرمایشی سالن های ورزش بانوان 
بزودی در کمیته برنامه ریزی شهرستان تامین اعتبار خواهد شد 
و با خرید سیستم سرمایشی مشکل سالن های بانوان بر طرف می 
شود.در روستا و بخش های جاسک نیاز به سالن ورزشی داریم. در 
جاسک زیر ساخت های ورزشی باشگاه عادالنه احداث نشده است. 
باید  توسعه سواحل مکران  از  فرماندار جاسک گفت:سهم ورزش 
مشخص شود وجوانان جاسکی نیاز به حمایت دارند . ازاعتبارات 
توسعه سواحل مکران باید مشخص شود چون اعتبارات خوبی در 
امر توسعه سواحل مکران داریم نگاه مقام معظم رهبری و دولت به 

جاسک نگاه ویژه ای است . 
مهندس رادمهر گفت:مدیرکل ورزش وجوانان استان جناب آقای 
خصوصا"شهرستان  استان  ورزش  توسعه  به  خوبی  نگاه  امیاری 

جاسک دارند.

 برگزاری مسابقات ورزشی بین 200 بانو جاسکی 

رئیس هیأت ووشو هرمزگان از سفر رئیس فدراسیون ووشو در جریان 
برپایی اردوی تیم ملی به بندرعباس خبر داد.

مربی  بهرمن  علیرضا  هرمزگان؛  ووشو  هیأت  عمومی  روابط  گزارش  به 
تیم ملی ووشوی جوانان کشور گفت: سومین مرحله از اردوی های تیم 
ملی جوانان در بخش آقایان قرار است ۲۸ خرداد لغایت ۱۳ تیرماه سال 

جاری به میزبانی بندرعباس برگزار شود.
وی افزود: مهدی علی نژاد رئیس فدراسیون ووشوی کشورمان در جریان 
برپایی این اردو جهت بازدید از روند تمرینات ملی پوشان به بندرعباس 

سفر خواهد کرد.
رئیس هیأت ووشو استان هرمزگان اظهار داشت: حضور رئیس فدراسیون 
و برگزاری اردوها در بندرعباس می تواند به روند رشد و توسعه ووشوی 

هرمزگان کمک کند.
بهرمن اضافه کرد: تیم ملی ووشوی جوانان جمهوری اسالمی ایران در 
دو بخش آقایان و بانوان قرار است ۲۴ مرداد لغایت ۲ شهریورماه امسال 
دارالسالم  برونئی  به میزبانی کشور  آسیا  قهرمانی ۲۰۱۹  پیکارهای  به 

اعزام شود.
وی ادامه داد: اگر شرایط مساعد شود یک مرحله از اردوهای تیم ملی 
بزرگساالن در بخش آقایان و بانوان اعزامی به رقابت های جهانی ۲۰۱۹ 

شانکهای چین را نیز به میزبانی بندرعباس برگزار خواهیم کرد.
در  استان  نمایندگان  اینکه  بیان  با  جوانان  ووشوی  ملی  تیم  مربی 
نخستین مرحله انتخابی درون اردویی تیم ملی جوانان کم نگذاشتند و 

از عملکرد شاگردانم راضی هستم، گفت: از ووشوکاران هرمزگانی بیش 
از این انتظار نبود چراکه شرایط سخت بود.

باالی  تجربه  اسیر  هرمزگان  ووشوی  نمایندگان  اینکه  بیان  با  بهرمن 
رقبای خود شدند اما آینده روشنی در انتظار آنهاست، افزود: تمامی ۳۳ 
نفری که در جریان رقابت های قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی جوانان 
به اردو دعوت شده بودند با قدرت حاضر شدند و این موضوع شرایط را 

نه تنها برای منتخبان بلکه برای کادر فنی هم سخت کرده بود.
جهانی  پیکارهای  در  گذشته  سال  که  خانی  مهدی  کرد:  تصریح  وی 

برزیل به مدال طال رسیده بود در این انتخابی خط خورد.
مربی تیم ملی ووشو ادامه داد: نه تنها مهدی خانی بلکه عرفان زارعی 
و امیرحسین چرزه که سال گذشته در پیکارهای جهانی برزیل حضور 
داشتند هم خط خوردند و این موضوع نشان می دهد امسال همه رقبا با 

آمادگی بیشتری به انتخابی درون اردویی آمده بودند.
وی عنوان داشت: از امیرحسین چرزه با توجه به اینکه به یک رده سنی 
امسال  نداشتیم  انتظار  بود،  رفته  نوجوانان  به  نونهاالن  از  یعنی  باالتر 
و  انگیزه  از  ورزشکار  این  اینکه  به  توجه  با  ولی  ملی شود  تیم  فیکس 
توان فنی باالیی برخوردار است قطعأ سال آینده می تواند در تیم ملی 

قرار بگیرد.
بنیامین  تنی گفت:  بنیامین  ووشو هرمزگان در خصوص  رئیس هیأت 
بسیار باانگیزه است اما تجربه کافی ندارد و کمتر از دو سال است که 
به ووشو آمده و همین که تا این مرحله خود را رسانده است جای بسی 

خوشحالیست و نشان از استعداد باالی این ووشوکار است و حتمأ در 
آینده از این تالوکار بیشتر خواهیم شنید.

اردشیری سانداکار وزن منهای ۶۵ کیلوگرم  افزود: محمدصدرا  بهرمن 
در  گذشته  سال  بهمن ماه  که  ملی  تیم  انتخابی  مسابقات  در  جوانان 
شد  میدان  بازنده  خود  دوم  مبارزه  در  متأسفانه  شد  برگزار  نجف آباد 
باالی  روحیه  به دلیل  اما  کرد  واگذار  مازندرانی  حریف  به  را  بازی  و 
جنگندگی از سوی کادر فنی و با تأئید رئیس فدراسیون به اردوی تیم 
ملی دعوت شد اما در رقابت های درون اردویی و در همان بازی نخست 
به دارنده مدال طالی پیکارهای قهرمانی کشور باخت و از ادامه حضور 

در اردوها کنار رفت. 
وی بیان کرد: دغدغه برخی از دلسوزان ستودنیست اما شایسته است 
با برخی نظرات غیر کارشناسانه خود، ورزشکاران را وارد حاشیه نکند 

چراکه هیأت و ورزشکاران جهت ادامه کار به آرامش نیاز دارند.
نخستین  در  داشت:  اظهار  ادامه  در  جوانان  ووشوی  ملی  تیم  مربی 
کشور  سراسر  از  ما  خوب  ووشوکاران  از  نفر   ۲۳ درون اردویی  انتخابی 
خط خورند و در این بین از مدال آوران جهانی و آسیایی تا کسانی که 
در مسابقات قهرمانی کشور عنوان نخست را یدک می کشیدند از حضور 
انتخابی  از شرایط دشوار  نشان  این خود  بازماندند که  اردوها  ادامه  در 

درون اردویی بود.
بهرمن تصریح کرد: بنده به هیچ عنوان از عملکرد شاگرادنم در پیکارهای 
درون اردویی ناراضی نیستم چراکه این ورزشکاران جایگاهشان فعأل تا 

همین مرحله است و ما نگاهمان به افق آینده است.
بهرمن در خصوص برگزاری سومین مرحله از اردوی تیم ملی به میزبانی 
بندرعباس بیان داشت: اردوی سوم تیم ملی ووشوی جوانان در بخش 
می شود  برگزار  بندرعباس  در  تیرماه   ۱۳ لغایت  خرداد   ۲۸ از  آقایان 
خط  ورزشکاران  سه  هر  گرفته ایم  فدراسیون  رئیس  از  که  قولی  با  و 
خورده هرمزگانی می توانند جهت آمادگی هرچه بیشتر برای حضور در 
رقابت های قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی، در این اردو حضور یابند 

که این خود شرایط خوبی را برای این ووشوکاران رقم خواهد زد.
حمایت های  از  پایان  در  کشورمان  جوانان  ووشوی  ملی  تیم  مربی 
بی شائبه علی نژاد رئیس فدراسیون و امیاری مدیرکل ورزش و جوانان 

نسبت به هیأت ووشو استان هرمزگان تقدیر و تشکر کرد.

در جريان برپايى اردوى تيم ملى در بندرعباس؛

رئیس فدراسیون ووشو به بندرعباس سفر می كند

مسابقات  دوره  نخستین  موفقیت آمیز  برگزاری  از  درگهان  شهردار 
مبارک  ماه  مناسبت  به  تفریحی  تجاری  بندر  این  در  ساحلی  والیبال 

رمضان خبر داد.
با  گفت  وگویی  طی  راستا  همین  در  شهرویی  کاظمی  محمد  سید 
برنامه های شهرداری درگهان  به ویژه  با اشاره  خبرنگار فارس در قشم 
در  نشاط  و  تحرک  ایجاد  داشت:  اظهار  رمضان،  مبارک  ماه  برای 
شهروندان موضوعی بسیار مهم و اساسی است که همه ارگان ها به ویژه 
شهرداری ها باید با برگزاری رویدادهای فرهنگی ورزشی برای خانواده ها 

و جوانان در این مسیر حرکت کنند.
وی با اشاره به برگزاری نخستین دوره مسابقات والیبال ساحلی درگهان 
توسط شهرداری، ادامه داد: این مسابقات با شرکت هشت تیم مشتمل 
بر ۲۴ بازیکن و در دو گروه چهار تیمی برگزار شد، که به عنوان تجربه ای 
موفق می تواند برای رویدادهای ورزشی آینده در درگهان محسوب شود.
شهردار درگهان با اشاره به اینکه در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه قرعه کشی 
این مسابقات صورت گرفت، یادآور شد: تیم های یاس، جزیره، شتاب و 
کالت در گروه یک، و تیم های پویا، شهرداری درگهان ، آرارات و شیر 
درگهان به مدت ۹ روز با هم به مسابقه پرداختند که سرانجام چهار تیم 

از این میان به دور دوم راه یافتند.
کاظمی شهرویی افزود: شهاب، پویا، آرارات و کالت مسابقات نیمه نهایی 
را انجام دادند که سرانجام دو تیم شتاب و کالت به عنوان فینالیست 
شناخته شدند که تیم کالت موفق شد با نتیجه دو صفر رقیب خود را در 
فینال مغلوب و خود را به عنوان قهرمان نخستین دوره مسابقات ساحلی 

شهرداری درگهان مطرح سازد.
از  استفاده  با  و  بومی  داوران  توسط  مسابقات  این  اینکه  بیان  با  وی 

ظرفیت های انسانی جزیره برگزار شد، افزود: هئیت اجرایی این مسابقات 
طلحه  و  دریانورد  طیب  عبدالرحمانی،  معاد  دریانورد،  حسن  عهده  بر 

فاخری بود.
شهردار درگهان اضافه کرد: فینال این مسابقات با  حضور دبیر فدراسیون 
اسالمی  اعضای شورای  و  رئیس  تورنگ  بندری،  والیبال ساحلی معین 
شهر درگهان ، حسن دریانورد رئیس کمیسیون ورزش شورای اسالمی 

شهر درگهان و شایسته مسؤول خدمات شهری و همچنین معتمدان و 
عبدالباسط  و  دریانورد  عبدالمنعم  از جمله جناب  قشم  منطقه  علمای 

مشتاقی برگزار شد.
وی در پایان با بیان اینکه شهرداری درگهان توجه ویژه ای به برنامه های 
فرهنگی، ورزشی و اجتماعی دارد، گفت: در پایان این مسابقات هدایایی 

به تیم های برتر اهدا شد.

شهردار درگهان اعالم کرد:

برگزاری نخستین دوره مسابقات والیبال ساحلی درگهان ویژه ماه مبارک رمضان

اعالم نفرات برتر مسابقات شطرنج المپیاد 
کارکنان شهرداری بندرعباس

شهرداری  کارکنان  المپیاد  دوازدهمین  شطرنج  مسابقات  برتر  نفرات 
بندرعباس مشخص شدند.

 دوازدهمین دوره المپیاد ورزشی کارکنان شهرداری بندرعباس با هدف ایجاد 
شورونشاط آور بیشتر میان کارکنان و افزایش راندمان کاری در حال برگزاری 

است.
و  آقایان  ویژه  والیبال  و  فوتسال  ورزشی  رشته های  در  ورزشی  المپیاد  این 
آزاد  پرتاب  و  بدمینتون  دستی،  فوتبال  میز،  روی  تنیس  شطرنج،  دارت، 

بسکتبال ویژه آقایان و بانوان است.
مختلف  بخش های  کارکنان  حضور  با  که  رقابت ها  این  شطرنج  رشته  در 

شهرداری بندرعباس برگزار شد نتایج زیر حاصل شد.
مسافر،  و  بار  حمل ونقل  مدیریت  سازمان  از  خالده  امید  آقایان  بخش  در 
حسین سلیمانی و سهراب محمد زاده از منطقه دو به ترتیب مقام های اول 

تا سوم را کسب کردند.
همچنین در بخش بانوان نیز خانم ها سمیه عامری از سازمان مدیریت پسماند 
مقام اول، مرضیه عوض پور از شهرداری مرکزی مقام دوم و سیده منا دستوم 

و سهیال زارعی مشترکاً عنوان سوم را از آن خود کردند.

به  مناسبت ماه مبارک رمضان؛
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7 مدیر نمایندگی ستاد دیه هرمزگان گفت: با این کمک ها زمینه آزادی ۵ زندانی دیه فراهم شد.
احمد مرادی نژاد افزود: پارسال ۷ زندانی از شهرستان بستک با مبلغ بدهی ۶۱۴
 میلیون تومان آزاد شدند.

برگزاری جشن گلریزان در شهرستان بستک

در دیدار مهندس رادمهر با آیت اهلل نعیم آبادی 
صورت گرفت 

گزارش کاملی از روند توسعه 
سواحل مکران 

فرماندار  رادمهر  مهندس  شبانگاهی  دیدار 
فقیه  نماینده ولی  نعیم آبادی  با آیت اهلل  جاسک 

در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس
با  دیدار  در  جاسک  فرماندار  رادمهر  محمد  مهندس 
نماینده  و  بندرعباس  امام جمعه  نعیم آبادی  آیت اهلل 
توسعه  روند  از  کاملی  در هرمزگان، گزارش  ولی فقیه 
صورت  اقدامات  و  جاسک  منطقه  و  مکران  سواحل 
و  منطقه  این  در  مردم  معیشت  تقویت  برای  گرفته 

برنامه های آینده جاسک  ارائه نمود .
فرماندارجاسک در پایان  از پیگیري هاي وعنایت  دکتر 
مکران  سواحل   توسعه  در  هرمزگان  استاندار  همتي 

وایجاد پروژه هاي بزرگ تشکر وقدرداني کرد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
پارسیان تاکید کرد:

برخورد با نانوایان مصرف کننده 
نمک بیش از حد استاندارد در نان

شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  مدیر 
شده  انجام  آزمایشات  براساس  گفت:  پارسیان 
بهداشت  شبکه  محیط  سالمت  واحد  توسط 
در  نانوایی   16 از  پارسیان  شهرستان  درمان  و 
سطح شهر و روستـــا در اردیبهشت ماه ۹۸، 
از حد استاندارد  باالتر  نانوایان، نمک  63درصد 

داشته اند.
میزان  اینکه  به  توجه  با  افزود:  ماجدی  آمنه  دکتر   
افراد دارد  با فشار خون  مصرف نمک رابطه مستقیم 
و مصرف نان بعنوان غذای غالب در سفره مردم می 
باشد؛ بر رعایت مصرف نمک در خانوار تاکید کرد، و 
به همه متصدیان نانوایی هشدار داد: استاندارد میزان 
نمک )حداکثر یک درصد( را رعایت کنند و در صورت 

تخلف و تکرار، با انان برخورد خواهد شد.
ها  نانوایی  از  بسیاری  که  معیاری  کرد:  ابراز  وی 
و  نکرده  تغییر  اند  گفته  نظر  در  نان  برای  سالهاست 
از حد مجاز  نان ها بیش  از  میزان نمک در بسیاری 

است.

انبار صیاد جاسکی آتش گرفت

گفت:  جاسک  شهرداری  نشانی  آتش  مسؤول 
انبار وسایل صید و صیادی یک صیاد جاسکی در 
ساحل بحل این شهرستان دچار آتش سوزی شد 
که با اعزام دو تیم آتش نشانی پس از یک ساعت 

و نیم مهار شد.
محمود محمودزاده، اظهار داشت: با اعالم آتش سوزی 
انبار وسایل صید و صیادی در کنار ساحل بحل واقع 
 ،۱2۵ سامانه  به  شهرستان  این  مرکزی  بخش  در 
به  این شهر  ایستگاه شهرداری  نشانی  آتش  ماموران 

همراه دو خودرو اطفایی به محل اعزام شدند.
لیتر  انبار حاوی مقدار 3 هزار  این  اینکه  بیان  با  وی 
بنزین و وسایل صید و صیادی که خود از مواد نفتی 
تولید می شود، بوده است گفت: با توجه به فاصله ساحل 
به روستا مذکور صیادان این منطقه جهت سهولت کار 
برای ذخیره وسایل  مکان  به ساخت یک  اقدام  خود 

مورد نیاز صیادی در کنار ساحل می کنند.
این  داد:  ادامه  آتش نشانی شهرداری جاسک  مسؤول 
حادثه به علت اتصال سیم برق در بخش انبار و  وجود 
بشکه های بنزین رخ داده که خوشبختانه تلفات جانی 

و مصدومیتی در بر نداشته است.
شهر  کیلومتری   8 در  بحل  روستای  است،  گفتنی 
اصلی چابهار- جاسک که  امتداد جاده  و در  جاسک 
حدود ۵00 خانوار و یک هزار و 800 نفر جمعیت دارد 

و شغل بسیاری از مردم صیادی است.

اجرای 5 ویژه برنامه همزمان با عید 
فطر در قشم

سعید  عید  به مناسبت  برنامه  ویژه  پنج  اجرای 
فطر در شهرستان قشم به  تصویب رسید.

جمعه  امام  تارم  میثم  والمسلمین  حجت االسالم   
هماهنگی  نشست  در  امروز  عصر  قشم  شهرستان 
نماز  اقامه  داشت:  اظهار  فطر  سعید  عید  بزرگداشت 

عید سعید فطر نماد وحدت مسلمانان است.
وی این نماز را عبادی سیاسی خواند و افزود: باید از 
این  باشکوه  برگزاری  راستای  ظرفیت های موجود در 

نماز حداکثر بهره برداری انجام شود.
عباس ماژین معاون فرماندار قشم تصریح کرد: مباحث 
بسترهای الزم  و  گرفته شده  نظر  در  مربوطه  ایمنی 
برای اقامه نمازی در اوج آرامش، نظم و امنیت فراهم 
رییس  غالمی  احمد  والمسلمین  است.حجت االسالم 
انتظار  کرد:  خاطرنشان  قشم  اسالمی  تبلیغات  اداره 
است صدا و سیما در اعالم زمان برنامه شهرستان ها 

با دقت بیشتری عمل کند.
اقامه  ندبه،  دعای  قرائت  آیین  برگزاری  پایان،  در 
عید،  روز  صبح   ۷ ساعت  راس  فطر  سعید  عید  نماز 
عطرافشانی قبور شهدا، دیدار عیدانه مردم و مسؤوالن 
با امام جمعه شهرستان و نیز دیدار مسؤوالن با خانواده 
شهدا به عنوان پنج برنامه محوری این روز به تصویب 

رسید.

آغاز به کاراجرای  عملیات ذخیره 
نزوالت آسمانی )هاللی آبگیر( در 

منطقه درژگی
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
اجرای عملیات هاللی  از  بندرعباس  شهرستان 
آبگیر در منطقه درژگی در سطح 50 هکتار خبر 

داد.
روح اله وفاکیش هدف از اجرای این طرح را تقویت 
پوشش گیاهی ، جلوگیری از فرسایش خاک ، کنترل 
سیالب ، مدیریت رواناب و بیابان زدایی عنوان کرد .

از  تواند پس  :پروژه های هاللی آبگیر می  وی گفت 
کافی  بارش  صورت  در  و  نهال  نگهداری  سال  چند 
چندین  تا  را  ساله  چند  های  گونه  پوشش  درصد 

درصد افزایش دهد.

4هکتاراز اراضی ملی شهرستان 
بندرلنگه رفع تصرف شد

 به گزارش خبر نگار دریای اندیشه از بندرلنگه- 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
نیروهای  تالش  با  گفت:  بندرلنگه  شهرستان 
یگان حفاظت این اداره روز گذشته 4 هکتار از 

اراضی ملی روستای گزیر رفع تصرف شد.
سیامک آرمان افزود: درراستای مقابله با زمین خواری 
و حفظ و صیانت از انفال و اراضی ملی، عملیات اجرای 
حکم رفع تصرف از ۴ هکتار از اراضی ملی روستای 

گزیر 20 کیلومتری شهرستان بندرلنگه اجرا شد.
منابع  حفاظت  یگان  ماموران  باتالش  گفت:  وی   
طبیعی شهرستان طبق تبصره ذیل ماده ۵۵ ، اراضی 
و  متجاوزان  از دست  گزیر  روستای  در  تصرفی  ملی 

سودجویان خارج و به اراضی ملی برگردانده شد.
از  بیش  را  شده  آزاد  ملی  اراضی  ریالی  ارزش  وی 

۱000 میلیون ریال اعالم کرد. 
و  تخریب  هرگونه  مشاهده  صورت  در  گفت:  آرمان 
تصرف غیر قانونی اراضی ملی و بروز حریق در عرصه 
های منابع ملی با شماره رایگان ۱۵0۴ یگان حفاظت 

تماس بگیرند.

کشف 27 کیلوگرم شیشه
 در میناب

از کشف 27  هرمزگان  استان  انتظامی  فرمانده 
کیلوگرم شیشه در شهرستان میناب خبر داد.

داشت:  اظهار  خبر  این  تتشریح  در  ملکی  عزیزاله   
مواد  با  مبارزه  پلیس  ویژه  عملیات  اداره  ماموران 
مقابله  طرح های  اجرای  در  هرمزگان  استان  مخدر 
مرگ،  سوداگران  با  برخورد  و  موادمخدر  قاچاق  با 
و  اطالعاتی  اقدامات  روزی،  شبانه  پیگیری های  با 
یک  استان  مواصالتی  محورهای  بر  کامل  اشرافیت 
باند 3 نفره قاچاق مواد مخدر را در شهرستان میناب 

شناسایی کردند.
وی افزود : ماموران انتظامی با تشکیل اکیپی به محل 
اعزام و با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر میناب 
در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه اعضاء این باند را 
دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنان 2۷ کیلو شیشه 
کشف ، 2 دستگاه موتورسیکلت سنگین و 3 دستگاه 

خودرو را توقیف کردند.
سوداگران  اینکه  بیان  با  هرمزگان  انتظامی  فرمانده 
وارد  کشور  به  را  مواد  شرقی  همسایگان  از  مرگ 
تمام  به کارگیری  با  پلیس  کرد:  تصریح  بودند  کرده 
توان عملیاتی و انتظامی خود در تامین نظم و امنیت 
شهروندان تالش می کند و الزم است شهروندان نیز 
ضمن رعایت نکات ایمنی و امنیتی در پیشگیری از 
جرایم، هرگونه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱0 

به پلیس اطالع دهند.

برگزاری جلسه تعیین تکلیف اراضی 
پرورش میگو در جاسک

برگزاری جلسه تعیین تکلیف اراضی سایت های 
حضور  با  جاسک  شهرستان  در  میگو  پرورش 

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل
شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
جاسک از برگزاری جلسه تعیین تکلیف اراضی سایت 
های پرورش میگو در این  شهرستان با حضور معاون 

حفاظت و امور اراضی اداره کل خبر داد.
فرمانداری  کنفرانس  سالن  محل  در  جلسه  این 
شهرستان جاسک و با حضور فرماندار این شهرستان، 
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی 
امور  فرمانداری،مدیر  ،معاونین  استان  آبخیزداری  و 
شیالت  معاون  کشاورزی،  جهاد  سازمان  اراضی 
استان ،معاون آب منطقه ای استان، نماینده سازمان 
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ،مسئولین 
روستای  اهالی  و  گذاران  سرمایه  و  شهرستانی 
گاوبندی در خصوص بررسی وضعیت و تعیین تکلیف 
اراضی تخصیص یافته سایت های پرورش میگو برگزار 

شد.
درویش خواه معاون حقاظت و امور اراضی اداره کل  
ملی  اراضی  برای ۱00 درصد  این جلسه گفت:   در 
شهرستان جاسک به نام دولت سند اخذ شده  و ۵0 
درصد اسناد دفترچه ای این شهرستان تبدیل به سند 

تک برگی شده اند .

 

رییس  فوالدی  محمد  نشست  این  ابتدای  در 
آموزش و پرورش شهرستان و دبیر این شورا، 
سنجش نوآموزان پایه اول، برگزاری امتحانات 
نهایی ، تعیین تعرفه پیش دبستانی و مدارس 
دانش  فراغت  اوقات  و  شهرستان  غیردولتی 

آموزان را دستور کار این جلسه عنوان نمود.
دانش   ۱۵80 جدید  تحصیلی  سال  افزود:در  وی 
آموز در پایه اول ابتدایی برای اولین بار وارد مدارس 
ابتدایی خواهند شد که برای این نوآموزان دو پایگاه 
سنجش شهری در بندرخمیر و رویدر در موعد مقرر 
مستقر خواهند شد و سپس این پایگاه ها به صورت 

سیار در روستاها کار سنجش را ادامه خواهند داد.
فوالدی در خصوص شهریه های مدارس غیر دولتی 
شهریه  میزان  گذشته  سال  گفت:در  نیز  شهرستان 
ها در مدارس شهرستان نسبت به شهرستان های 
همجوار از نرخ کمتری برخوردار بوده و در سالجاری 

نیز تالش بر همین روال خواهد بود.
کرد  اشاره  امسال  نهایی  امتحانات  به  ادامه  در  وی 
نفر   ۵33 با  نیز  سالجاری  نهایی  :امتحانات  وگفت 
می  برگزاری  حال  در  حوزه   در شش  آموز  دانش 

باشد.
 در ادامه حسن جمشیدی معاون پرورشی آموزش و 
پرورش و عضو این شورا به دوره های اوقات فراغت 
اشاره کرد و گفت:کالس های  در سطح شهرستان 
دومینو  و  کامپیوتر  نویسی  برنامه  هوافضا،  رباتیک 
سخنوری  و  بیان  فن  و  خبرنگاری  های  ،کالس 
 ، نجات  و  امداد  و  اولیه  های  کمک  های  کالس   ،

کانون های ورزشی در رشته های مختلف ، برگزاری 
کالس طرح یاران والیت ،اردوهای طرح هجرت در 
بنیاد علوی  اردوهای  برگزاری  آموزی،  بسیج دانش 
برای دانش آموزان اقشار ضعیف ،اردوی زیارت اولی 
و  مسابقات کشوری  ،برگزاری  مقدس  به مشهد  ها 
اعزام دانش آموزان تحت قالب اردوهای رامسر،مشهد 
وزنجان ،کالس های زبان کودکان ،خیاطی ،خطاطی، 
قرآن و نقاشی از جمله برنامه های اوقات فراغت  می 
شهرستان  سطح  در  پایگاه   20 قالب  در  که  باشد 

برگزار خواهد شد.
خصوص  در  خمیر  ،فرماندار  نشست  ادامه  در 

موضوعات مطرح شده نکاتی را یادآور شد.
تحصیلی  سنجش  وضعیت  اینکه  بیان  با  فرماندار 
عنوان  و  است  مهم  نوآموزان  و  آموزان  دانش 
افت  از  جلوگیری  برای  تحصیلی  کرد:سنجش 

تحصیلی و شناسایی دانش آموزان و نوآموزان دارای 
نیازهای ویژه می باشد از این رو طرح باید به طور 

دقیق مورد پایش قرار بگیرد.
وی همچنین از دهیاران و شوراهای اسالمی روستاها 
خواست همکاری ویژه ای را با پایگاه های سنجش 

نوآموزان در روستاها داشته باشند.
میرهاشم خواستار در ادامه با تاکید بر غنی سازی 
داشت:اوقات  اظهار  آموزان،  دانش  فراغت  اوقات 
فراغت باید هدفمند دنبال شود تا نتایج خوبی در پی 
داشته باشد در غیر اینصورت منجر به آسیب های 
اجتماعی می شود بدین منظور برنامه ریزی صحیح و 
اصولی در پایگاه های تابستانی آموزش و پرورش باید 

مد نظر قرار گیرد.
بیان  با  رییس شورای آموزش و پرورش شهرستان 
اینکه برنامه های اوقات فراغت نباید جنبه شعاری 

داشته باشد، اضافه کرد:یکی از نیازهای دانش آموزان 
قرار گرفتن در فضای تفریحی شاد بعد از اتمام ایام 
تحصیل می باشد از این رو دستگاه های ذیربط باید 
با برنامه های متنوع فرهنگی، ورزشی و علمی فضا را 
برای ایجاد اوقات فراغت شاد و مفرح دانش آموزان 

مهیا کنند.
وی همچنین انتقال عالقه مندی های دانش آموزان 
به خانواده ها توسط دستگاه تعلیم و تربیت را مهم 
خواند و تصریح کرد:دستگاه تعلیم و تربیت عالوه بر 
وظایف ذاتی خود باید به گرایش ها و عالقه مندی 
های دانش آموزان توجه کند و قطعا نادیده گرفتن 
این امر باعث عدم لذت و رضایت دانش آموز از برنامه 

های اوقات فراغت خواهد شد.
ایشان در ادامه به سواحل بکر شهرستان و برگزاری 
در  مسابقات ساحلی  و همچنین  تفریحی  اردوهای 
رشته های مختلف در شهرستان اشاره کرد و افزود:با 
در  بویژه  مناسب شهرستان  های  ظرفیت  به  توجه 
حوزه سواحل ،برگزاری مسابقات و دوره های مختلف 
برنامه  تواند  می  ساحلی  های  رشته  در  ورزشی 

مناسبی برای اوقات فراغت دانش آموزان باشد.
مدارس  تعرفه  تعیین  خصوص  در  خمیر  فرماندار 
غیرانتفاعی و پیش دبستانی در شهرستان نیز عنوان 
کرد:با توجه به وضعیت اقتصادی ، شهریه ها در این 
مدارس باید متناسب با توان اقتصادی خانواده تدوین 
و تعیین شود تا خدای ناکرده شاهد ترک تحصیل 
هیچ یک از دانش آموز شهری یا روستایی بدلیل عدم 

تمکن مالی خانواده ها نباشیم.

رودخانه  بخش  اندیش  نیک  و  خیر  باغداران  گفت:  تاجیک 
تعداد  طیبه،  شجره  طـــرح  در  شرکت  با  رودان  شهرستان 
200 اصله درخت مثمر خود را به نیازمندان و محرومین اهـــدا 

کردند.
»مهرداد تاجیک «، معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد 
هرمزگان با بیان اینکه طرح پالک کوبی درختان در قالب طرح شجره 
و  نیازمندان  به  زکات  قالب  در  محصوالت  اهدای  منظور  به  طیبه 
محرومین اجرا می شود، اظهار کرد: هدف از اجرایی این طرح توسعه 

فرهنگ سازی انفاق و پرداخت زکات و خدمت به نیازمندان است.
کار خداپسندانه  استمرار  اردیبهشت ماه سال جاری در  افزود: در  وی 
شجره طیبه کشاورزان بخش رودخانه تعداد 200 اصله درخت مثمر که 

شامل ۱00 نخل خرما و ۱00 اصله درخت مرکبات می باشد، به منظور 
مصرف درآمدهای حاصله آن در امور نیازمندان و محرومان به کمیته 

امداد امام خمینی )ره( اهداء نمودند.
تاجیک بابیان اینکه کشاورزان خیر شهرستان رودان از زمان آغاز طرح 
کرد:  تصریح  نموده اند،  اهدا  محرومان  به  درخت  اصله  از ۵00  بیش 
کشاورزان و باغداران شهرستان رودان در سال گذشته بیش از 800 

میلیون تومان زکات پرداخت نموده اند.
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد هرمزگان یادآور شد: 
کمک  فرهنگ  توسعه  در  مؤثر  اقدامات  از  طیبه  شجره  طرح  اجرای 
سایر  در  الگو  به عنوان  تدبیر  این  امیدواریم  که  دانست  محرمان  به 

شهرستان های استان نیز اجرایی شود.

برگزاری جلسه ای در خصوص بیماریهای منتقله توسط پشه آئدس در بندر لنگه

جلسه مشترک اداره بنادر و دریانوردی و شبکه بهداشت و درمان بندرلنگه با حضور کاپیتان عسکری 
نسب و دکترعاقل در خصوص بیماریهای منتقله توسط پشه آئدس در دفتر مدیریت اداره بنادر برگزار شد.

به گزارش خبرنگاردریای اندیشه از بندرلنگه - کاپیتان عسکري نسب مدیر اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه در این 
نشست با مهم برشمردن این بیماریها و لزوم انجام آموزش گفت: اداره بنادر و دریانوردی این آمادگی را دارد تا در  فعالیت 

و یا اقدام در خصوص شناسایی و مبارزه با این ناقل استقبال خواهد کرد.
دکتر عاقل مدیر شبکه بهداشت و درمان بندرلنگه از اجرای تله گذاری جهت صید تخم این پشه در محوطه انبارهای 
اداره بنادر خبر داد و گفت: پشه آئدس جزو پشه های روز فعال بوده که سه بیماری خطرناک را منتقل میکند که این 
سه بیماری شامل: تب دنگی، زیکا و چیکونگونیا می باشد که عامل آنها ویروس است و در صورتی که شناسایی نشوند 

میتوانند کشنده نیز باشند

مدیر جذب سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد 
قشم گفت: ارزیابی گردش های مالی اقتصادی، 
به برنامه ریزی و جهت دهی تسهیالت بانکی 
به سوی محورهای توسعه ای جزیره کمک می 

کند.
عالی  ناصرالدین گرامی در سومین جلسه شورای   
مدیرکل  معاون  حضور  با  که  قشم  بانکی  و  پولی 
و  قشم  شهرستان  مالیاتی  امور  حسابرسی  مدیر  و 
روسای شعب بانک های مستقر در جزیره در مرکز 
رشد قشم برگزار شد،  اظهار کرد: ۵۶ شعبه بانکی 
و 2۴ بانک در جزیره حضور دارند که می توانند در 
شناخت حوزه های موفق سرمایه گذاری این منطقه 

کمک کنند.
وی به لزوم شکل گیری زیرساخت ها براساس چهار 
وانرژی،  نفت  اقتصادی جزیره شامل؛  توسعه  محور 
و  شیالت  متوسط،  و  کوچک  صنایع  گردشگری، 
کشاورزی اشاره کرد و گفت: طراحی آینده سرمایه 

تسهیالت  جذب  و  گذاری 
در  ها  حوزه  این  در  بانکی 
شکوفایی و روند رو به رشد 

جزیره  موثر است.
مدیر جذب سرمایه گذاری 
آزاد  منطقه  سازمان 
به  راجع  توضیحاتی  قشم، 
قانون  برابر  الزم،  تعامالت 
منطقه  سازمان  فیمابین 
آزاد قشم و بانک ها مطرح 
کرد و افزود: با توجه به این 

که منابع مالی ناشی از فعالیت اقتصادی جزیره در 
چرخه پولی بانک ها در حرکت است، این اطالعات 
های  بخش  سنجی  مزیت  و  ریزی  برنامه  برای 
مختلف اقتصادی در تعیین استراتژی توسعه منطقه 

آزاد قشم نقش ارزشمندی خواهد داشت.
 گرامی بر برگزاری منظم این جلسات در سه شنبه 

ماه  هر  نخست  هفته  های 
داد:  ادامه  و  کرد  تاکید 
تبادل  با  جلسات  این  در 
سازمان  بین  اطالعات 
منطقه آزاد قشم و بانک ها، 
گذاری  سرمایه  محورهای 
پروژه های مورد  انضمام  به 
راستای  در  که  تاییدی 
سازمان  این  های   سیاست 
بانک ها  هستند، در اختیار 
قرار گرفته و با تمرکز ارایه 
تسهیالت روی این موارد،  ضریب اطمینان برگشت 

سرمایه برای سرمایه گذاران  افزایش می یابد.
مدیر جذب سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم 
همچنین بر لزوم پیگیری جهت ارتقاء درجه شعبات 
مستقر در منطقه آزاد قشم از طریق بانک ها تاکید 
کرد و بیان داشت:  سازمان منطقه آزاد قشم، بانک 

این منطقه  توسعه  اقتصادی سه ضلع  فعاالن  و  ها 
هستند که در هماهنگی و تعامل با یکدیگر، موفقیت 

های بزرگ اقتصادی را رقم خواهند زد.
مدیر  و  مدیرکل  معاون  جلسه،  این  ادامه  در 
نیز  قشم  شهرستان  مالیاتی  امور  حسابرسی 
سازی  شفاف  نحوه  و  قانونی  الزامات  صورت  در 
برخورداری فعاالن اقتصادی از معافیت های مالیاتی 
توضیحات الزم را ارایه کرد و به تشریح هماهنگی 
به  اقتصادی  برای هدایت صحیح فعاالن  های الزم 
منظور برخورداری از معافیت های مالیاتی پرداخت.

گفتنی است، سومین جلسه شورای عالی بانک ها، با 
حضور مدیر جذب سرمایه و بازاریابی و مدیر صنعت 
قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  تولید  تسهیل  و  معدن 
مالیاتی  و امور  حسابرسی  مدیر  و  مدیرکل  معاون 
شهرستان قشم و مدیران بانک های جزیره روز سه 
المللی  بین  مرکز  در محل  ماه  هفتم خرداد  شنبه 

رشد قشم برگزار شد.

رئیس کمیته امداد بستک گفت: خیران شهرستان بستک از ابتدایی سال تاکنون، یک میلیارد و 100 
میلیون تومان زکات به کمیته امداد اهداء کردند.

جواد رستمی زاده پیش از ظهر امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس در بستک با اشاره به اهمیت توجه به فریضه 
الهی زکات در دین مبین اسالم، بر ضرورت ترویج و احیای این واجب الهی تأکید کرد و اظهار داشت: خیران بستکی 

از ابتدای سال تاکنون، یک میلیارد و ۱00 میلیون تومان زکات به کمیته امداد اهداء کردند.
وی با بیان اینکه زکات های جمع آوری شده به صورت نقدی توسط خیران به کمیته امداد بستک اهداء شده است، 
افزود: 80 درصد از زکات جذب شده در امور محرومان و 20 درصد دیگر آن در بخش پروژه های عمرانی در روستاها 

هزینه شده است.
رئیس کمیته امداد شهرستان بستک، نقش روحانیان را در تبلیغ و تبیین پرداخت فریضه الهی زکات مؤثر دانست 
و بیان کرد: مبلغین و روحانیون بابیان مسائل اعتقادی و شرعی و آگاهی بخشی به مردم می توانند زمینه گسترش 

اجرای این فریضه الهی را فراهم آورند.

 تعداد النه های سایت حفاظت شده الک پشت های کیش تا کنون به 35 
النه رسیده است.

 هر ساله   تخمگذاری الک پشت های دریایی در کیش از اواخر اسفند آغاز می شود 
و تا اواسط خرداد ادامه دارد. امسال نیز اولین تخم گذاری 2۷ اسفند بود و تا کنون 
تعداد النه های سایت حفاظت شده الک پشت های کیش به 3۵ النه رسیده است.

بر اساس این گزارش از ۵ گونه الکپشت دریایی خلیج فارس و دریای عمان، تنها 
عقابی جز  پوزه  می کند. الکپشت  تخمگذاری  در جزیره کیش  عقابی  پوزه  گونه 
گونه های در خطر انقراض می باشد و محیط بانان به صورت 2۴ ساعته از النه های 

آنها حفاظت می کنند.
به طور میانگین 2 ماه طول  نوزادان الک پشت پوزه عقابی  به دنیا آمدن  زمان 
می کشد. به دلیل اینکه نوزادان الک پشت پس از بیرون آمدن از تخم ها به طور 
با  اداره محیط زیست کیش  نور ماه حرکت می کنند، هر ساله  غریزی به سمت 
هماهنگی شرکت آب و برق چراغ های برق جاده جهان در مجاورت منطقه حفاظت 

شده جنوب جزیره کیش را خاموش می کند.
پروژه حفاظت و مونیتورینگ الک پشت های دریایی جزیره کیش از اسفند سال 
8۵ در سایتی به طول تقریبی 800 متر از نوار ساحلی جنوب جزیره آغاز شده 

است.
گیری  اندازه  گذاری،  عالمت 
نوزادان  و  تخم ها  شمارش  و 
الکپشت، ثبت جزر و مد، رطوبت 
گیری  اندازه  و  هوا  دمای  هوا، 
الک پشت ماده از دیگر اقدامات 
مانیتورینگ  و  حفاظت  مرکز 

الکپشت های دریایی است.

در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان خمیر با حضور فرماندار این شهرستان صورت گرفت ؛

تعیین تعرفه پیش دبستانی و مدارس غیر دولتی خمیر 

بخش رودخانه شهرستان رودان پیشگام در طرح شجره طیبه

در جلسه شورای عالی پولی و بانکی قشم مطرح شد؛

 جهت دهی جریان تسهیالت بانکی به سوی محورهای توسعه ای جزیره

تعداد النه های الک پشت ها در کیش به 3۵ النه رسیدخیران بستکی بیش از یک میلیارد تومان زکات پرداخت کردند

خبـــــر

رئیس کمیته امداد بستک :

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد هرمزگان مطرح کرد:
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خبــــر

ارائه 32 خدمت الکترونیکی در 
پورتال شرکت آب منطقه ای 

هرمزگان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان ضمن تأکید 
ارائه 32  از  الکترونیکی  از خدمات  بر استفاده مردم 
خدمت الکترونیکی در پورتال شرکت آب منطقه ای 

هرمزگان خبر داد.
هوشنگ مالیی در دومین جلسه کمیسیون توسعه 
الکترونیک   خدمت  میز  عملکرد  بررسی  با  مدیریت 
مداوم  آموزش  بر  منطقه ای   آب  در شرکت  مستقر 
و  کرد  تأکید  خدمت  میز  در  مستقر  کارکنان  
افزود: استقرار میز خدمت در ادارات موجب دقت و 
شفاف سازی در ارائه خدمت به ارباب رجوع و تسهیل 
و تسریع در حل مشکالت و جلوگیری از سرگردانی 
مردم در ادارات و سازمان ها جلوگیری و باعث رضایت 

شهروندان می شود.
وی تصریح کرد: آنچه در میز خدمت بسیار اهمیت 
دارد این است تمام خدمات از ابتدا تا انتها در یک 
به صورت  ترجیحاً  و  حضوری  به صورت  خدمت  میز 

الکترونیکی انجام شود.
خبره ترین  حضور  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
کارشناسان در فرایند اجرای میز خدمت را بسیار با 
اهمیت توصیف کرد و گفت: این موضوع از اهمیت 
باالیی برخوردار است چراکه متصدی این میز باید به 
همه خدمات شرکت اشراف کامل داشته باشد و بتواند 
از فرصت های فناوری روز برای پاسخگویی سریع به 

مردم بهره برداری کند.
باید  خدمت  میز  کاربران  تمامی  کرد:  عنوان  وی 
نیز  و  داشته  ارباب رجوع  با  اثربخشی  و  مؤثر  ارتباط 
تسریع در رفع مسائل و درخواست های آن ها را جهت 
تحقق انتظارات مراجعه کنندگان ، سرلوحه کار خود 

قرار دهند.

4.700 میلیارد ریال برای آزادی 
زندانیان غیرعمد در هرمزگان 

جمع آوری شد

و  میلیارد   4 گفت:  هرمزگان  دیه  ستاد  عامل  مدیر 
700 میلیون ریال از ابتدای ماه مبارک رمضان برای 
آزادی زندانیان دیه و جرایم غیرعمد در این استان 

جمع آوری شد.
احمد مرادی افزود: با جمع آوری این مبلغ در ۱۱ 
جشن گلریزان، زمینه آزادی ۲۵ زندانی مالی فراهم 
همچنین  نیکوکاران  داشت:  بیان  وی  است.  شده 
برای  گلریزان  جشن های  در  ریال  میلیارد   ۷ مبلغ 

آزادی زندانیان مالی در هرمزگان تعهد داده اند.
مدیرعامل ستاد دیه هرمزگان اظهار داشت: تا پایان 
ماه مبارک رمضان ۴ جشن گلریزان دیگر نیز برای 
تأمین هزینه زندانیان جرایم غیرعمد برگزار می شود.
می توانند  نیکوکار  و  خیر  افراد  کرد:  اضافه  مرادی 
شماره  طریق  از  را  خود  نقدی  کمک های 
پیامکی#  کد  گیری  شماره  و   ۰۱۰۶۱۱۰۰۳۱۰۰۷

۷۷۷۷۰۷۶*۷۸۰* اهدا کنند.
وی یادآور شد: هم اکنون ۸۳ زندانی جرایم غیرعمد 
و  مهریه  نفر   ۱۸ مالی،  علت  به  نفر   ۶۲( بدهی  با 
نفقه و سه نفر دیه( با بدهی ۱۵۱ میلیارد ریال در 

زندان های هرمزگان بسر می برند.
ستاد دیه در هرمزگان از سال ۱۳۸۱ شروع به کار 
گذشت  و  خیران  کمک  با  مدت  این  در  که  کرد 
با  زندانی   ۸۸۶ و  هزار   ۲ آزادی  به  موفق  شاکیان 
از زندان های استان شده  بدهی ۲۱۷ میلیارد ریال 

است.

کمک هزینه 200 میلیون ریالی 
خیران به دانشجویان پیام نور 

هرمزگان

رییس دانشگاه پیام نور هرمزگان گفت: خیران 200 
بضاعت  کم  دانشجویان  به  برای کمک  ریال  میلیون 

این دانشگاه پرداخت کردند.
محمد خیری در نشست با خیران در درباره پرداخت 
اظهار  بضاعت  کم  دانشجویان  به  هزینه  کمک  این 
هزینه های  پرداخت  برای  دانشجویان  این  داشت: 

تحصیل خود با مشکل روبرو هستند.
وی ادامه داد: خیران عالوه بر کمک هزینه دانشجویان 
کم بضاعت در پروژه های نیمه تمام عمرانی و همچنین 

تجهیز آزمایشگاه ها به این دانشگاه کمک می کنند.
نشست  این  در  هم  هرمزگان  مجمع خیرین  رئیس 
اظهار داشت: برای کمک به دانشجویان بی بضاعت، 
به کار  را  توانمند استان تمام تالش خود  مستعد و 
می گیریم و این کار کمک به رشد و توسعه استان 

بوده که همه می توانیم از نتایج آن استفاده کنیم.
سخنان  از  دیگری  بخش  در  هاشمی  عبداهلل 
در  نور  پیام  واحدهای  مشکل های  پیرامون  خود 
دانشگاه ها  برخی  افزود:  هرمزگان  شهرستان های 
ماه  از  پس  که  هستند  روبرو  فراوانی  مشکل های  با 
مشکل  رفع  برای  و  بازدید  آنها  از  رمضان  مبارک 

هایشان تالش می کنیم.

آب و هوای انتخاباتی شرق هرمزگان:

تنور داغ و سوزان انتخابات مجلس 

پدیده ای  زودرس  انتخاباتی  فعالیت های  هرچند 
و در  نبوده  و جدید  تازه  و موضوعی  است  نامیمون 
اما  بوده ایم،  تحرکات  این  شاهد  نیز  گذشته  ادوار 
شمار  به  مناطقی  از  یکی  هرمزگان  شرق  منطقه 
محوریت  با  انتخاباتی  کارزارهای  همواره  که  می رود 

حزبی و جناحی در آن رونق خاصی داشته است.
انتخابات در شرق هرمزگان خیلی زود  این بار تنور 
گرم شده، گرم شدنی که برخی معتقدند ممکن است 
چند ماه مانده به انتخابات مجلس نان سوخته تحویل 

دهد.
 در حالی که جریان های سیاسی در استان هرمزگان 
فضای  ارزیابی  مشغول  کشور  مناطق  سایر  مانند 
آتی  انتخابات  برای  اولیه  رایزنی های  و  سیاسی 
سیاسی  فعاالن  هرمزگان  شرق  در  هستند،  مجلس 
یارگیری  مشغول  و  داده اند  شکل  را  صف هایشان 
دیدارهای چهره  با  را  انتخاباتیشان  کارزار  و  هستند 
به چهره، به نشست های خانگی و حضور در برنامه  ها 
و مجالس عمومی در روزها و هفته های اخیر شتاب 

بیشتری داده اند. 
پدیده ای  زودرس  انتخاباتی  فعالیت های  هرچند 
و در  نبوده  و جدید  تازه  و موضوعی  است  نامیمون 
اما  بوده ایم،  تحرکات  این  شاهد  نیز  گذشته  ادوار 
شمار  به  مناطقی  از  یکی  هرمزگان  شرق  منطقه 
محوریت  با  انتخاباتی  کارزارهای  همواره  که  می رود 

حزبی و جناحی در آن رونق خاصی داشته است.
نماینده  نماینده فعلی شرق هرمزگان که یک دوره 
است،  اسالمی  شورای  مجلس  در  منطقه  این  مردم 
مجددا؛ تکاپوی خود را آغاز کرده تا برای دوره دوره 
پیاپی از مردم میناب،رودان،سیریک،جاسک و بشاگرد 
سفرهای  اخیر  هفته های  در  و  بگیرد  اعتماد  رای 
متعددی را به این شهرستان داشته و در مراسم های 
مردم  و  مسووالن  با  خصوصی  و  عمومی  مختلف 

گفت و گو کرده است. 
او اینبار با وعده افزایش تعداد نمایندگان منطقه شرق 
انتقال آب  هرمزگان به دو نفر و اجرایی شدن عدم 
انتخاباتی  کارزار  وارد  بندرعباس  به  میناب  از  شرب 
شده و در جبهه مقابل برخی نخبگان و دانشگاهیان 
هرمزگان در قالب ائتالفی با تشکیل اولین جلسه خود 
خواهند  می  قبلی  ادوار  شکست  شناسی  آسیب  و 
فردی را با خرد جمعی ائتالف وارد صحنه انتخابات 
کنند و مطمینا تحقق این امر مهم و سخت نیازمند 
گذشت  و  اتحاد  دقیق،  شناسی  آسیب  و  راه  نقشه 
احزاب حاضر در ائتالف با تمکین محوریت شایسته 
انتخابات  ساالری کاندید اعالمی از سوی ائتالف در 

پیش رو است.
و  مباحث  از  کافی  حد  به  هرمزگان  شرق  مردم   
کشمکش های انتخاباتی و جناحی خسته شده اند و 
آن را تنها و تنها یک بازی سیاسی کمرنگ و بی تأثیر 
می دانند که عواید حاصل از آن صرف قدرت گرفتن 
گروه هایی خواهد شد که با نادیده گرفتن حقوق حقه 
مردم خود را برنده مسابقه ای می دانند که تنایج آن  
نه تنها مشکلی را حل نکرده است بلکه برآن مشکالت 

جدیدتری افزوده شده است. 
بی شک تا شروع انتخابات آتی مجلس شورای اسالمی 
اذهان خادمان و  نمانده است و  باقی  فرصت زیادی 
خدمتگزاران مملکت و نگاه های منتظر مردم پیوسته 
به آبادانی منطقه و رفع نیازها و احتیاجات ضروری و 
حل مشکالت عدیده مردم معطوف است، اما تبلیغات 
در  کاندیداتوری  به  عالقمندان  از  برخی  زودرس 
بیشتر طرفداران و  از همه  و  انتخابات پیش رو  این 
عالقمندان کاندیداهای احتمالی منزل به منزل آغاز 
شده و حضور جناح ها و طیف های مختلف آرام آرام 
شکل محسوس تری به خود گرفته و برنامه ریزی های 
عقب  قافله  این  از  که  می برند  پیش  را طوری  خود 

نمانند. 
لذا برای دوری جستن از هرگونه کج روی و قرارگرفتن 
شخصیت های  همه  تا  است  الزم  مردم  مدار  در 
عالقمند به حضور در انتخابات آتی ضمن تمکین به 
درک  و  منطقه   مردم  برحق  مطالبات  و  خواسته ها 
شرایط حساس منطقه فعالیت های تبلیغاتی خود را 
به نحوی مدیریت نمایند که هدفگذاری آنان به دور 

ازهرگونه وعده های غیرعملی و ناممکن انجام پذیرد.
 چرا که کاندیداهای احتمالی مجلس با نسل جدیدی 
مواجه خواهند شد که برخالف شاید رویه های گذشته 
را درسطح جامعه  آنها  به لحظه عملکردهای  لحظه 

رصد خواهند کرد. 
هرمزگان  شرق  فعال  که  می دهد  نشان  تحرکات 
یارکشی  بازار  و  است  استان  شهر  انتخاباتی ترین 
همچنان در آن داغ است. باید دید موجی که خیلی 
فرو  کجا  و  می رسد  اوج  به  کجا  گرفته  شکل  زود 
می نشیند؟و مطمینا مردم در این دوره خواستار این 
نکته هستند که در این انتخابات باید نیرو های جوان 
وارده عرصه شده و مدیریت و فکر نو برای مردم به 

ارمغان بیاورند.

یادداشت

سردبیر:  ملیحه قاسمی
نشاني: بندرعباس،حدفاصل چهارراه فاطمیه و چهارراه پلنگ صورتی)روبروی پاساژ 
اول، واحد یک            ،طبقه  بهاء  پور داخل کوچه ساختمان  طباطبائی( کوچه شهید سام 

تلفن: 32213321 ـ 32213342              نمابر: 32213321
چاپ مهدوی کرمان                                       شمارگان: 10000

فاطمه درویش پور
نشان  خاطر  هرمزگان  )ع(  سجاد  امام  سپاه  فرمانده 
کرد : درساخت مدارس راهیان نور ما آمادگی خود را 
اعالم کرده وما ۱۰ مدرسه را با توجه به این نیازمندیها 

دراستان هرمزگان راه اندازی می کنیم.
به گزارش دریای اندیشه ، اباذر ساالری در این نشست 
تعلیم  در  وپرورش  آموزش  نقش  به  اشاره  با  خبری 
وتربیت اذعان کرد : نقش آموزش وپرورش در تعلیم 
وتربیت برکسی پوشیده نیست واین مجموعه ی عظیم 
را  ما  فرزندان  که  دارد  عهده  بر  اسالمی  درانقالب  را 

آموزش می دهد.  
ساالری گفت : آموزش وپرورش به عنوان رکن اساسی 
های  وعرصه  وتربیت  آموزش  ی  حوزه  گذاردر  واثر 

مختلف فرهنگ سازی می تواند نقش آفرین باشد. 
وی عنوان کرد : رکنی ترین مجموعه ای که در هر 
نظام میتواند موثر واقع شود ، آموزش وپرورش است 
می  جامعه  هر  در  که  کلیدیست  سازمان  نهاد،  واین 

تواند نقش بسزایی در پیشرفت کشور ایفا کند 
فرمانده سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان بیان داشت : ما 
خدارا شاکریم که با استفاده ازظرفیت های درمجموعه 
ی سپاه وبسیج می توانیم به آموزش پرورش کمک 
کنیم. ساالری خاطر نشان کرد : مجموعه ی سپاه امام 
به ظرفیت ها یی مختلفی که در  با توجه  سجاد)ع( 
حوزه ی فرهنگی ، ورزشی ، اردویی و آموزشی و... در 
اختیار دارد می تواند نقش آفرین باشد و دراین امر به 

آموزش و پرورش کمک کند 
این مقام مسئول، تفاهم نامه همکاری بین سپاه امام 
سجاد )ع( با آموزش وپرورش را ذکر کرد، که شامل: 
۱- راه اندازی طرح شهید بهنام محمدی که درحوزه 
بسیار  امر  این  ورزشی  فرهنگی  کارهای  و  تقویت  ی 
وسازمان  وپرورش  آموزش  توافق  مورد  که  موثربوده 
وما  است  شده  آغاز  حرکت  این  و  گرفته  قرار  بسیج 
شاهد برکاتش هستیم وامسال ما بنا براین داریم که 
۱۵۰ مدرسه به انتخاب آموزش وپرورش احداث کنیم 
۲- استفاده از ظرفیتهای سالن های ورزشی ومجموعه 
های فرهنگی برای بسیج و سپاه که انشاهلل دوستان 

آموزش وپرورش می توانند ازاین ظرفیت ها بهره مند 
شود ۳- تقویت وتوسعه ورزش همگانی و فرهنگسازی 
از ظرفیت های تربیت بدنی سپاه وبسیج  با استفاده 
شکل خوبی گرفته ومدارس از این ظرفیت ها بخوبی 
استفاده می کنند ۴ - درساخت مدارس راهیان نور ما 
آمادگی خود را اعالم کرده وما ۱۰ مدرسه را با توجه 
می  اندازی  راه  هرمزگان  دراستان  نیازمندیها  این  به 
باال  کنیم و به کمک آموزش وپرورش ظرفیت ها را 
ببریم ۵- کمک به توسعه ی علمی وآموزشی توسط 
موسسه آموزشی رزمندگان اسالم ، که با اعزام اساتید 
از مراکز استان به شهرستانها ومناطق کم برخوردار و 
از تهران به مرکز استان این ظرفیت ها فراهم می شود 
۶- برگزاری کالس های کنکور وموضوعات دیگری که 
وجود دارد و ازظرفیت بسیج فرهنگیان که ازبدنه ی 
آموزش وپرورش هستند به این منظوراستفاده کنیم. 

و  نور  راهیان  ی  حوزه  در  درخشانی  کارنامه  ما   -۷
حدود  جدید  سال  این  در  انشاهلل  که  داریم  دریایی 
۸۰۰۰ دانش آموز را به اردوی راهیان نور اعزام خواهیم 
این  گردشگری  اردویی  ی  برنامه  آن  بر  وعالوه  کرد 
ظرفیت ها با تعامل آموزش وپرورش صورت می پذیرد. 
قالب طرح  در  مدارس  ومرمت  بهسازی  و  تعمیر   -۸
هجرت با استفاده از بسیج دانش آموزی ومحالت وما 
بنا داریم که ۱۰۰ مدرسه را در سال جاری وتعطیالت 

در امر بهسازی ومرمت کمک کنیم  9- ما ۶ دهستان 
را در اولویت رفع محرومیت اختصاص دادیم که این 
می  روستاها  و  ها  دهستان  مدارس  توسعه  امرسبب 
کمک  با  اجتماعی  های  آسیب  به  توجه   - شود ۱۰ 
برادرانی که در حوزه آموزش وپرورش هستند انشااهلل 
پایانی  بتوانیم این مسایل را حل کنیم ۱۱- اجالس 
کنگره ی ملی شهدا که دردیماه انجام خواهد شد در 
جهت شاساندن شهدای فرهنگیان ، دانش آموزان و 
وپرورش صورت می  آموزش  توسط حوزه ی  اساتید 
گیرد ۱۲ - توانمند سازی دبیران آمادگی دفاعی که 
آموزش  معلمان درحوزه ی  از  نفر  به ۲۰۰  قریب  ما 
وپرورش هستند که بر تعلیم وتدریس آمادگی دفاعی 
تاثیر پذیرفته وجوانان با این امر آشنا می شوند ۱۳- 
ما ۳۰ هزار نفر ازدانش آموزان را در سالجاری برنامه 
آمادگی دفاعی را برای آنها آموزش را اجرایی می کنیم 
برنامه پدافند غیر عامل در ۶۰ مدرسه استان دنبال 
خواهیم کرد ۱۴- برنامه علمی آموزشی وتربیتی برای 
دانش آموزان که در مسیر کسوت بسیج دانش آموزی 
برای  گذاری  اثر  بسیار  کار  موضوع  واین  بگیرند  قرار 

آنها است. 
را  ها  مسئولیت  این  ماباید   : افزود  پایان  در  ساالری 
آماده  توان  تمام  با  و  کرده  واگذار  آموزان  دانش  به 
در  وبتوانیم  باشیم  پرورش  و  آموزش  در خدمت  ایم 

امر بازسازی مدارس کمک کنیم . مدیر کل آموزش 
وپرورش هرمزگان خاطر نشان کرد : این سند بنیادی 
آموزش وپرورش را مکلف کرد که در راستا ی تعلیم 
ی  نهادها  حمایت  از  وبوم  مرز  این  فرزندان  وتربیت 

کشوری استفاده کنند. 
موسی دادی زاده سرخایی تصریح کرد : در سالهای 
گذشته برخی از نهادها وسازمانها جلساتی را با سپاه 

گذاشتند و تفاهم نامه ای را امضا کردند
وی در ادامه عنوان کرد : امسال بنا را بر این داشتیم 
انجام  نامه جامه  تفاهم  قالب  در  را  این همکاری  که 
شود و همکاری دو جانبه ای را ادامه دهیم. دادی زاده 
سرخایی گفت : عالوه بر مواردی که ) جنا ب آقای 
موارد دیگری که درتفاهم  ( ذکر کردند  اباذرساالری 

نامه وجود دارد که در تعهد آموزش وپرورش است.
نامه ی  تفاهم  مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان 
ذکر  را  است  وپرورش  آموزش  تعهد  در  که  دیگری 
دبیران هنرستان های  : ۱- همکاری  کرد که شامل 
فنی وحرفه ای و کار و دانش برای آموزش بسیجیان 
وسربازانی که در خدمت سپاه بوده و آموزش دیده اند 
۲- بسته های حمایتی ، یعنی تدریس در روستاهای 
دور افتاده که آموزش وپرورش زحمت این بسته های 
درس  تدریس   -۳ داد  قرار  سپاه  عهده  به  آموزشی 
آمادگی دفاعی در مدارس که آموزش وپرورش نیروی 
ایجاد ۱۰  ندارد ۴-  را  این درس  برای تدریس  کافی 
مدرسه غیر دولتی راهیان نور، کوثر در استان هرمزگان 
در  که  مجوزهای  مبنای  بر  داریم  را  آمادگی  این  ما 
تشریفات  طبق  دارد  وجود  وپرورش  آموزش  وزارت 
ومراحل قانونی برای سایر افراد، این مدارس را بصورت 
از  بتوانند  آموزان  دانش  که  کرده  ایجاد  دولتی  غیر 
خدمات و آموزشهای مناسب در خور شان و منزلت 
در  زدایی  محرومیت  رفع   -۵ کنند  استفاده  استان 
دهستان های محروم استان که این کار از پارسال تا 
االن در حال انجام است وطرح هجرت با همکاری سپاه 
انجام می شود . دادی زاده سرخایی در پایان تشریح 
کرد : ما امیدواریم با اجرای این تفاهم نامه گام موثری 

را درجهت تربیت فرزندان برداریم.

 در راستاي تفاهم نامه مشترك بین سپاه و اموزش و پرورش صورت گرفت: 

راه اندازي 1٠ مدرسه راهيان نور در هرمزگان

فرماندار بندرعباس:

عملکرد اداره کل راه آهن هرمزگان در 
دو ماهه اول سال۹۸

مدیرکل  ماسوری  حسن 
عملکرد  هرمزگان  آهن  راه 
تشریح  را  کل  اداره  این 
ماهه  دو  عملکرد  کرد: 
کل  اداره  این    9۸ سال 
 ۱ بارگیری:  درزمینه 
هزارو   ۲۴۳ و   میلیون 
محموالت  انواع  تن   ۲۸۴
کاالهای  و  معدنی  مواد  و  

تجاری شامل:کانتینر و محموالت ترانزیت بوده که از  مبادی 
رجایی  بندر شهید  و  گهر  معدن گل   ، گهر  ایستگاههای گل 
ارسال  خارجی  و  داخلی  مختلف  مقاصد  به  و  شده  بارگیری 

گردیده است، وی افزود: در زمینه
 تخلیه: نیز به میزان ۲ میلیون و ۲۶۷ هزارو ۶۷۴  تن انواع 
اداره  این  تخلیه  خطوط  سایر  در  معدنی  مواد  و  محموالت 
فارس  خلیج  اقتصادی  ویژه  منطقه  شامل:پاالیشگاه،  کل  
مانوری  دستی  تخلیه  خطوط  و  رجایی  شهید  )بارکو(،بندر 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  میزان  این  که  است  شده  تخلیه 

گذشته ۱۱ درصد رشد داشته است.
در همین مدت عملکرد راه آهن هرمزگان به میزان ۳ میلیون 
و ۵۱۰ هزارو 9۵۸  تن کاالو محموالت بوده  که ۳ در صد رشد 
را نشان میدهد و  موجب رسیدن تن کیلومتر مرزی به میزان 
۱ میلیارد و ۳9۱ میلیون و ۷۲9 هزار و 9۲۴ تن کیلومتر شده 
رشد  درصد   ۷ گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  که  است 

داشته است.
 مدیرکل راه آهن هرمزگان گفت: عملکرد بندر شهید رجایی 
نیز در این مدت یک میلیون و ۵۸۲  هزار و ۴۴۵ تن کاال بوده 
که ۶ درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان 
با حمل ۶  هزار و    نیز  بارگیری کانتینر  ، در زمینه  می دهد 

TEU(  ۶۲9( نموده است.

 فرمانده انتظامی شهرستان بندر عباس از کشف 32هزار 
لیتر سوخت قاچاق در شهرستان خبرداد.

 سرهنگ محمد اسماعیل مشایخ با اعالم این خبر گفت: 
در پی دریافت خبری مبنی بر قاچاق سوخت در سواحل 
اطراف شهر بندرعباس، بال فاصله تیم عملیاتی فعال و با 
گشت زنی های نامحسوس اقدام به کنترل محل مورد 

نظر کردند.
وی افزود: قاچاقچیان با شگرد های خاص با اجاره نمودن 

انبار واقع در اطراف شهر توسط تریلی های تانکردار سوخت را به داخل انبار 
انتقال و سپس با لوله گذاری سیار از داخل انبار به ساحل انتقال و از طریق 
قایق ها سوخت در عمق دریا تحویل لنج داده شده و سوخت را از کشور 
خارج می کنند که ماموران در حین کنترل محل مورد نظر مشاهده کردند 
که برای جلوگیری از حضور مأموران، محل بارگیری سوخت توسط افرادی 

که در نقاط مختلف گمارده شده اند تحت نظر قرار دارد.
این مسئول انتظامی در ادامه بیان کرد: ماموران در یک 
عملیات غافلگیریانه به محل وارد و مشاهده نمودند یک 
دستگاه تریلی تانکر دار در حال تخلیه سوخت از داخل 
انبار بوسیله لوله به داخل قایق هایی که در ساحل هستند 
قایق  مامورین  حضور  از  اطالع  محض  به  که  باشد  می 
ها به همراه یکدستگاه لنج به سمت دریا متواری و در 
نهایت مامورین موفق به توقیف یکدستگاه تانکر شدند که 
در بررسی از آن مشخص شد حامل مقدار تقریبی ۳۲ هزار لیتر سوخت 

گازوئیل است.
برابر اعالم  ارزش سوخت مکشوفه  بندرعباس،  انتظامی  به گفته فرمانده 
نظر کارشناسان دو میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال برآورد شده است و در 
این خصوص پرونده تشکیل و به همراه خودرو تحویل مراجع قانونی شدند.

 مدیرکل دامپزشکی هرمزگان با اشاره به این که تب مالت )تب بروسلوز( 
یکی از مهم  ترین بیماری  های مشترک دام و انسان است از مردم خواست 

توصیه های بهداشتی در خصوص این بیماری را جدی بگیرند.
دکتر محمد جانباز افزود: بروسلوز )تب مالت( که به بیماری »هزار چهره« 
مشهور است، یکی از بیماری های عفونی بوده که گروه زیادی از پستانداران 

اهلی و وحشی را مبتال می کند.
وی بیان داشت: این بیماری به خاطر سقط جنین در دام، کاهش تولید 
شیر، عقیم شدن و نازایی در نهایت منجر به از دست رفتن ارزش اقتصادی 

دام های مبتال می شود.
مدیرکل دامپزشکی هرمزگان اظهارداشت: تماس مستقیم با دام آلوده یا 
و جنین سقط شده،  ترشحات رحمی  مانند خون،  آلوده  دام  بافت های 
و  شیرخام  مصرف  آلوده،  شیری  های  فرآورده  و  شیر  مصرف  از  دوری 
فرآورده های لبنی آلوده بویژه پنیر تازه، کره، خامه و سرشیر، سرنگ آلوده 
حیوانی، استنشاق هوای آغل و اصطبل آلوده از راه های سرایت بیماری 

تب مالت است.

جانباز ادامه داد: از مصرف مواد لبنی مشکوک و غیرپاستوریزه به صورت 
جدی خودداری شود و در صورت نداشتن دسترسی به این نوع فرآورده 
های لبنی، جوشاندن شیر به مدت ۱۵ دقیقه بهترین شیوه از بین بردن 

عوامل بیماری زا در آن است.
ماسک  از  حتم  طور  به  اصطبل  و  آغل  به  ورود  هنگام  کرد:  توصیه  وی 
تنفسی استفاده شود، محل نگهداری حیوانات در فاصله مناسبی از محل 
زندگی انسان باشد، دامپزشکان ، دامداران ، کشتارگاه ها و هر فرد دیگری که 
به نوعی با دام ها در ارتباط هستند، از دستکش ، کاله ، ماسک ، عینک و 

روپوش مناسب استفاده کنند.
این مسوول گفت: در واقع انتقال بیماری از دام به انسان در طول سال های 
گذشته اهمیت دوچندان پیدا کرده و در حال حاضر نه تنها از نظر بهداشت 

و سالمت، بلکه از نظر اقتصادی نیز جایگاه خاصی دارد.
بیش از ۶۰ درصد بیماری هایی که انسان درگیر می شود و بیشتر بیماری 
های نوپدید، مشترک بین انسان و دام است که با توجه به این موضوع 

وظیفه اصلی دامپزشکی، کنترل این نوع بیماری هاست.

اصلی  وظیفه  گفت:  بندرعباس  شهرستان  فرماندار 

با  کمبودها،  رفع  و  مردم  به  خدمت رسانی  مدیران 
استفاده از ظرفیت های بالقوه در راه آبادانی و توسعه 

و پیشرفت شهرستان بندرعباس است.
بررسی مسائل و مشکالت  عزیزاله کناری در جلسه 
روستاهای چاه فعله شرقی و غربی از توابع بخش قلعه 
قاضی اظهار کرد: وظیفه اصلی مدیران خدمت رسانی 
از ظرفیت های  استفاده  با  کمبودها،  رفع  و  مردم  به 
آبادانی و توسعه و پیشرفت شهرستان  بالقوه در راه 
چه  هر  اعتماد  عمل  این  با  باید  و  است  بندرعباس 

بیشتر مردم را جلب کرد.
بررسی  به  نسبت  منطقه ای  آب  کرد:  تصریح  وی 

دو  مدت  ظرف  شهرستان  خوریات  وضعیت  آخرین 
هفته آینده اقدام کند. فرماندار شهرستان بندرعباس 
در ادامه عنوان کرد: آب و فاضالب روستایی آخرین 
و  آب  توزیع  ازنظر  شهرستان  روستاهای  وضعیت 
بهبود  برای  پیشنهاداتی  با  همراه  را  داخلی  شبکه 
چگونه  ببینیم  و  کنیم  بررسی  تا  دهد  ارائه  شرایط 
آب  تا  کنیم  به روزرسانی  را  شبکه ها  همه  می توانیم 

روستاها دچار مشکل نشود.
راه های  تمام  باید  نیز  راهداری  کرد:  بیان  کناری 
شهرستان  پل های  لوله گذاری  و  آب نماها  روستایی، 
کدام  کند  مشخص  و  داده  قرار  موردبررسی  را 

روستاها هنوز مسدود هستند و کدام روستا نیاز دارد 
عنوان  پایان  در  مسئول  مقام  این  دارند.  بازگشایی 
کرد: بنیاد مسکن نیز باید در رابطه با سنددار کردن 
می تواند  چگونه  که  کند  بررسی  روستایی،  منازل 
واگذاری  که  فراهم سازد  امکانی  و  واگذار  را  سندها 

این سندها به صورت اقساط نیز صورت گیرد.
که  روستاهایی  همچنین  کرد:  خاطرنشان  وی 
دارند  مطالعه  و  هادی  طرح  به  نیاز  آن  زمین های 
اولویت بندی شوند  و  قرار گرفته  باید در دستور کار 
و دهیاری هایی که بیشترین مشارکت را داشته اند در 

جذب اعتبارات در اولویت قرار گیرند.

وظيفه مدیران خدمت رسانی به مردم در راه آبادانی و توسعه است

مدیرکل دامپزشکی هرمزگان:

توصيه های بهداشتی در خصوص بيماری تب مالت جدی گرفته شود
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