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برای عالی بودن هم،کم هزینه کنید
طراحی شده برای شما!   

تولید و فروش باقیمت مناسب     سفارش طرح قابل قبول 
فروشگاه خانگی آوا گالری افتخار دارد به حضور مشتریان ارجمندش برساند که تمامی لوازم و کاالهای موجود در این پیچ اصل و 

اورجینال بوده و دارای ضمانت می باشند. پس با خیال راحت خریدتان را از ما انجام دهید.

طراحی و تولید انواع مدل های زیبا بر روی ظروف سرامیک با کیفیت باال
طراحی و تولید انواع مدل های زیبا و متنوع جهت هدایای ، تبلیغاتی و مناسبتی

      با درج آرم شرکت ها ، ادارات و ارگانها

در مدل و سایز های مختلف با کیفیت عالی و
     بی نظیر با نازلترین قیمت پذیرفته می شود

فروش
 آنالین

Ava.galllery

امرهب معروف یعنی: 

بیا جیب احساس و اندیشه را پر از نقل مهر ومحبت کنیم.

ستاد امرهب معروف و نهی از منکر استان هرمزگان

پاسخگوی همیشه بیدار شهر 
دریافت و رسیدگی به درخواست های شهروندان

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی از 
رأی موافق خود در خصوص الیحه رتبه بندی معلمان 

خبر داد.
اصلی  مطالبات  از  یکی  کرد:  اظهار  آرامی  منصور 
با  که  است  رتبه بندی  تصویب طرح  عزیز  فرهنگیان 
اقبال نمایندگان مجلس مواجه شده است و قطعاً طی 

روزهای آینده به تصویب خواهد رسید.
وی افزود: امیدوارم بعد از تائید شورای نگهبان دولت با 
تأمین اعتبار موردنیاز از اول مهرماه شرایط اجرای این 

طرح را در احکام معلمان فراهم کند.
اسالمی  شورای  مجلس  در  هرمزگان  مردم  نماینده 

جریان  در  مجلس  نمایندگان  اکثریت  کرد:  تصریح 
مشکالت فرهنگیان قرار دارند و قطعاً در الیحه بودجه 
۱۴۰۱ به رغم شرایط خاص کشور  سعی خواهند کرد 

معلمان را به صورت ویژه ببیند.
آرامی خاطرنشان کرد: اکثر نمایندگان مجلس هم نظر 
هستند که نظام رتبه بندی باید برای همه فرهنگیان 

اعم از کادر آموزشی واداری اجرایی شود.
به گزارش ایسنا؛ در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس 
شورای اسالمی، الیحه رتبه بندی معلمان و فرهنگیان 
رأی  با ۱۶۸  نمایندگان  و  قرار گرفت  کار  در دستور 
موافق، ۶۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از ۲۴۵ نماینده 

اولویت دادن به این الیحه برای بررسی در  با  حاضر 
صحن علنی مجلس موافقت کردند.

نماینده هرمزگان در مجلس:

نظام رتبه بندی معلمان باید برای همه فرهنگیان اجرا شود

مدیرکل دفتر فناوری اطالعات و تحول اداری سازمان شیالت ایران با بیان اینکه 
عملکرد شیالت هرمزگان با وجود بیش از۶۰ درصد کسری نیروی انسانی بی نظیر و 
کمبود بودجه جاری و منابع مالی بی نظیر بوده است، گفت : کسب رتبه برتر شاخص 
های عمومی و اختصاص در جشنواره شهید رجایی توسط شیالت هرمزگان بیانگر 

کار جهادی در شیالت هرمزگان است 
مدیر کل شیالت هرمزگان طی مراسم با حضور مدیرکل دفتر فناوری اطالعات 
و تحول اداری سازمان شیالت ایران ،معاون برنامه ریزی و توسعه منابع شیالت 
هرمزگان و جمعی از مسئولین شیالت استان از دست اندرکاران  جشنواره شهید 

رجایی و جمعی از کارکنان تقدیر کردند.
عبدالرسول دریایی با اشاره به کسب مقام برتر در جشنواره شهید رجایی  توسط 
تالش  و  همکاری  همراهی،  نتیجه  مهم  این  گفت:  هرمزگان  شیالت  کل  اداره 
کارکنان شیالت استان و همچنین بهره برداران شیالتی استان به ویژه جامعه آبزی 
پروری و صیادی است و باتوجه به فعالیت های صورت گرفته در حوزه شیالت 
از پیش شیالت در  نزدیک شاهد درخشش بیش  ایی  آینده  استان بی شک در 

هرمزگان باشیم .
دریایی با بیان اینکه بی شک این مهم در شرایط سخت تحریم ها و همچنین شیوع 
،سازمان شیالت  استانداری هرمزگان  پشتیبانی های  و  با حمایت  کرونا  ویروس 
کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و دستگاه های نظارتی و ....محقق  
شد عنوان کرد: توجه ویژه به رهنمودهای مقام معظم رهبری و چراغ راه خواندن 
منویات ایشان  از اولویت و دالیل موفقیت های مجموعه شیالت هرمزگان بوده 
است. وی با اشاره به اهمیت هوشمند سازی به ویژه با توجه به گستردگی فعالیت 
های شیالت استان در خدمات رسانی به جامعه بهره برداران گفت: بی شک استفاده 
از فن آوری های نوین و هوشمند سازی می تواند موجب ارتقای خدمات رسانی ها 

و انجام بهتر ماموریت های سازمانی  باشد.
دریایی با اشاره به اینکه با استفاده از فن آوری های نوین و هوشمند سازی می توان 
بی شک حتی صید غیر مجاز را کنترل کرد گفت: این اداره کل آمادگی حمایت و 
پیشگام شدن در مسیر هوشمند سازی و استفاده از ظرفیت های نوین و فن آوری 

های جدید دارد و از هر ایده و راهکاری در این زمینه استقبال می کند.

مدیر کل شیالت هرمزگان رسیدن شیالت هرمزگان به جایگاه ملی و بین المللی 
مطلوب و شایسته هرمزگان را از اولویت های شیالت هرمزگان خواند.

در ادامه مدیرکل دفتر فناوری اطالعات و تحول اداری سازمان شیالت ایران عملکرد 
شیالت استان هرمزگان در جشنواره شهید رجایی را بی نظیر خواند و عنوان کرد: 

امید است در سال های آتی نیز شاهد درخشش شیالت هرمزگان باشیم.
ولی ا... محمد زاده سرائی گفت: تولید بالغ بر ۲۵ درصد از محصوالت شیالتی کشور 
در استان هرمزگان بیانگر و تایید کننده فعالیت های درخشان شیالتی در استان 
هرمزگان است که قطعا بخش عظیمی از اشتغال، ارتزاق و گردش اقتصادی استان 

به شیالت اختصاص دارد.
وی باشاره به اینکه بالغ بر۵۴۰ پست سازمانی در اداره کل شیالت هرمزگان تعریف 
شده است گفت: متاسفانه خال زیادی در بحث نیروی انسانی وجود دارد و در حال 
حاضر بالغ بر۶۰ درصد پست های سازمانی اداره کل شیالت استان هرمزگان بال 
تصدی است و امید است هرچه سریعتر با حمایت های استانی و کشوری، خال 

شیالت هرمزگان در بحث نیروی انسانی مرتفع گردد.
محمد زاده سرائی کسب رتبه برتر در شاخص های اختصای و عمومی توسط اداره 
را کاری  انسانی  نیروی  و  با وجود محدودیت ها در منابع  کل شیالت هرمزگان 
دشوارخواند و تاکید کرد : بدون شک کسب این رتبه بیانگر کاری جهادی و همت 

مضاعف از سوی کارکنان و مدیر کل مجموعه شیالت هرمزگان است.

مدیرکل دفتر فناوری اطالعات و تحول اداری سازمان شیالت ایران:

عملکرد شیالت هرمزگان با وجود بیش از۶۰ درصد کسری نیروی انسانی بی نظیر بوده

دستانی با ظرافت زنانه هر روز چانه می گیرد؛ چراکه معتقد است هر انسانی می تواند برای خودش کارآفرین نمونه ای باشد.

بانوانی که تنور اشتغال را گرم نگه می دارند
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جلسه هم اندیشی به مناسبت هفته 

وحدت برگزار شد 

جلسه هم اندیشی به مناسبت هفته وحدت با حضور 
مسئولین، ائمه جمعه شیعه و اهل سنت در دفتر امام 

جمعه شهرستان بندرخمیر برگزار شد.
حجت  خمیر؛  از  اندیشه  دریای  خبرنگار  گزارش  به 
برنامه ریزی  االسالم والمسلمین صالحی در نشست 
به مناسبت هفته وحدت اظهار داشت: یکی از اهداف 
اشتراکات  به  توجه  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام 

مذهبی مسلمان برای وحدت است.
وی گفت: در هفته وحدت نقش همه نخبگان؛ ایجاد 
رافت  رویکرد  با  وحدت  به  مردم  عموم  نگاه  زمینه 

اسالمی و براساس احترام است.
امام جمعه شهرستان خمیر خاطرنشان کرد: انتطار ما 
از مسئوالن نهاد ها و سازمان ها، هم افزایی،  مشارکت 

و حضور فعال اجرای برنامه های هفته وحدت است.

امام جمعه رودان:

دشمنان هیچ گاه نمی توانند اتحاد 

مسلمانان را خدشه دار کنند

که  بدانند  باید  دشمنان  گفت:  رودان  جمعه  امام 
هیچ گاه نمی توانند خدشه ای در اتحاد مسلمانان ایجاد 
کنند چراکه توطئه آنان برای تفرقه و اختالف میان 

مسلمانان و قتل عام مسلمانان صورت گرفته است.
حجت االسالم مهدی دری در مراسمی که با حضور 
عصر)عج(  ولی  حوزه  محل  در  روحانیون  و  طالب 
رودان برگزار شد ضمن محکومیت حمله تروریستی 
به مسجد قندهار و قندوز افغانستان، اظهار کرد: دنیا 
حادثه  این  کنار  از  سادگی  به  افغانستان  مسوالن  و 
گذشتند اما مسلمانان از آن به سادگی عبور نخواهند 

کرد.
امام جمعه رودان افزود: آمریکای جنایت کار پس از 
۲۰ سال با ذلت از افغانستان خارج شد و کارنامه آن 
در این ۲۰ سال ضعیف کشی و مظلوم کشی بود اما در 
عین حال برای اینکه جنایت های خود در افغانستان را 

ادامه دهد، داعش را به جا گذاشت.
حادثه  با  طرفی  از  می خواهد  آمریکا  داد:  ادامه  وی 
از طرف دیگر  و  ناامن  را  افغانستان  قندهار  و  قندوز 
مذهبی  جنگ  و  داخلی  جنگ  درگیر  را  کشور  این 
بین شیعه و سنی کند و این آمریکاست که به وسیله 

داعش این جنایت را در افغانستان انجام داد.
دنبال  به  دشمن  کرد:  عنوان  دری  االسالم  حجت 
است  اسالمی  بیداری  و  مسلمانان  وحدت  با  مقابله 
باشد در  تا در جوامع اسالمی اختالف وجود داشته 
حالی که اتحاد و یکپارچگی مسلمانان می تواند دنیا 

را متحول کند.

خبــــر

شیخ حسین بازماندگان حادثه 
تروریستی قندهار را به  شدت محکوم 

کرد

دفتر امام جمعه بندرپل در بیانیه ایو جنایت روز جمعه 
و  محکوم  شدیدا  را  قندهار  والیت  در  تروریست ها 

بیانیه ای صادر کرد.
شیخ  خمیر؛  از  اندیشه  دریای  خبرنگار  گزارش  به 
روزجمعه  جنایت  ای  بیانیه  در  بازماندگان  حسین 
و  محکوم  شدیدا  را  قندهار  والیت  در  ها  تروریست 

بیانیه ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:
بسم رب الشهداء و الصدیقین

اناهلل و انا الیه راجعون
بار دیگر دست دشمنان اسالم و مسلمین از آستین 
و  آمد  بیرون  تکفیری  داعش  تروریستهای جنایتکار 
در  را  افغانستان  مظلوم  مردم شیعه  از  دیگر  جمعی 

حال برگزاری نماز جمعه به خاک و خون کشید.
کوردالن  تروریستی  حمله  بازماندگان  حسین  شیخ 
تکفیری به مسجد فاطمیه قندهار که موجب شهادت 
و جراحت جمع کثیری از شرکت کنندگان در نماز 
ضمن  و  نموده  محکوم  شدت  به  را  گردید  جمعه 
تسلیت به خانواده های محترم شهداء و مردم عزیز 
بازماندگان  برای  اجر  و  صبر  آرزوی  با  و  افغانستان، 
قربانیان و شفای عاجل برای مجروحین این جنایت 
تفرقه  های  توطئه  به  نسبت  دیگر  بار  بشری،  ضد 
لزوم  بر  و  داده  هشدار  اسالم  امت  دشمنان  افکنانه 
وحدت و یکپارچگی شیعه و سنی و نفی خشونت و 

افراطی گری با نام اسالم تاکید می نماید.
از  بار گذشته  تاسف  و حوادث  دلخراش،  این حادثه 
قندوز، ضرورت  در  نمازگزاران  به  قبلی  جمله حمله 
افزایش مراقبتها و مضاعف نمودن حفاظت از مراکز 
مذهبی شیعه و سنی و سایر تجمعات در افغانستان را 

بیش از پیش روشن می سازد.
ایمانی  برادر  بعنوان  کرد:  اظهار  بندرپل  جمعه  امام 
افغانستان  در  خود  مسلمان  برادران  و  خواهران  از  
تقاضا دارم  با همدلی و هم فکری و تشریک مساعی 
با یکدیگر توطئه های تفرقه افکنانه دشمنان خود را 

ناکام نمایند.
و با وحدت و یکپارچگی کنار هم در مقابل دشمنان به 

شوکت و عظمت اسالم عزیز بیفزایند 

استاد حوزه علمیه بندرعباس: 

امور دنیایی فی سبیل اهلل انجام 
شود

استاد حوزه علمیه بندرعباس بر ضرورت انجام امور 
دنیا با نگاه فی سبیل اهلل تاکید کرد.

جلسه  در  رهگشا  المسلمین  و  االسالم  حجت 
بندرعباس  النبی)ص(  علمیه  مدرسه  اخالق  درس 
اظهارداشت: در مورد دنیا ما با ۲ نوع از روایات روبرو 
هستیم که می بینیم در یک جا دنیا مدح شده  و در 
جای دیگر مذمت. باید این روایات با هم جمع شوند و 

بین آن ها وفاق ایجاد شود.
وی افزود: خداوند در وجود ما عقل، شهوت و غضب را 
قرار داده است که مدیریت این نیروها باید در دست 

عقل باشد.
استاد مدرسه علمیه النبی)ص( بندرعباس بیان کرد: 
در مسئله دنیا بیشتر، میل، شهوت و غضب دیده می 
شود. اگر دنیا را از جنبه استقاللی ببینیم مذمت شده 
نهایت  دنیا است  ببینیم که هر چه در  یعنی  است، 
است و چیز دیگری جز آن نیست، اما اگر جنبه تبعی، 

عالی و وسیله ای ببینیم مدح شده است.
وی اضافه کرد: امام صادق علیه السالم فرمودند: کسی 
که تالش کند برای مجموعه ای که به آن ها نفقه 
می دهد در راه خدا مانند کسی است که در راه خدا 
جهاد کرده است؛ اینجا فی سبیل اهلل آمده است و باید 
توجه داشت که تالش برای دنیا باید برای تحقق امر 

خداوند متعال باشد.
استاد حوزه عنوان کرد: هر چیز که در مسیر مصرف 
دین خدا باشد، فی سبیل اهلل است و جهاد مجاهد نیز 
در راه محقق کردن احکام الهی است، از این رو جهاد 

ارزشمند است.
حجت االسالم والمسلمین رهگشا تاکید کرد: در امور 
دنیایی نیاز نیست قربه الی اهلل باشد، اما آمده است که 

فی سبیل اهلل انجام شود.

خبــــر

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: به سران برخی کشورهای همسایه هشدار می دهم که گول رژیم 
کودک کش و پوشالی و توخالی صهیونیستی را نخورند. ابراهیم عزیزی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تحوالت اخیر آذربایجان اظهار کرد: این روزها 
تحرکات اخیر آذربایجان و رفتارهای فاقد مبنای صحیح همسایگی را شاهد هستیم رفتارهایی که از حسن همجواری بی بهره است. وی ادامه داد: ما 
رفتارهای دولتمردان جمهوری آذربایجان را از مردم این کشور جدا می بینیم، قطعا نباید رفتار دولتمردان آذربایجان را به مردمان مسلمان و مومن و 

سران برخی کشورهای 
همسایه گول رژیم توخالی 
صهیونیستی را نخورند

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان گفت: عملکرد ستاد اجرایی فرمان 
امام)ره( همیشه مردم محور بوده است، به طوری که در هر برهه زمانی که 
مردم در زمینه های مختلف به کمک احتیاج داشته اند، رد پای ستاد در 

آنجا دیده می شود.
حجت االسالم والمسلمین محمد عبادی زاده، در دیدار منوچهر داشمند، 
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام)ره( در هرمزگان، اظهار کرد: مجموعه 
ستاد اجرایی فرمان امام)ره( یک ویژگی دارد که این نهاد را از دیگر نهادها 
متمایز کرده است، این ویژگی آن است که محور کارها ائمه جمعه هستند. 
فرمان  اجرایی  بیان کرد: عملکرد ستاد  فقیه در هرمزگان  نماینده ولی 

امام)ره( همیشه مردم محور بوده است، به طوری که در هر برهه زمانی 
که مردم در زمینه های مختلف به کمک احتیاج داشته اند، رد پای ستاد 

در آنجا دیده می شود.
وی عنوان کرد: جذب نیروی ستاد اجرایی فرمان امام)ره( باید طوری باشد 
که نیرو های انقالبی خصوصا جوانانی که روحیه جهادی دارند را گرد هم 

آورد تا دایره کمک رسانی به مردم گسترده تر شود.
امام جمعه بندرعباس در پایان اظهار کرد: امید است که با کمک الهی، 
جوانان در مسیر جهاد و کمک رسانی به محرومان رشد کرده و ریشه فقر 

را در منطقه بخشکانند.

امام جمعه بندرعباس:

عملکرد ستاد اجرایی فرمان امام)ره( مردم محور است

مدیرکل اداره امور امنا و متولیان موقوفات سازمان اوقاف :

رمضانی با اشاره به تعیین امین برای موقوفات، گفت: 
راهبرد سازمان اوقاف حمایت از امنای موقوفات است 
وقف  احیای  موجب  موقوفات  امین  به کارگیری  که 

می شود.
محمدعلی رمضانی مدیرکل اداره امور امنا و متولیان 
آموزشی  جلسه  حاشیه  در  اوقاف  سازمان  موقوفات 
برای  امین  تعیین  اینکه  به  اشاره  با  اوقاف هرمزگان 
موقوفات و حمایت از امنا راهبرد و رویکرد سازمان 
شرایط  واجد  افراد  گیری  کار  به  کرد:  اظهار  است، 

موجب احیای موقوفات می شود..
موقوفات  برای  امین  تعیین  بحث  اینکه  بیان  با  وی 
قانون   ۵ ماده  در  که  قانونی  ظرفیت  از  استفاده  با 
خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  اختیارات  و  تشکیالت 
پیش بینی شده است، افزود: این اقدام با هدف ارتقای 
بهره وری موقوفات و حفظ عین موقوفات با استفاده از 

ظرفیت های مردمی انجام می شود.
موقوفات سازمان  متولیان  و  امنا  امور  اداره  مدیرکل 
اوقاف ادامه داد: امین موقوفات، نیروی کمکی سازمان 
اوقاف و یک کارشناس موضوعی برای موقوفات است 
اداره  از  بیرون  را  بررسی شناسایی و کارشناسی  که 

انجام می دهد.
معظم  مقام  ابالغی  سیاست های  افزود:  رمضانی 
مردمی  و  برون سپاری  از  استفاده  بر  هم  رهبری 
سازی و استفاده از ظرفیت های مردمی در اداره امور 

موقوفات تاکید دارد.
وی به وظایف امین یا هیئت امنا موقوفات اشاره کرد 
فاقد درآمد و کم  رقبات  و درآمدزایی  احیا  و گفت: 
از رقبات  درآمد موقوفات، حفظ، حراست و مراقبت 

موقوفه از وظایف امنای موقوفات است.
موقوفات سازمان  متولیان  و  امنا  امور  اداره  مدیرکل 
عهده  بر  موقوفات،  نیت  اجرای  اینکه  بیان  با  اوقاف 
تجدید  و  تنظیم  کرد:  اضافه  است،  اوقاف  ادارات 
اسناد  و  ثبتی  امور  پیگیری  موقوفات،  اجاره  قرارداد 
رقبات  برای  گذار  سرمایه  و جلب  موقوفات  مالکیت 
تنظیم  گذاری،  سرمایه  مستعد  رقبات  و  موقوفات 
بودجه موقوفات، انجام عملیات مالی و اسناد هزینه از 

دیگر وظایف امین موقوفات است.
رمضانی در خصوص ساز و کار اجرایی و نحوه انتخاب 
موقوفات  امنا  گفت:  موقوفات،  امنا  هیئت  تعیین  و 
فعالیت  ادارات  نظر  زیر  و  اجرایی  ادارات  ذیل  باید 

امنا  یا هیئت  امین  معرفی  اساس  بر همین  و  کنند 
برای موقوفات در گام اول توسط ادارات اجرایی اوقاف 

سراسر کشور صورت می گیرد.
افراد امین و مورد  از  ادارات اجرایی  وی اظهار کرد: 
وثوق همان محل که توانایی و صالحیت های الزم را 
برای انجام امور داشته باشند افرادی را شناسایی و به 
کارگروه استان معرفی می کند پس از بررسی توسط 

کارگروه استانی، صدور مجوز توسط کمیته راهبردی 
مرکز صادر می شود.

موقوفات سازمان  متولیان  و  امنا  امور  اداره  مدیرکل 
اوقاف افزود: احکام امنای موقوفات توسط مدیر کل 
این احکام  ابالغ می شود که  اوقاف استان ها صادر و 

در مرحله نخست یک ساله است.
رمضانی ادامه داد: هدف نهایی طرح تعیین امین برای 
تمام موقوفات متصرفی  برای  بوده که  این  موقوفات 
انجام  بلوک بندی و تقسیم بندی هایی که  در قالب 

می شود امین یا هیئت امنا منصوب شود.

و  انگلیس  آمریکا،  گفت:  قشم  شهرستان  فرماندار 
رژیم صهیونیستی با ایجاد شبکه های تبلیغاتی، تالش 
گسترده ای را برای ایجاد تفرقه بین شیعه و اهل سنت 

با توهین به مقدسات آنان، برنامه ریزی کرده اند.
کلیدی  نقاط  از  یکی  داشت:  اظهار  نصری،  علیرضا 
انقالب اسالمی ایران به رهبری حضرت امام خمینی 
تمام  در  اهل سنت  و  بین شیعه  )ع(، حفظ وحدت 

نقاط جهان با هدف تقویت امت اسالمی بوده است.
وی با اعالم اینکه احترام متقابل بین مذاهب اسالمی، 
رعایت ادب در رفتارها، پرهیز از اختالف و مشاجره 
است،  وحدت  اصول  از  شکنی ها  حرمت  از  دوری  و 

افزود: بنیانگذار فقید جمهوری اسالمی ایران و رهبر 
 4۲ از  بیش  طول  در  ایران  اسالمی  انقالب  معظم 
سال گذشته پیوسته بر اهمیت تقویت وحدت تاکید 
وحدت  گروه  در  اسالمی  ایران  موفقیت  و  داشته اند 
ادیان مختلف، شکل  از  این کشور  مثال زدنی مردم 

گرفته است.
قرآن  در  سبحان  خداوند  قشم،  فرماندار  گفته  به 
کریم و بزرگان دین ما را به رعایت وحدت و پرهیز 
از تفرقه سفارش کرده اند و مسلمانان برای مقابله با 
توطئه دشمنان، باید به طور مستمر بر طبل خوش 
صدای وحدت با هدف کر کردن گوش منادیان تفرقه، 

بکوبند.
بر  صراحت  به  بارها  انقالب  معظم  رهبر  گفت:  وی 
اهمیت وحدت بین شیعه و اهل سنت به عنوان نیاز 
موفقیت جامعه اسالمی تاکید کرده اند و از طرفداران 
به  خواسته اند  سنت  اهل  و  شیعه  مذهب  دو  هر 

مقدسات یکدیگر احترام بگذارند.
نصری یادآور شد: مقام معظم رهبری حتی در پاسخ 
سنت،  اهل  نمادهای  به  اهانت  مورد  در  سئوالی  به 
به صراحت اعالم کردند که اهانت به مقدسات اهل 
رعایت  همه  وظیفه  فتوا  این  با  و  است  حرام  سنت 

حفظ وحدت برای مقابله با نقشه شوم دشمنان است.
اخالق   همدلی،  برای  نمادی  را  وحدت  هفته  او 
محوری و نشان دادن عظمت جامعه اسالمی متشکل 
نماد  افزود: هفته وحدت  و  دانست  از شیعه و سنی 
مهمی  مشترکات  بر  تکیه  با  اسالمی  جامعه  پیمان 
همچون ذات کبریایی خداوند سبحان، قرآن هدایتگر 
و وجود نازنین حضرت محمد مصطفی )ص( است که 
با چنگ زدن به آنها می توان امت اسالمی را از شر 

دشمن مشترک نجات داد.
فرماندار شهرستان قشم معتقد است؛ با بهره بردن از 
راه و روش اسالم عزیز و حرکت در مسیر خط امام 
و رهبری می توان شاهد موفقیت شیعه و اهل سنت 
در برابر دشمن مشترک یعنی صهیونیسم، وهابیت و 

تکفیری ها بود.
وی بیان داشت: بزرگ نمایی اختالفات و ایجاد تنش 
بین برادران شیعه و اهل سنت، روش شیاطین است 
گسترده  تبلیغات  از  استفاده  با  خاص  اهداف  با  که 
جز  راهی  هیچ  آن  با  مقابله  برای  و  می شود  دنبال 

تقویت وحدت در جوامع اسالمی وجود ندارد.
الهی  هدیه  یک  عنوان  به  اسالمی  انقالب  از  نصری 
یاد کرد و گفت:  برای عظمت اسالم در قرن جدید 

در زمانه ای که کشورهای جهان در یک تقسیم بندی 
حضرت  بودند،  شده  تبدیل  شرق  و  غرب  دنیای  به 
روح اهلل )ره( با الهام از قرآن کریم، انقالبی را در برابر 
به  ایجاد کرد که منجر  و غرب   زیاده خواهان شرق 

شکسته شدن جهان دوقطبی شد.
وی با تاکید بر اینکه خون جوانان شیعه و اهل سنت 
با  بعثی صدام  رژیم  تحمیلی  دوران جنگ  در  ایران 
حمایت استکبار جهانی در جبهه های حق علیه باطل 
در هم آمیخته شد، ادامه داد: شهیدان واالمقام ایران 
بر اهمیت حفظ وحدت تاکید داشتند و امروز بر همه 
ما فرض است که با احترام متقابل به مذاهب اسالمی 
و رعایت ادب در رفتارها و پرهیز از اختالف و مشاجره 
از اصول مهم وحدت حاکم بر جامعه، حمایت کنیم.

نخستین  در  )ره(  خمینی  امام  است؛  ذکر  شایان 
ابتکاری  در  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی  سال های 
روز  درباره  مختلف  روایات  اینکه  برای  و  ماندگار 
بخشی  وحدت  عامل  به  اسالم  مکرم  پیامبر  والدت 
هفدهم  تا  دوازدهم  از  شود،  تبدیل  مسلمانان  میان 
ربیع االول را به عنوان هفته وحدت نامگذاری کردند 
تا این ایام مبارک به نمادی از وحدت و همبستگی 

امت واحده تبدیل شود.

ایجاد تفرقه با توهین به مقدسات مسلمانان روش شیطانی دشمن است

                      
آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضي جهت واگذاري اماکن و محل های تجاری و 

خدماتی و  فضاها و محل های تبلیغاتی  در  فرودگاه بین المللی  بندرعباس

اداره كل فرودگاههاي استان هرمزگان در نظر دارد در راستاي ارتقاء سطح تأمین خدمات مورد نیاز مسافرين و مشايعین فرودگاهي، نسبت به 
واگذاري استفاده از پاركینگ های وسايط نقلیه مسافری و راهبری و ساماندهی چرخ های دستی حمل بار مسافر، غرف بسته بندی بار همراه مسافر 
و امانات بار، به اشخاص حقوقی و همچنین محل ها و فضاهای تبلیغاتی جهت انجام تبلیغات محیطی را به شركت ها، كانون ها و موسسات تبلیغاتی 
)كه دارای مجوز معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی صرفاً برای محدوده استان هرمزگان می باشند( در فرودگاه بین المللي بندرعباس در مدت 
حداكثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعايت اليحه قانوني واگذاري و تخلیه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور مصوب )1358( 

و آئین نامه اجرايي آن، از طريق فراخوان عمومي به اشخاص واجد شرايط بخش خصوصي اقدام نمايد.

بدينوسيله از كليه اشخاص واجد شرايط كه داراي توان مالي، اجرايی و مديريتي الزم مي باشند، دعوت بعمل مي آيد حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه 
مورخ 1400/8/8 ضمن واريز مبلغ 3.000.000 ريال جهت خريد هر يک از بسته های فراخوان به حساب.IR180100004001068404006338 با 
شناسه پرداخت300068482280520000000000619205  به نام خزانه داری كل نزد بانک مركزی جمهوری اسالمی ايران بنام شركت فرودگاهها 
اداره كل  بندرعباس -  المللی  بين  امام خمينی فرودگاه  بلوار  بندرعباس -  به آدرس:   بازرگاني فرودگاه،  اداره  به  با مراجعه   ، ايران  ناوبری هوايی  و 

فرودگاههای استان هرمزگان نسبت به ارائه فيش واريزي مزبور و دريافت اسناد فراخوان اقدام نمايند.
ضمانتنامه شركت در هر يک از فراخوان ها طبق مشخصات جدول ذيل در قالب ضمانتنامه معتبر بانکی )با اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمديد برای سه ماه 

ديگر( چک تضمين شده بانکی يا سپرده نقدي می باشد.

مهلت تکميل و تسليم اسناد )حداكثر( تا پايان وقت اداري روز يکشنبه مورخ 1400/8/23به دبير خانه فرودگاه بين المللی بندرعباس می باشد كه كليه 
پاكات فراخوان )شامل پاكت ضمانتنامه ، پاكت رزومه و پاكت درصد حق استفاده/قيمت  پيشنهادی( می بايست بطور جداگانه مهر و موم و در يک پاكت 

اصلی ديگر مهر و موم شده به فرودگاه ارائه گردد. 
الزم به ذكر است ارزيابي و شناسائي متقاضی واجد شرايط با توجه به معيارهاي مندرج در اسناد فراخوان انجام خواهد گرديد و شركت در فراخوان هيچ 

گونه حق و حقوقي براي متقاضي ايجاد نخواهد نمود.
مشخصات محلهاي قابل واگذاري، از طريق فرودگاه و سايت مربوطه، به آدرس ذيل، قابل دسترسی خواهد بود.

متقاضيان می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر درخصوص فراخوان با شماره تلفن  07632388059 اداره بازرگانی و حقوقی فرودگاههاي استان 
هرمزگان تماس حاصل نمايند .

    www.airport.ir       http:// bandarabbas.airport.ir  

اداره کل فرودگاههاي هرمزگان

مبلغ تضمین
) ریال(

متراژ
 )متر مربع (

محل عنوان فراخوان های شناسایی متقاضیان استفاده از..  ردیف

360.000.000 33.000
پارکینگ محوطه عمومی

Land side و ترمینالهای فرودگاه
پارکینگ های وسایط نقلیه مسافری و راهبری و 

ساماندهی چرخ های دستی حمل بار مسافر 1

360.000.000 21 ترمینالهای 1 و 2 فرودگاه بین المللی بندرعباس بسته بندی بار همراه مسافر و امانات بار 2

180.000.000 470
بلوار و ترمینالهای 1 و 2 فرودگاه بین المللی 

بندرعباس تابلوها و فضاهای تبلیغاتی 3

 1208418 

بکارگیری امین موقوفات موجب احیای وقف می شود

و  عفاف  از  صیانت  ستاد  سراسری  وبینار  نخستین 
حجاب در سالن جلسات بنیاد شهید و امور ایثارگران 

استان هرمزگان همزمان با سایر استان ها برگزار شد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان 
در وبینار سراسری ستاد صیانت از عفاف و حجاب که 
همزمان با سایر استان ها در سالن جلسات این نهاد 
حجاب  و  عفاف  تفاوت های  شرح  ضمن  شد،  برگزار 
گفت: معموال کمتر به تفاوت های عفاف و حجاب در 
جامعه پرداخته می شود و مهمترین موضوعی که در 
مقوله  به  توجه  می خورد  به چشم  بیشتر  عملکردها 

حجاب با عنوان یک پوشش ظاهری است.
و  خودکنترلی  معنای  به  درونی  حجاب  افزود:  وی 
ظاهر  پاک،  درون  بی تردید  و  است  داری  خویشتن  

پاک را می پروراند.

اندیشی  ناوکی عنوان کرد: برگزاری کرسی های آزاد 
ویژه ایثارگران در خصوص عفاف و حجاب، برگزاری 
ترغیب  جهت  کارکنان  فرزندان  ویژه  تکلیف  جشن 
کارگاه  برگزاری  حجاب،  و  عفاف  مسئله  تبیین  و 
آموزشی آنالین در راستای فرزند پروری اسالمی ویژه 
فرزندان شاهد و ایثارگر، تقدیر از بانوان همکار نمونه 
از  فعال در حوزه عفاف و حجاب، دیدار و تجلیل  و 
به عنوان پرچمداران عفاف و حجاب  همسران شهید 
در استان، تقدیر و معرفی ایثارگران فعال در حیطه 
وصیت نامه  از  گزیده هایی  تدوین  حجاب،  و  عفاف 
شهدای هرمزگان در خصوص عفاف و حجاب، تهیه 
بنر با محتوای ذکر شده و نصب آنها در ادارات بنیاد 
شهید و امور ایثارگران جزو فعالیت های اساسی این 

نهاد بوده است.

برگزاری وبینار سراسری ستاد صیانت از عفاف و حجاب
 در بنیاد هرمزگان
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طرح مشوق بیمه کارفرمایی گامی 
جهت حمایت از   فارغ التحصیالن 

جویای کار است

 مدیرکل تعاون،  کار و رفاه اجتماعی هرمزگان ، با بیان اینکه طرح مشوق بیمه کارفرمایی گامی مهم جهت حمایت از   فارغ التحصیالن جویای کار است 
گفت: با اجرای این طرح می توانیم بخشی از جامعه فارغ التحصیالن را وارد بازار کار و کسب تجربه کنیم. هادی ابراهیمی اظهارداشت: یکی از طرح 
های خوبی که در جهت حمایت از افراد جویای کار به خصوص فارغ التحصیالن جوانی که به دلیل عدم داشتن تجربه کارفرمایان رغبتی به جذب آن ها 
3نشان نمی دهند اجرا می شود طرح مشوق بیمه کارفرمایی است.

خبــر

کنترل محموله های چوب 
درختان جنگلی در جاده های 

مواصالتی بندرعباس

شهرستان  وآبخیزداری  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
بندرعباس از کنترل محموله های چوب در جاده های 

مواصالتی این شهرستان خبر داد.
روح اهلل وفاکیش گفت: حفظ ذخائر جنگلی ومنابع 
که حفظ  است  برخوردار  بسزایی  اهمیت  از  طبیعی 
ونگهداری از آن وظیفه ملی است وهمه اقشار باید در 
این امرخالصانه تالش کنند که در همین راستا یگان 
حفاظت این اداره عالوه بر گشت زنی های مستمر در 
از  منابع ملی وجنگلی جهت جلوگیری  عرصه های 
قطع درختان جنگلی،حمل غیر مجاز وقاچاق چوب 
های  جاده  در  چوب  های  محموله  کنترل  به  اقدام 
تا  توانسته  امر  این  که  نموده  شهرستان  مواصالتی 
حدود زیادی از قطع بی رویه درختان جنگلی وقاچاق 
این  یگان حفاظت  افزود:  نماید.وی  چوب جلوگیری 
اداره بصورت شبانه روزی وایام تعطیل آماده دریافت 
وتصرف  تخریب  درخصوص  اخبار  هرگونه  وبررسی 
طریق  از  سوزی  وآتش  درخت  ملی،قطع  اراضی 

سامانه1504یگان حفاظت می باشد.

200 میلیارد زمین خواری در 
بندرعباس

از کشف 9هزار متر مربع  انتظامی هرمزگان  فرمانده 
زمین خواری به ارزش 200میلیارد ریال در شهرستان 
بندرعباس خبر داد. سردار غالمرضا جعفری در تشریح 
این خبر گفت : مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان 
در راستای طرح عملیاتی مبارزه با جرایم اقتصادی با 
انجام اقدامات اطالعاتی از اقدام به تصرف غیرقانونی 
اراضی ملی توسط فردی سودجو در یکی از روستاهای 
شهرستان بندرعباس مطلع و پیگیری موضوع را به 
دادند.جعفری   قرار  خود  کار  دستور  در  ویژه  صورت 
افزود: با بررسی ها و انجام استعالمات صورت گرفته 
ماموران  میدانی  های  بررسی  و  مربوطه  ادارات  از 
ملی  اراضی  شد،  مشخص  اقتصادی  امنیت  پلیس 
صورت  به  متهم  سوی  از  مربع  9هزارمتر  میزان  به 
غیرقانونی تصرف شده است.وی با اشاره به اینکه با 
ید  خلع  موصوف  اراضی  قضائی،  مراجع  هماهنگی 
شد، گفت: کارشناسان، ارزش زمین های مورد نظر 

را 200میلیارد ریال برآورد کرده اند..

آتش سوزی در اراضی جنگلی 
منطقه چوچ بندرعباس مهار شد

شهرستان  وآبخیزداری  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
منطقه  در  سوزی  آتش  مهار  از  بندرعباس 
وفاکیش  اهلل  خبرداد.روح  شهرستان  این  چوچ  
کهور  اصله   7 و  سمر  درخت  گفت:تعداد50اصله 
به مساحت  2 هکتار  در  اراضی جنگلی  در  ایرانی 
منطقه چوچ که توسط اشخاصی سودجو دچار حریق 
اداره  این  یگان حفاظت  مامورین  با تالش  بود  شده 
و دهیاری چوچ  اطفاء واز سرایت آتش به درختان 
آمد.رئیس  بعمل  جلوگیری  آن  وگسترش  همجوار 
اداره منابع طبیعی وآبخیزدازی شهرستان بندرعباس 
حال  در  سوزی  آتش  این  عامالن  شناسایی  افزود: 

پیگیری است .

خبــــر

فنــــــاوری 

رونمایی نخستین خودروی برقی فاکسکان

افتتاح نمایندگی کانون زنان 
بازرگان هرمزگان در جزیره کیش

نماینده کانون زنان بازرگان استان هرمزگان در جزیره 
کیش معرفی شد.

در این نشست که با حضور رییس کانون زنان بازرگان 
هرمزگان و مدیران کل فنی و حرفه ای و امور بانوان و 
خانواده استانداری هرمزگان همراه بود، نازنین فاتحی 
به عنوان نماینده کانون زنان بازرگان استان در جزیره 

کیش معرفی شد.
این  در  هرمزگان  استان  بازرگان  زنان  کانون  رییس 
نشست گفت: تالش برای بهبود فضای کسب  و  کار 
این  در  کارآفرینی  ارتقا  و  توسعه  راستای  در  بانوان 
اهداف  از  موجود  موانع  رفع  پیگیری جهت  و  حوزه 

بسیار مهم این کانون است.
فرحناز علوی ، افزود: در حال حاضر پیگیری مشکالت 
و  ایام کرونا  اقتصادی در  فعال در عرصه های  بانوان 
و  پساکرونا  دوران  در  اجرایی  راهکارهای  شناسایی 
ارائه آن به دستگاه های ذیربط جزء اولویت های کانون 

قرار گرفته است.
اقتصادی،  امور  در  بانوان  تشویق  و  حمایت  علوی 
توسعه  راستای  در  بانوان   فعالیت  کردن   هم سو 
اقتصادی استان، فراهم ساختن زمینه  فعالیت بانوان 
در عرصه تولید و تجارت، ارائه مشاوره های تخصصی 
تجاری سازی  از  پشتیبانی  و  آنان  به  حقوقی  و 
فعالیت های نوآورانه زنان را از اولویت های کاری این 

کانون عنوان کرد.
و  تجاری  های  ظرفیت  از  استفاده  کرد:  عنوان  وی 
گردشگری جزیره کیش و فراهم آوردن عرصه برای 
اقتصادی  های  عرصه  در  بانوان  فعالیت  گسترش 
دستاوردهای بسیار خوبی به همراه دارد و امید داریم 
کانون زنان بازرگان استان بتواند گام های موثری در 

این راستا بر دارد.
گفتنی است ،  این مراسم در جزیره کیش با حضور 
اعضا هیات مدیره اتحادیه کانون زنان بازرگان استان، 
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای و مدیر کل امور 
بانوان و خانواده استانداری هرمزگان همراه و جمعی 

از زنان بازرگان جزیره کیش همراه بود.

هرمزگان  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
اولویت  با  پرتقال  بویژه  عید  شب  میوه  تامین  گفت: 
بهره  با  و  مناسب  قیمت  با  استان  باغداران  از  خرید 
قرار  دستورکار  در  خصوصی  بخش  ظرفیت  از  گیری 

گیرد.
به  اشاره  با  هرمزگان  بازار  تنظیم  ستاد  نشست  در   
اهمیت تامین میوه شب عید استان افزود: دستگاه های 
اجرایی ذیربط بویژه جهادکشاورزی از هم اکنون برای 

تامین میوه شب عید مورد نیاز استان اقدام کنند.
همکاری  با  جهادکشاورزی  سازمان  داشت:  بیان  وی 
سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان با بهره گیری 
از تجربه های سال های گذشته در زمینه تامین میوه 
شب عید استان با استفاده از ظرفیت  بخش خصوصی 

اقدام کند.
هرمزگان  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 

در  عید  شب  میوه  عرضه  و  تامین  کرد:  خاطرنشان 
هرمزگان به گونه ای برنامه ریزی شود که نه مصرف 

کننده و نه واحدهای صنفی دچار ضرر نشوند.
حیدری در همین خصوص ادامه داد: از ظرفیت بخش 
خصوصی و بازاریان در تامین و عرضه میوه شب عید 
استان هرمزگان بهره گرفته شود.وی با تاکید بر تامین 
میوه با کیفیت شب عید هرمزگان یادآورشد: دستگاه 
بر  استان  عید  شب  میوه  کننده  تامین  متولی  های 
ایام  در  تا  باشند  داشته  ای  ویژه  توجه  میوه  کیفیت 
شب عید، میوه با کیفیت به دست مردم استان برسد.

سازمان جهادکشاورزی هرمزگان به تامین مرغ مورد 
نیاز استان اقدام کنند

هرمزگان  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
همچنین با تاکید بر تامین مرغ مورد نیاز استان تصریح 
کرد: سازمان جهادکشاورزی با همکاری سایر دستگاه 

های اجرایی ذیربط نسبت به تامین مستمر مرغ مورد 
تاکید رفع مشکالت  با  اقدام کند.حیدری  نیاز استان 
جهادکشاورزی  سازمان  گفت:  مرغداری  واحدهای 
برای  مرغداران  نیاز  مورد  نهاده  تامین  به  نسبت 

جلوگیری از خلل در روند تولید اقدام کند.
حیدری خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی با 
هرگونه عرضه مرغ باالتر از نرخ مصوب به صورت قاطع 

طبق مقررات برخورد کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری:

اولویت تامین میوه شب عید با خرید از باغداران هرمزگان باشد

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان گفت: حیات شرکت ها به توسعه 
آنها وابسته بوده و در این میان شرکت فوالد هرمزگان کمیته رفع 
موانع تولید و توسعه را ایجاد کرده است تا به فرموده مقام معظم 

رهبری در جهت رفع موانع تولید گام بردارد.
عطااهلل معروفخانی تصریح کرد: ما در فوالد هرمزگان توانسته ایم با 
ایفای نقش پایدار فروش اسلب در بازارهای صادراتی هدف و حضور 
پایدار در بازارهای داخلی و صادراتی، از یک سو بازارهای داخلی را 
مدیریت و از سوی بازارهای هدف خارجی و صادرات به بازارهای 

جهانی را توسعه ببخشیم.
وی افزود: در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری، توسعه بومی سازی 

استراتژیک فوالد  برنامه  را در  تولیدات کیفی داخلی  از  و حمایت 
هرمزگان قرار  داده ایم.

و  نگهداشت  تامین،  سازماندهی،  در  نو  نگرشی  ما  داد:  ادامه  وی 
توسعه پایدار منابع انسانی در راستای افزایش بهره وری سرمایه های 

انسانی شرکت فوالد هرمزگان داریم.
مدیرعامل فوالد هرمزگان گفت: توجه به انتظار جامعه پیرامونی از 
فوالد هرمزگان به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان صنایع 
از  است،  گرفته  قرار  توجه  مورد  پیش  از  بیش  در کشور،  فوالدی 
اینرو  فوالد هرمزگان تعامالت ارزش افزا با جامعه از طریق انجام 
اثربخش مسئولیت های اجتماعی را افزایش داده تا عالوه بر حضور 
موثر در جامعه استان هرمزگان بتواند تصویر بیرونی شرکت  را ارتقا 

و بهبود دهد.
مدیرعامل فوالد هرمزگان گفت: از نگاه ما حیات شرکت ها به توسعه 
آنها بستگی دارد. از این رو توسعه و ارتقای کیفی، کمی و نوآورانه 
و  اهداف  جزو  را  محصوالت  و  فرایندها  تکنولوژی ها،  ظرفیت ها، 
ماموریت های مهم شرکت قرار داده ایم. همچنین توجه به محیط 
زیست عالوه بر یک مسئولیت اجتماعی مهم، نقشی بسزا در توسعه 

پایدار و رشد اقتصادی شرکت ها دارد.

توسعه در فوالد هرمزگان زیربنای تحول است

                       »شماره 24ـ 1400«                         

 شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی1 مرحله ای , نسبت به واگذاری»  عملیات جابه جایی 
پست 20/63کیلوولت اژئیان به توحید« به پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید.

روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان

بعمل می آید، جهت دریافت  ازمتقاضيان شرکت دراین مناقصه دعوت  لذا 
WWW. آدرس  به  دولت  الکترونيکی  تدارکات  سامانه  به  مناقصه  اسناد 
بصورت  مبلغ1,000,000ریال  واریز  به  ونسبت  مراجعه   setadiran.ir
وجوه  تمرکز  4001103104025187بنام  حساب  شماره  به  الکترونيکی 
درآمدحق انشعاب وسایردرآمدهای شرکت سهامي برق منطقه اي هرمزگان  
اسناد  از  نسخه  ویک  اقدام  1400/08/01لغایت1400/08/06  ازتاریخ 
اینکه کليه مراحل برگزاری مناقصه  به  با توجه   . نمایند  مناقصه را دریافت 
از دریافت اسناد تا ارائه پيشنهاد از طریق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت 
برگزار می گردد , الزم است در صورت عدم عضویت فبلی شرکتها در سامانه 
فوق مراحل ثبت نام در سایت مذکورانجام ونسبت به دریافت گواهی امضا, 
الکترونيکی اقدام نمایند . شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطالعات 
بيشتر با شماره  4-33331700-076 داخلي2045، ودر خصوص سامانه با 
داخلی 3000تماس حاصل فرمایند . ثبت شماره تلفن ,فکس وایميل از سوی 

شرکت کنندگان در سامانه الزامی می باشد .   
توضيحات:

1-مبلغ تضمين شرکت درفرایند ارجاع کار969،456،477 
)چهارصدوهفتادوهفت ميليون وچهارصدوپنجاه و شش هزارونهصدو شصت ونه ( 

ریال ، به صورت ضمانتنامه معتبربانکي ویا واریز نقدي. 

2-الزامات : 1- داشتن رتبه 5برق)نيرو(2- داشتن دو سابقه کار اجرایی مشابه 
ای  منطقه  برق  دار در شرکت های  برق  توزیع  فوق  و  انتقال  در پست های 
سطح کشور 3-داشتن دفتر نمایندگی مستقر در سطح استان هرمزگان و ارائه 
اسناد مثبته 4- بازدید ازمحل اجرای پروژه )با هماهنگی نماینده فنی - آقای 
مهندس ارزانی باشماره 09173698165 ( وتکميل ومهر وامضای صورتجلسه 
بازدید).بارگذاری کليه الزامات در سامانه ستاد ازامبست  وعدم  رعایت آن  

باعث مردود شدن پيشنهاد می گردد ( .      
3-دستگاه نظارت : معاونت بهره برداری  شرکت سهـامی برق منطقـه ای 
هرمزگان می باشد وشرکتهای متقاضی می تواننددر خصوص سئواالت فنی خود 

با داخلی 2330 خانم کهوری  تماس حاصل فرمایند.
تاساعت 8صبح روز  اینشرکت  دبيرخانه  اسنـادبه  تحویل  4-حداکثـرمهلت 
سه شنبه مورخ1400/08/18 وزمان بازگشایی پاکات راس ساعت 10 صبح 

همان روز دردفتر امور تدارکات وقراردادهاي این شرکت می باشد. 
بعد  که  وپيشنهاداتي  سپرده  وفاقد  مشروط،مبهم،مخدوش  پيشنهادات  5-به 
اثرداده  ترتيب  مطلقاً  گردد  ارسال  شرکت  این  دبيرخانه  به  مقرر  ازموعد 

نخواهدشد.
6-آگهي ما درسایت سامانه )www.setadiran.ir(بخش "ثبت نام/ پروفایل 

تامين کننده / مناقصه گر"  قابل مشاهده مي باشد.         

آگهي مناقصه عمـومي یک مرحـله اي
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4 اطالعيه پذیرش عضو وکاندیداتوری 

انجمن صنفی کارفرمایی

آموزشگاه های موسيقی استان هرمزگان

به استناد ماده 131 قانون کار و 
آیین نامه مصوب هیات وزیران 
، انجمن صنفی با عنوان فوق در 

شرف تاسیس می باشد . 

شاغل  کارگران/کارفرمایان  ی  کليه 
به  تمایل  صورت  در  مزبور  درصنف 
عضویت و کاندیداتوری در هيات مدیره 
و بازرسان ، از تاریخ انتشار این اطالعيه 
درخواست  توانند  می  روز   15 ظرف 
بندرعباس   نشانی  به  را  خود  کتبی 
چهارراه دانشگاه ساختمان آرمی طبقه 
سوم  آموزشگاه موسيقی ليدا ارسال یا 

فاکس نمایند .
هيات موسس:

1- علی رضا عابدینی      2- مریم 
کراری      3- معين عباس غالم حسينی 
نماینده هيات موسس: علی رضا عابدینی 

تلفن : 09173612263

معاون ثبت اسناد و امالک کشور گفت: چنانچه واحدهای 
تولیدی نسبت به تسویه حساب خود از طریق بانک ها 
یا هر بستانکاری اقدام کنند مشمول موضوع 117 برنامه 

ششم توسعه می شوند.
دکتر مهدی اقبال افزود: طبق بررسی انجام شده، بیش 
استان هرمزگان  اجرایی در  پرونده مفتوحه  از 9 هزار 
است که بدهکاران این پرونده ها تا اول فروردین 1401 
مهلت دارند تا با مراجعه به داویر اجرا، قبل از مزایده 

نسبت به مختومه کردن پرونده های خود اقدام کنند.
وی افزود: در صورت مراجعه در مهلت مقرر بدهکاران 
نخواهند  پرداخت  دولتی،  حقوق  هزینه  هیچگونه 
مقرر  مهلت  از  بعد  مراجعه  عدم  صورت  در  ولی  کرد 

هزینه های حقوق دولتی از بدهکاران اخذ می گردد.
معاون ثبت اسناد و امالک کشور بیان داشت: یکی از 
موارد مثبت در استان هرمزگان فعالیت خوب دوایر ثبت 
از 48  استان است که در کمتر  شرکتهای مستقر در 
نام  تغییر  تاسیس،  از جمله  مواردی  به  نسبت  ساعت 

و ... اقدام می کنند.وی بیان داشت: بزودی پنجره واحد 
راه  بندرعباس  بازرگانی  اتاق  همکاری  با  کار  و  کسب 
تا کسانی که می خواهند شرکتهای  اندازی می شود 
خود را تاسیس نمایند با مراجعه به اتاق بازرگانی ظرف 
مدت کمتر از 24 ساعت عملیات ثبت شرکت  انجام 

می شود.
دکتر اقبال در پایان به شهروندان هشدار داد که از ارائه 
به  و در اختیار گذاشتن کارت ملی و شناسنامه خود 

افراد سودجو جلوگیری کنند.
وی افزود: این افراد با در اختیار گرفتن مدارک منجمله 
کارت ملی وشناسنامه، نسبت به ثبت شرکتهای صوری 
متوجه  مدتی  از  پس  شهروندان  که  نمایند  می  اقدام 
بدهی های باالی مالیاتی شرکتهای ثبت شده با نام خود 

می شوند.
نیز  هرمزگان  تجارت  و  معدن  سازمان صنعت،  رئیس 
در ادامه افزود: سه موضوع؛ سند دار کردن واحدهای 
تولیدی در شهرکهای و زمین های کشاورزی فاقد سند 

مالکیت، بررسی مشکل قراردادهای واحدهای تولیدی 
امروز  جلسه  در  ثبت  اجراییات  و  بانکی  تسهیالت  در 
بررسی و تصمیمات مهمی در این خصوص اتخاذ شود.

خلیل قاسمی بیان داشت: برای رفع مشکل بخشهای، 
اسناد  ثبت  بین  به صورت هفتگی جلساتی  مقرر شد 
رفع  به  نسبت  و  برگزار  تولیدی  واحدهای  و  امالک  و 

مشکل انها اقدام کنند.
دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان هرمزگان 
افزود: بانکها قبل از صدور اجرائیه ثبت، موضوع را باید 
اعالم  استان  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه  در 
آن  اجرای  به  نسبت  کارگروه  مصوبه  از  پس  و  کنند 
در  که  بود  مهمی  تصمیمات  از  یکی  که  نموده  اقدام 
با  این جلسه گرفته شد تا  واحدهای فعال در استان 
کمترین مشکل مواجه شده و فرصت و زمان پرداخت 
تسهیالت را با بانک های عامل حل و فصل نمایند که 
امیدواریم با اجرای این مصوبات شاهد تولید و اشتغال 

در استان باشیم. 

معاون ثبت اسناد و امالک کشور؛

بانک ها قبل از صدور اجرائیه باید موضوع را در کارگروه رفع موانع تولید مطرح کنند

 پروژه اصلی و تامین منابع آبی پایدار در روستای 

دستگرد درگاز در دست اجراست
پیرو انتشار کلیپی در خصوص نحوه تامین آب شرب اهالی روستاي دستگرد 

درگاز به اطالع می رساند:
روستاي »دستگرد درگاز« با جمعیت 534 نفر از توابع بخش گوهران بشاگرد 
و  است که شرکت آب  از مجتمع سهران  مند  بهره  روستاهاي  بوده که جزو 
باب  یک  احداث  به  نسبت  روستا  این  آب شرب  تامین  برای  استان  فاضالب 
ایستگاه پمپاژ، یک مخزن ذخیره به حجم 200 مترمکعب و خط انتقالی به 
طول 13 کیلومتر اقدام نموده است.  به طوری که در حال حاضرعملیات احداث 
اتمام رسیده و پروژه احداث  به  انتقال  لوله گذاري خط  و  مخزن ذخیره آب 
ایستگاه پمپاژ با 55 درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.  این مجموعه 
با هدف تامین آب شرب فعلی این روستا و گذر از بحران و تنش ناشی از بی 
آبی، از ابتداي خرداد ماه سال جاري اقدام به احداث یک باب ایستگاه پمپاژ 
موقت حد فاصل روستاي کارگنجی و دستگرد درگاز متشکل از یک مخزن پلی 
اتیلن 10  مترمکعبی ، یک دستگاه الکتروپمپ 11 انتقال آب به مخزن و شبکه 
توزیع قدیمی روستا نموده است.الزم به ذکر است، تا زمان اتمام پروژه اصلی 
و تامین منابع آبی پایدار در روستای »دستگرد درگاز«، آبرسانی به مشترکان 
این روستا از طریق شبکه توزیع و به صورت یک روز در میان  صورت می گیرد 
و چاهک های آبی اشاره شده نیز مربوط به شرکت آب و فاضالب نمی باشد. .

که  تکنولوژی  فاکسکان  شرکت 
آیفون  تولید  در  اپل  کلیدی  شریک 
است، نخستین مدلهای خودروی برقی 

خود را رونمایی کرد.
شاسی  مدلهای  ایسنا،  گزارش  به   
بلند و سدان که روز دوشنبه معرفی 
هستند  مفهومی  خودروهای  شدند، 
که این تولیدکننده قصد دارد به جای 
این که تحت برند خود بفروشد، برای 

مشتریان خودرویی بسازد. مدیران فاکسکان از جمله یونگ لیو، رییس هیات مدیره واحد "هون های 
پرسیژن اینداستری" این شرکت مدلهای خودرو را در رویداد "روز فناوری" فاکسکان در تایپه رونمایی 
کردند.فاکسکان بزرگترین مونتاژکننده آیفون است و از این نظر به عنوان شریک خودروساز احتمالی 
اپل در موقعیت مطلوبی قرار می گیرد زیرا این شرکت فناوری آمریکایی هم به دنبال توسعه حضورش 

در دنیای خودرو است. 
اکسکان در راستای ورود به عرصه خودروسازی، در سپتامبر برای خرید 280 میلیون دالری یک 

کارخانه خودرو در اوهایو از استارتاپ لورداستون موتورز کورپ توافق کرد.
رییس فاکسکان گفت: ما دیگر یک شرکت تازه وارد نیستیم. این شرکت به تدریج زنجیره عرضه 

خودروی برقی ساخته و سخت افزار خودروی برقی خود را معرفی کرده است.
تایوان مشتری نخستین  یولون موتور  یولون موتور گفت: شرکت  لیلیان چن، رییس هیات مدیره 

خودروی برقی فاکسکان خواهد بود. 
فاکسکان همچنین اتوبوس برقی نمایش داد که قرار است سال آینده به یک فراهم کننده حمل و 

نقل بومی تحویل داده شود.
کری لیو، تحلیلگر سیتی گروپ در یادداشتی نوشت: فاکسکان در میان شرکتهای فناوری است که 
خودروهای برقی را به عنوان یک منبع رشد فراتر از بخش مونتاژ محصوالت الکترونیکی که حاشیه 
سود اندکی دارند، هدف گرفته اند. کارخانه اوهایو فرصت عالی برای فاکسکان فراهم کرده و این 

شرکت را صاحب ظرفیت مونتاژ، تجهیزات و استعداد می کند.
خودروی اپل جایزه نهایی برای هر تولیدکننده خودروی برقی خواهد بود. روابط قوی که فاکسکان با 
این شرکت فناوری آمریکایی دارد، در این قضیه به نفعش عمل خواهد کرد. سالها همکاری میان دو 
شرکت با افزوده شدن به محصوالت اپل، توسعه پیدا کرده است و این شرکت اکنون حدود 50 درصد 

از فروش ساالنه فاکسکان محسوب می شود.
با این حال تا چند سال دیگر  از خودروی ساخت اپل خبری نخواهد بود زیرا این شرکت چندین ضربه 
متحمل شده که یکی از آنها خروج مدیر پروژه خودرو و پیوستن وی به شرکت فورد موتور بوده است. 
اگرچه مدتهاست همه منتظر محصوالت اپل در بخش خودرو هستند اما این شرکت تقریبا چیزی در 

این باره اعالم نکرده است.
فاکسکان پس از معرفی پلتفرم خودروی برقی خود در سال گذشته، هنوز فروش هیچ خودرویی را 
آغاز نکرده است. به گفته یک منبع آگاه، این شرکت قصد دارد تولید انبوه پیکاپ برقی لورداستون 

در اوهایو را در آوریل آغاز کند.
در مقام مقایسه، خودروسازانی مانند تسال، فولکس واگن و هیوندای خودروهای برقی تولید کرده و 

میلیاردها دالر برای ساخت و ظرفیت تولید محصوالتشان هزینه می کنند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، با این حال فاکسکان پیشرفتهایی داشته است. این شرکت یک توافق 
تولید با شرکت فیسکر و یک قرارداد همکاری با شرکت دولتی PTT تایلند داشته است. همچنین با 

شرکتهای استالنتیس و ژیجیانگ جیلی هولدینگ قراردادهایی منعقد کرده است.
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ارزیابان یونسکو کاروانسرای 
بستک را برای ثبت جهانی 

بررسی کردند

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان گفت: »ارزیابان یونسکو کاروانسرای بستک را برای ثبت جهانی بررسی کردند.«
 سهراب بناوند بابیان این مطلب گفت: »وزارت میراث فرهنگی در نظر دارد در ۲۴ استان کشور، ۵۶کاروانسرا از عهد ساسانیان تا قاجاریه را به ثبت 
جهانی برساند که کاروانسرای بستک یکی از این کاروانسرا ها است.« مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان افزود: »کاروانسراي 
بستک مربوط به دوران قاجار است و در سال 1377 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.« 4

فرهنگ و هنر 

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

در کوچه باغ یاد تو دیشب قدم زدم
باران شدم ، سکوت خودم را به هم زدم

امنّیت قلمرو چشمم گرفته شد
تا هق هقانه از خودم و از تو دم زدم

حالم خراب بود و دلم تنگ اگر که باز
آهنگ گریه یک سره تا صبحدم زدم

افتاده بود لرزه بر اندام شانه ام
 پهلو اگر دوباره به پهلوی بم زدم

قطِع َرِحم به گفته ی دین هیچ خوب نیست
این بود اگر شبانه سری هم به غم زدم

دست سالم شعر مرا رد نکن رفیق 
خیس است چون به شوق تو آن را رقم زدم

خورشید را بگو که کمی گرمتر بتاب
خیسم ، ببین ، به یاد تو دیشب قلم زدم

شاعر : حنظله ربانی

عشق آهی ست که در بغض ِ گلو جا مانده 

لخته خونی ست که در سینه ی دنیا مانده 

عرق شرم ِ هم آغوشی خود را چه کند 

زن بیچاره ی در وحشت سرما مانده 

بغلم کن شب ِ شرجی پریشان ِ خزر 

منم آن رود که در حسرت دریا مانده

بغلم کن که بدون ِ تو تن ِ تنهایم 

تک درختی ست که در غربت صحرا مانده 

» پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت »

تا ابد لکه ی ننگش به دل ما مانده 

زخمی مهلکه ی عشق توام رحمی کن

به من ِ خسته که در معرکه تنها مانده...

شاعر : فهیمه تقدیری
       

خبــر

چاپ۱۵ جلد کتاب در کیش

 مدیر فرهنگی و آموزشی سازمان منطقه آزاد کیش 
از چاپ ۱۵ جدید  این سازمان در سال جاری  گفت: 
از  بخشی  خرید  یا  و  هزینه  تامین  صورت  به  کتاب 
سازمان  داشت:  اظهار  اردالن  کرد.رضا  حمایت  آن 
منطقه آزاد کیش امسال پنج میلیارد ریال در راستای 
حمایت از فرهنگ کتاب و کتابخوانی اعتبار تخصیص 
داده که تا کنون با استفاده از بخشی از این مبلغ 1۵ 

چند کتاب چاپ و روانه بازار شده است.
وی اضافه کرد: هفت عنوان از این کتاب ها با تالش 
معاونت فرهنگی و اجتماعی تدوین، گرد آوری و یا 
نگارش شده که تمام هزینه های آن از سوی سازمان 

تامین شده است.
اردالن گفت: این کتاب ها شامل فرهنگ کیشوندی، 
و  پنجمین  کتاب  فارس،  خلیج  اشعار  مجموعه 
ادبی کیش، مجموعه داستان های  چهارمین جایزه 

متنی و صوتی جنوب و داستان دستان کیش است.
و  کیشوندان  آثار  از  کتاب  عنوان  هشت  افزود:  وی 
فرهیختگان این جزیره به صورت خرید  3۰۰ جلد از 
هر عنوان و توزیع رایگان آن بین فرهیختگان جزیره 

حمایت شده است. 

مدیرکل تبلیغات اسالمی هرمزگان:  بودجه فرهنگی استان هرمزگان افزایش یابد

حجت االسالم انصاری راد تاکید کرد: بودجه فرهنگی 
طرح  به  نسبت  هرمزگان  اسالمی  تبلیغات  کل  اداره 
است  الزم  و  است  اندک  کل  اداره  این  های  برنامه  و 

جهشی در تخصیص بودجه فصل پنجم صورت گیرد.
اکبر  علی  االسالم  اندیشه؛حجت  دریای  گزارش  به 
در  هرمزگان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل  راد  انصاری 
فرهنگی  حوزه  عدیده  مشکالت  به  استاندار  با  دیدار 
تبلیغات  کل  اداره  کرد:  اظهار  و  داشت  اشاره  استان 
می  بهره  علمیه  حوزه  محصول  از  هرمزگان  اسالمی 
حوزه  در  که  روحانیونی  ظرفیت  از  عبارتی  به  گیرد 
توسعه  راستای  در  یابند  می  تربیت  و  تعلیم  علمیه 
های  آسیب  کاهش  و  رفع  و  دینی  فرهنگ  ترویج  و 

اجتماعی استفاده می شود.
حرکت  توسعه  و  رشد  برای  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
دینی و فرهنگی در استان نیازمند تقویت زیرساخت 
ها هستیم، افزود: بخشی از این زیرساخت ها به دلیل 
باید و  اودار گذشته، آن طور که  اعتبارات در  کمبود 
شاید رشد نیافته و درخصوص احداث خانه های عالم 
نیازمند  روستایی،  مناطق  در  روحانی  استقرار  جهت 

احداث این خانه ها در روستاها هستیم.
مدیرکل تبلیغات اسالمی هرمزگان تصریح کرد: حدود 

3۰۰ باب خانه عالم در سراسر استان احداث شده در 
حالی که 1۴۰۰ مسجد در استان هرمزگان بنا شده 
است.حجت االسالم انصاری راد ادامه داد: اعتبارات الزم 
برای احداث این خانه عالم، بخشی از محل اعتبارات 
دولتی، بخش دیگر از کمک سپاه و کمک های مردمی 

تامین است.
وی افزود: انتظار می رود ساالنه حدود 1۰ باب خانه 
استان  روستاهای  در  دولتی  اعتبارات  محل  از  عالم 

هرمزگان احداث شود و امید است این نگاه با حضور 
استاندار تقویت شود.مدیرکل تبلیغات اسالمی هرمزگان 
بر ضرورت رشد و توسعه فعالیت های قرآنی در استان 
تاکید کرد و گفت: در حال حاضر 3۵8 مراکز قرآنی 
اندازی و تاسیس شده  راه  در سطح استان هرمزگان 
است که می بایست این آمار نسبت به تعداد و جمعیت 
روستاهای هرمزگان در بازه زمانی کوتاه مدت افزایش 
یابد.انصاری راد همچنین به فعالیت های تشکل های 

دینی و تشکیل 1۶۰۰ هیئت مذهبی مجوزدار و دارای 
شناسنامه در سطح استان هرمزگان خبر داد و گفت: از 
آنجایی که این هیئت ها دارای طرح و برنامه هستند و 
در حوزه های دینی، فرهنگی، اجتماعی و … فعالیت 

دارند نیاز است کمک هایی به آنان معطوف شوند.
وی گفت: اردوگاه آموزشی، فرهنگی و تفریحی هماگ 
در یکی از روستاهای خوش آب و هوای استان در سال 
7۶ احداث شده است که در حال حاضر نیازمند تعمیر، 
تجهیزات و .. است و برای توسعه آن نیازمند نگاه ویژه 
هرمزگان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل  است  استاندار 
تاکید کرد: بودجه فرهنگی اداره کل تبلیغات اسالمی 
هرمزگان نسبت به طرح و برنامه های این اداره کل 
اندک است و الزم است جهشی در تخصیص بودجه 
فصل پنجم صورت گیرد. پیش از شروع شیوع ویروس 
کرونا، بیش از 3۵۰۰ مبلغ به نقاط مختلف شهری و 
روستایی استان هرمزگان اعزام می شد اما به دلیل عدم 

افزایش بودجه فرهنگی، آمار اعزام مبلغ کاهش یافت.
اعزام  آمار  کاهش  بر  عالوه  داشت:  بیان  راد  انصاری 
مبلغان، برای کاهش و رفع مشکالت روحانیون مستقر 
فرهنگی  اعتبارات  تخصیص  نیازمند  هجرت  طرح  و 

هستیم.

خبــر

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش 

هرمزگان؛

برای سومین سال متوالی کسب 
جایزه بنیاد فرهنگی البرز توسط 

دانش آموزان هرمزگانی

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش هرمزگان از 
کسب جایزه بنیاد فرهنگی البرز توسط دو دانش آموز 

هرمزگانی خبر داد.
دیانا  افزود:  خبر  این  اعالم  با  قویدل   محمد 
نمونه  آموزشگاه   از  اول،  متوسطه  دانش،مقطع 
ناحیه  سرای  پژوهش  فعال  )عضو  نورالهدی  دولتی 
یک بندرعباس (و نگین دیگ زاده  مقطع متوسطه 
پژوهش  فعال  عضو  فرزانگان،)  ازآموزشگاه   ، دوم 
فرهنگی  بنیاد  جایزه   ) بندرعباس  دو  ناحیه  سرای 
انتخاب  :برای  داد:  ادامه  کردند.وی  کسب  را  البرز 
ارسالی   نامه  شیوه  مطابق  ابتدا  آموزان  دانش  این 
افتخارات  بیشترین  که  آموزانی  دانش  البرز  بنیاد 
علمی،پژوهشی،فرهنگی و ورزشی را در طول سالهای 
تحصیلی خود کسب کرده اند، )در مقطع متوسطه اول 
پایه نهم  و متوسطه دوم پایه دوازدهم( به آن بنیاد 
معرفی می گردند و بعد از داوری کشوری، برترینها 
مشخص و اسامی آنها به استانها ابالغ می گردد.قویدل 
گفت: بنیاد فرهنگی البرز در سال 13۴۲ شمسی با 
هدف کمک به اشاعه فرهنگ تقدیر و تجلیل از مقام 
علمی دانشمندان و پژوهندگان برتر ایرانی ، تشویق 
با  نوجوانان  و  برگزیده  دانش آموزان  و  دانشجویان 
استعداد ایرانی، از طریق اعطای »جایزه بنیاد البرز« 
به همت مرحوم حسینعلی البرز، تأسیس و وقف شده 
و طی بیش از نیم قرن، چندین هزار نخبه برتر علمی 
کشور را مورد حمایت و تشویق قرار داده است.قابل 
ذکر است دانش آموزان هرمزگانی برای سومین سال 

متوالی موفق به کسب این جایزه شده اند .
های  چهره  و  پیشکسوتان  استادان،  آیین،  این  در 
هیات  اعضای  عنوان  به  پرورش  و  آموزش  نامدار 
آموزی،  دانش  در بخش  البرز 1۴۰۰  انتخاب جایزه 

دانش آموزان برتر را انتخاب کردند.

شورای معاونین آموزش وپرورش بندر خمیر با حجت االسالم شعیب صالحی نماینده 
ولی فقیه در شهرستان و سید عبدالجلیل قتالی مدیر مدرسه صدراالسالم و امام جمعه 

اهل سنت بندر خمیر دیدار کردند.
به گزارش خبرنگار دریای اندیشه از خمیر؛ دکتر علی یگانه در این دیدار که به  صورت 
آموزش وپرورش دستگاه  برگزار شد گفت:  ائمه جمعه شهرستان  دفتر  در  جداگانه 

انسان ساز است که سرنوشت جامعه به شیوه کارکرد آن بستگی دارد.
به  وابسته  تربیتی  دستگاه  در  را  تعالی  و  رشد  خمیر  بندر  آموزش وپرورش  مدیر 
مؤلفه های چون خانواده و اجتماع دانست و افزود: مدارس به  تنهایی قادر به تغییر 
افراد نیستند و برای نهادینه سازی مسائل فرهنگی و علمی نیازمند یاری دیگر متولیان 
فرهنگی و تربیتی شهرستان هستیم. یگانه استفاده از ظرفیت فرهیختگان شهرستان، 
ائمه جمعه و بهره گیری از خرد جمعی را یک مبحث ضروری در آموزش وپرورش 
دانست و اظهار داشت: تمامی تالش خود را به کار بسته ایم تا حرکت آموزش وپرورش 

شعیب  باشد.حجت االسالم  شاخص ها  ارتقای  و  مدارس  سازی  مطلوب  سمت  به 
شهرستان  گفت:  دیدار  این  در  نیز  شهرستان  امام جمعه  ولی فقیه  نماینده  صالحی 
بندر خمیر نماد وحدت، همدلی و همراهی است و باید در تعیین نیروها و مدیران 
شهرستان مصالح عمومی به  عنوان یک اولویت مهم در نظر گرفته شود.امام جمعه 
بندر خمیر تصریح نمود: فعالیت های مدیر آموزش وپرورش با روحیه جهادی و انقالبی 

است که رضایت بخش مهمی از فرهنگیان را به دنبال داشته است.

آموزش وپرورش دستگاه انسان ساز است

 اردوی همسفران کوه، باغ و دریا از سوی مراکز بستک، 
فین و هرمز در فضای اسکای روم برگزار شد.

سفری  دریا،  و  باغ  کوه،  همسفران  مجازی  اردوی   
تا  بلند فین  از دیدنی های بستک و نخل های  مجازی 
با هدف آشنایی کودکان و  جزیره رنگین کمانی هرمز 
نوجوانان با شهرهای بستک فین و هرمز و جاذبه های 
 ، اردو  این  ابتدای  در  گردید.  اجرا  این شهرها  دیدنی 
کلیپی از از دیدنی های بستک به نمایش گذاشته شد 
و اعضا با مناظر دیدنی و جاذبه های بستک آشنا شدند.

سپس محمد درویشی عضو شورای شهر هرمز و عضو 
سابق کانون، از فرهنگیان هرمز به معرفی موزه جامع 
هرمزشناسی پرداخت.در ادامه سهراب قلندری، نماینده 

موزه  این  مختلف  بخش های  هرمز  فرهنگی  میراث 
گفت:  هرمز  کانون  سابق  عضو  قلندری،  کرد.  معرفی 
کیلومتری   8 در  شکل  بیضی  جزیره ای  هرمز  جزیره 
بر ۴۲ کیلومتر  بالغ  بندرعباس است که مساحت آن 
مربع است. این جزیره تا قبل از حمله پرتغالی ها منبع 
 1۵۰7 سال  در  و  است  بوده  تجارت  برای  مکانی  و 
میالدی هرمز به تصرف پرتغالی ها در می آید و حدود 
بعد  و  بوده  ها  پرتغالی  تصرف  در  و شانزده سال  صد 
قلی خان  امام  فرماندهی  به  ایران  ارتش  توسط  آن  از 
پس گرفته می شود و به همین خاطر دهم اردیبهشت 
میراث  نامیده اند.نماینده  فارس  خلیج  ملی  روز  را  ماه 
فرهنگی افزود: در جزیره هرمز بیش از 7۲ رنگ خاک 

رنگی وجود دارد که یکی از معروفترین خاک ها،خاک 
سرخ می باشد که هم ارزش تجاری دارد و هم مردم 
جزیره از آن استفاده خوراکی کرده و در تهیه سسی 
از آن استفاده می کنند. در زمان جنگ  نام سوراغ  به 
تحمیلی جمعیت هرمز تقریباً 3 هزار نفر بوده است که 
۴۰۰ نفر رزمنده داشته و از این رزمندگان 38 نفر به 
فیض شهادت رسیده اند.شغل بیشتر مردم جزیره هرمز 
صیادی می باشد و زنان نیز در کنار مردان به فعالیت 
در زمینه صنایع دستی پرداخته و آنها را به گردشگران 
ارائه می کنند. در این موزه ،نقشه های مختلفی از خلیج 
فارس از زمان های دور به چشم می خورد.در ادامه این 
سفر مجازی، اعضا با پخش کلیپی با جاذبه های دیدنی 
جزیره هرمز آشنا شدند. همچنین پخش کلیپ یکی از 
کارآفرینان جزیره هرمز یکی از دیگر برنامه های اردو 
هرمز  جزیره  کارآفرینان  از  یکی  زرنگاری  مهین  بود. 

عنوان کرد: من از کودکی تا نوجوانی در کانون همواره از 
کتاب ها و کالس های کانون استفاده می کردم و عالقه ام 
بیشتر در زمینه کاردستی بود و کتاب هایی در زمینه 
کاردستی کار با صدف و سنگ را به امانت می بردم. وی 
افزود: کانون و مربیان آن در موفقیت من نقش زیادی 
داشتند و من کار را با خاک های رنگی هرمز و استفاده 
آن بر روی شیشه و ساختن قاب های زیبا شروع کردم و 
با استفاده از صدف های مختلف به ساخت زیورآالت و 
وسایلی مانند جاکلیدی دستبند گردن آویز با طرح های 
سنتی و بومی ادامه دادم عالوه بر این با دادن ایده به 
دوستانم، وسایل و صنایع دستی آنان را در مغازه ام به 
فروش می رسانم و فروش اینترنتی هم از از فعالیت های 

دیگر من در زمینه صنایع دستی می باشد. 
،با  هرمز  مرکز  مسوول  مربی  هرمزی  گلزاری  زهرا 
معرفی دهتولوک یکی از اسباب بازی های قدیمی هرمز 

،ساخت این عروسک را به اعضاء آموزش داد.
 خنجی  با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با جاذبه 
های گردشگری و موزه های مردم شناسی ، به معرفی 
و  تاریخی  های  مکان  از  یکی  بستک  کاروانسرای 

گردشگری شهرستان بستک پرداخت.
خنجی رئیس میراث فرهنگی شهرستان بستک گفت 
یکی از آثار تاریخی و گردش گری که در دوره قاجار 
این  است  بستک  کاروانسرای شهر  است  ساخته شده 
بنای قدیمی با هدف مرمت و احیا به بخش خصوصی 

واگذار گردیده است .
کاروان های  مسیر  در  کاروان سرا  این  گفت:  خنجی 
به  بندرلنگه  و  الر  بازرگانان  و  گردشگری  و  تجاری 
بندرعباس قرار داشته و محل استراحتگاه و سرپناهی 
برای مسافران بوده است. این کاروانسرا دارای چندین 

اتاق  ، اصطبل و  حیاط و دو ایوان است.
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ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت هشتادودو متروهفتادوهشت دسیمتر مربع )82/78 متر مربع( دارای پالک ثبتی پانصدونودودو فرعی از سه 
هزار وپانصدوشصت ونه اصلی )3569/592-اصلی( که بقدر السهم از عرصه و مشاعات ومشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی سهیم 
می باشد واقع در کوی فرهنگیان بلوارمادر کوچه گل افشان مجتمع ایران زمین طبقه 7 واحد سمت جنوب غربی بخش یک بندرعباس که به نام پروانه 
شاهنوری ثبت و سندمالکیت صادر گردیده دارای حدود اربعه ملک : شماال در پنج قسمت اول بطول دومترو سی سانتی متر دیواریست اشتراکی با قطعه 
25 تفکیکی دوم که شرقی است یطول شصت سانتی متر و سوم بطول دو متر و بیست سانتی متر چهارم که غربی است بطول شصت سانتی متر سه قسمت 
اخیر دیواریست به داکت مشاعی پنجم بطول سه  مترو هشتاد سانتی متر دیواریست اشتراکی با قطعه 25 تفکیکی شرقا اول بطول سه مترو هشتاد سانتیمتر 
دوم که شمالی است بطول شصت سانتیمتر دو قسمت  اخیر درب دیواریست به راهرو و راه پله مشاعی و سوم بطول یک مترو پنجاه سانتیمتر و چهارم که 
شمالی است بطول نود سانتیمتر دیواریست به آسانسور مشاعی پنجم بطول چهارمتروبیست سانتی متر دیواریست اشتراکی باقطعه 28 تفکیکی جنوبا اول 
بطول یک متروبیست وپنج سانتیبمترو دوم که شرقی است بطول هفتادسانتیمتر دیواریست به نورگیر مشاعی و سوم بطول چهارمتر و شصت سانتیمترو چهارم 
که بصورت پخی است بطول یک متروسی سانتیمتر و پنجم که غربی است بطول چهل سانتیمتر و ششم بطول یک مترو پنجاه سانتیمتر و هفتم که غربی 
است بطول دومتروپنجاه سانتیمترو هشتم بطول پنجاه سانتیمتر و نهم بصورت پخی است بطول یک متروچهل سانتیمتر هر هفت قسمت اخیر دیوار و نرده 
بالکن و پنجره است به فضای  حیاط مشاعی غربا بطول پنج متروپنجاه سنتیمتر دیوریست بفضای قطعه دوم تفکیکی کف این قطعه با سقف  قطعه بیست و 
سوم تفکیکی و سقف آن با کف قطعه سی و یک تفکیکی مشترک است بنا به تقاضای بستانکار مبنی برارزیابی پالک فوق و برابر گزارش کارشناس رسمی 
دادگستری مجمع احداثی عبارت است از یک باب ساختمان 8 طبقه با اسکلت بتنی و سقف تیرچه و بلوک با نمای سرامیک و شیشه با قدمت حدود 20 
سال ، دارای آسانسور و حیاط مشاعی ، ملک مورد رهن واقع در طبقه 7 سمت جنوب غربی با مشخصات دیوارها با پوشش کاغذ دیواری و سقف رنگ 
آمیزی ، و آشپزخانه کاشی و سرامیک و کابینت ممبران و پنجره ها آلومینیوم ، درب ضد سرقت و دارای 2 اتاق خواب و پذیرایی و آشپزخانه و سرویس 
های بهداشتی ، انشعاب برق اختصاصی  و آب مشاع و سیستم سرمایشی کولر اسپیلت  و گازی میباشد با عنایت به مراتب فوق و با توجه به موقعیت ،قدمت 
، وضعیت ، مساحت و کاربری ملک و در نظر گرفتن عوامل موثر  ارزش پایه مزایده با فرض عدم هر گونه بدهی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی و یا سایر 
موسسات و نهادهای دولتی  یا خصوصی  و نیز بدون در نظر گرفتن مستحق للغیر بودن جمعا به مبلغ 8/400/000/000 ریال ) هشت میلیارد وچهارصد 
ملیون ریال ( ارزیابی گردید پالک فوق به موجب سند  رهنی 109225 مورخ 1387/10/24 تنظیمی دفترخانه شماره 8 شهربندرعباس در رهن بانک 
صادرات قرارر گرفته به دلیل عدم پرداخت بدهی منجر به صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی 9000099 علیه شرکت پردیس دریای هرمز گردیده 
پالک مورد رهن در روز یکشنبه مورخ 1400/08/09 در اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر از طریق مزایده حضوری از 
مبلغ فوق به فروش می رسد شرکت در جلسه مزایده برای برای عموم آزاد است و فروش کال نقدی است شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد 
مبلغ مزایده به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است و برنده مزایده مکلف است مابه الفات مبلغ فروش را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و درصورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز ننمائید 
مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد به موجب یک فقره چک تضمین شده باتکی به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجرای 
اسناد رسمی بندرعباس جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد .الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای انها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز درصورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 

مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد . و برابر اعالم بستانکار مورد وثیقه فاقد پوشش بیمه ای می باشد 
تاریخ انتشار : 1400/07/27

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس – مریم چمنی

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسنادرهنی(

گزارشی از برگزاری اردوی همسفران کوه، باغ و دریا
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اجتماعی 

به مناسبت هفته تربیت بدنی و برای نخستین بار، برنامه های اجرایی بسته تحول سواد حرکتی در مدارس هرمزگان آغاز شد.
 مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: این طرح با هدف ارتقاء سواد حرکتی و تضمین سالمت جسمی و روانی دانش آموزان از امروز تا اواسط 
اسفند امسال ادامه دارد. ایرج بیت الهی افزود: این طرح شامل ۳۰ درصد از دانش آموزان دوره ابتدایی است و نیمه اسفند نتایج حاصل از مهارت ها 
تجزیه و تحلیل و ارزیابی می شود.

اجرای بسته تحول سواد حرکتی 
در مدارس هرمزگان
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فال

متولد چه ماهی هستی؟

گاهی اوقات آنقدر مسائل را بزرگ می کنید 
که هم خودتان و هم در اطرافیانتان را آزار 
باید سعی کنید که نسبت به  می دهید. 
باشید.  داشته  ای  بینانه  نگاه خوش  دیگران 
همیشه عامل انگیزه خودتان و دیگران باشید.تا جایی 
که می توانید با دوستانتان همکاری کنید. بپذیرید که 
اتفاقات بزرگی در راه است و می توانید از آنها تجربه 

های جدید کسب کنید.

خودتان  در  را  پروازی  بلند  حس  باید 
افزایش دهید. همیشه برای کارهایی که 
بگذارید. زمان  و  انرژی  دهید  می  انجام 

به باید سعی کنید که نیاز خود را بشناسید و 
دنبال برطرف کردن آن باشید. بیش از حد درگیر 
تصمیمات  نشوید. همیشه  دیگران  منفی  رفتارهای 
کنید.  اتخاذ  تجربه  با  افراد  مشورت  با  را  خود 

دیپلماسی را فراموش نکنید.

انرژی  که  کنید  تمرین  خودتان  با  باید 
مثبت داشته باشید. از هیچ تالشی برای 
می  که  جایی  تا  نکنید.  دریغ  موفقیت 
برقرار  رمانتیک  روابط  اطرافیانتان  با  توانید 
کنید و اجازه ندهید که کسی در امور شما دخالت 
داشته  ریزی  برنامه  کاری  هر  برای  همیشه  کند. 

باشید. شجاعت خود را افزایش دهید.

وارد مرحله جدیدی از زندگی می شوید.
انرژی خود را باال ببرید. سعی کنید که با 
اعضای خانواده روابط نزدیکی برقرار کنید.

اتفاقات خوبی برای شما رخ می دهد.  مطمئناً 
همیشه به انجام کارهای بزرگ بپردازید. باید مراقب 
توانید  می  باشید.خوشبختانه  جسمی  مشکالت 

مشکالت را حل و فصل کنید.

سعی کنید همیشه روابط گرم و صمیمانه با 
دیگران برقرار کنید. استایل ارتباطی خود 
را بهبود ببخشید. به ندای قلب خود گوش 
دهید و اجازه ندهید که مشکالت جسمی به 
شما غلبه کند. تالش و پشتکار خود را افزایش دهید. 
داشته  زندگی  در  مشخصی  و  واضح  اهداف  همیشه 
باشید. سعی کنید که از هر لحاظ به خودتان اهمیت 

دهید و خود مراقبتی را افزایش دهید.

باید برای اهدافتان برنامه ریزی کنید. اجازه 
ندهید که دیگران حقیقت را به گونه ای 
دیگر برای شما توضیح دهند. همیشه به 

دنبال ارتقاء درجه باشید. تغییرات بزرگی در راه است.
داستان شخصی  باشید.  خود  ذهنی  وضعیت  مراقب 
زندگی خود را برای کسی بازگو نکنید. سعی کنید که 
باید بی خیالی بیش از حد را کنار بگذارید و زندگی را 

جدی بگیرید.

سعی  ببرید.  باال  را  خود  نفس  به  اعتماد 
کنید که همیشه فرد کاریزماتیکی باشید. 
نگرانی ها را از خودتان دور کنید. فهم و 
درک خود را نسبت به مسائل باال ببرید. باید 
به مشکالت غلبه کنید. سعی کنید که با کودکانتان 
روابط نزدیکی برقرار کنید و اجازه ندهید که مشکالت 
به شما غلبه کند. سعی کنید که همیشه ماجراجویی 

داشته باشید.

باید فعالیت های تخصصی به انجام برسانید.
مطمئناً قدرت این را دارید که روی پای 
خودتان بایستید. باید به موانع زندگی غلبه 

کنید. از مشکالتی مثل کمبود تمرکز رنج می برید، 
علت آن هم شلوغی و آشفتگی محیط اطراف شماست. 
باید با برنامه ریزی پیش بروید. تا جایی که می توانید 
با دوستانتان همراهی و همکاری کنید. همیشه حاالت 

مثبت در خودتان به وجود بیاورید.

امروز باید عامل انگیزه بخشی به خودتان و 
دیگران باشید. انرژی خود را در سطح باال 
را  نگه دارید. سعی کنید که عالیق خود 
صادقانه ابراز کنید. عشق واقعی زندگی خود را بشناسید.

گاهی اوقات به شدت بی تفاوت می شوید که باعث آزار 
اطرافیانتان می شود. به دنبال هماهنگی و انجام کارهای 
مطمئن  بگذارید.  کنار  را  کردن  غیبت  باشید.  بزرگ 

باشید که همه در زندگی چالش های شما را دارند.

زندگی  از  مشخصی  و  واضح  تصویر  باید 
داشته باشید. همیشه عامل انگیزه خودتان 
و اطرافیانتان باشید. از هیچ تالشی برای 

موفقیت دریغ نکنید. باید سؤاالت ذهنی خود را مطرح 
کنید و از چیزی نترسید. اجازه ندهید حال روحی شما 
خراب شود. باید سعی کنید که با انگیزه کارهای خود 
را به انجام برسانید. مطمئناً می توانید با کسانی مالقات 
کنید که چیزهای جدیدی را به شما آموزش می دهند.

مشخص  را  خود  اهداف  ترس  بدون  باید 
دوباره  را  خود  شخصی  تمایالت  کنید. 
به دنبال چه چیزی  بدانید  تعریف کنید. 
هستید. خودتان را وارد برنامه کارهای بزرگ 
کنید و اجازه ندهید که کسی شما را از رسیدن به 
کارهای  در  کند.  ناامید  خوب  لحظات  از  پر  زندگی 
ای  به  بهتر شود.  تا حالتان  نیکوکارانه شرکت کنید 

مراقب باشید که خستگی به شما غلبه نکند.

باید  است.  در صلح  با شما  اطراف  جهان 
باشید.  سعی کنید که روی پای خودتان 
مراقب  باشید.  مستقل  زندگی  در  همیشه 

ذهن ناخودآگاه خود باشید تا منفی بافی نکند. همیشه 
بینش مثبت نسبت به اتفاقات داشته باشید. تالش و 
پشتکار را فراموش نکنید. با کسانی که دوستشان دارید، 

همراهی کنید.
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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: برنامه ما این است که در چهار سال آینده، به تک تک خانه های مردم، فیبر نوری ببریم و پروژه فیبر در منزل را اجرا کنیم 
که مردم سرعت های چندگیگی را تجربه کنند.به گزارش ایسنا، عیسی زارع پور با بیان اینکه شبکه ملی به معنای قطع دسترسی به شبکه جهانی نیست، اظهار 

کرد: شبکه ملی اطالعات به این معناست که ما در داخل کشور یک شبکه پرظرفیت داشته باشیم که وقتی می خواهیم به ارتباطات بین الملل هم مرتبط شویم، 
حداکثر ظرفیت به کمک آید و مردم تجربه کاربری خوبی داشته باشند.

برنامه  داریم مردم با 
فیبرنوری سرعت های 
چندگیگی را تجربه کنند

 کره جنوبی اپل را به چالش
 می کشد

قانون جدید کره جنوبی به اپراتورهای اپل اجازه نمی دهد 
توسعه دهندگان را وادار به استفاده از سیستم پرداخت 
خود کنند. همین امر به چالشی جدید میان قانونگذاران 

این کشور و اپل منجر شده است.
درهمین  رویترز،  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
راستا یکی از مقامات هشدار داده احتماالً تحقیقی درباره 

همخوانی اپل با قانون انجام خواهد شد.
کار  و  کسب  قانون  جنوبی  کره  دولت  آگوست  ماه  در 
ارتباطات خود را اصالح کرد تا سلطه شرکت های فناوری 
و اپراتورهای فروشگاه های بزرگ اپ مانند اپل و گوگل بر 
بازار را کاهش دهد و اجازه ندهد آنها برای خریدهای انجام 

شده در اپ کمیسیون دریافت کنند.
اما  شد  اجرایی  مرحله  وارد  گذشته  ماه  از  مذکور  قانون 
اپل به دولت کره جنوبی اعالم کرد قباًل این قانون را اجرا 
کرده و نیازی به تغییر در سیاست های اپ استور نیست. 
یک مقام کمیسیون ارتباطات کره جنوبی )KCC( دراین 

باره می گوید: این رفتار برخالف قانون اصالح شده است.
رگوالتور ارتباطات کره جنوبی از واحد اپل در این کشور 
خواسته تا سیاست جدیدی ارائه و اختیار بیشتری برای 
این  از  اپل  در صورتیکه  کند.  واگذار  پرداخت  روش های 
دستور پیروی نکند، با تحقیقات حقیقت یاب و جریمه یا 

مجازات های دیگر روبرو خواهد شد.
اعالم  مذکور  کمیسیون  به  نیز  گوگل  دیگر  سوی  از 
کرده تصمیم دارد قوانین را رعایت کند و اجازه می دهد 
همین  در  شوند.  فعال  سوم  طرف  پرداخت  سیستم های 
با رگوالتورهای کره جنوبی  راستا قرار است هفته آینده 

مالقات کند.

پیامک های تبلیغاتی اپراتورها چطور 
غیرفعال می شود؟

در حالی که برخی از کاربران تمایلی به دریافت پیامک های 
از  یک  هر  ندارند،  همراه  اپراتورهای  سوی  از  تبلیغاتی 
پیامک های  این  غیرفعال سازی  برای  روشی  اپراتورها 

تبلیغاتی در نظر گرفته اند.
به گزارش ایسنا، دریافت پیامک های تبلیغاتی معموال برای 
کاربران آزاردهنده است و به همین دلیل بیشتر کاربران 
تبلیغاتی  پیامک های  غیرفعال سازی  برای  راهی  به دنبال 
پیامکی،  سرشماره های  شدن  مسدود  از  پس  هستند. 
ارسال  برای  از شماره های شخصی  استفاده  به  شرکت ها 
پیامک روی آوردند و سازمان تنظیم مقررات هم سامانه 
این شماره ها  و مسدودسازی  برای شناسایی  را   *۸۰۰#
راه اندازی کرد. در عین حال، همچنان بعضی از پیامک های 
تبلیغاتی از سوی خود اپراتورهای همراه ارسال می شود که 
البته برای غیرفعال سازی این پیامک ها هم راه حل وجود 

دارد.
عدم دریافت پیامک های تبلیغاتی همراه اول

برای عدم دریافت پیامک های تبلیغاتی در اپراتور همراه 
اول، مشترکان می توانند با یکی از روش های ارسال عدد 
»۱« به »۸۹۹۹«، شماره گیری کد دستوری ۸۹۹۹#*، 
سامانه  به  مراجعه   ،۹۹۹۰ اطالع رسانی  مرکز  با  تماس 
قطع سرویس  به  نسبت  اپلیکیشن(  و  )پرتال  من  همراه 

پیام تبلیغاتی خود اقدام کنند.
اطالع رسانی  پیامک های  که  کرده  ذکر  اول  همراه  البته 
اپراتور و اطالع رسانی سرویس های پایه و باند پهن همراه 
بنابراین  نمی شوند،  محسوب  تبلیغاتی  پیامک های  اول، 
درصورت قطع سرویس پیام تبلیغاتی، مشترکین این نوع 
پیام ها را دریافت می کنند. همچنین برخی مشترکین به 
واسطه عضویت در باشگاهی خاص یا ارائه شماره خود به 
فروشگاه ها از این مبادی پیامک تبلیغاتی دریافت می کنند 

که در این خصوص نیز اپراتور دخالتی ندارد.
فعال سازی و غیرفعال سازی پیامک های تبلیغاتی ایرانسل

به  مایل  که  بگیرید  تصمیم  می توانید  نیز  ایرانسلی ها 
دریافت کدام گروه پیامکی هستید و سپس برای دریافت 
یا عدم دریافت هر دسته از پیامک ها اقدام کنند. این کار 
»مدیریت  گزینه  و  ایرانسل من  اپلیکیشن  به  مراجعه  با 
پیامک های تبلیغاتی، شماره گیری کد ۵۰۰۶ #* و دریافت 
فهرست کاملی از گروه های پیامکی و پیامک به ۵۰۰۶ و 
انتخاب کلیدواژه مربوط به دریافت هر دسته از پیامک ها، 

امکان پذیر است.
مدیریت خدمات پیامکی در اپراتور رایتل

در اپراتور رایتل نیز استفاده از نرم افزار رایتل من و مراجعه 
به منوی "مدیریت خدمات پیامکی انبوه و ارزش افزوده"، 
شماره گیری کد دستوری #۸۰۰* یا کد دستوری ۱۹۵#* 
یا   *۸۰۰*۳# تبلیغات، شماره گیری کد  انتخاب قطع  و 
برای غیرفعال سازی و جلوگیری  ارسال عدد ۳ به ۸۰۰، 
مانند  پیام   مراکز  از  که  تبلیغاتی  پیامک های  دریافت  از 
مشابه  شماره های  و   )۳۰۰۰۰۱۲۳۴۵ و   ۱۰۰۰۱۲۳۴۵(

ارسال می شود، کاربرد دارد.

خبـــر خبــــر

پایش ماهواره ای تغییرات مساحت 
آبی دریاچه های کشور

سازمان فضایی ایران با استفاده از فناوری سنجش از دور و 
تصاویر ماهواره ای روند تغییرات مساحت آبی ۴۰ دریاچه 
کشور را در ۶ ماهه نخست امسال پایش و رصد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تغییرات مساحت دریاچه های ۴۰ 
سد کشور با استفاده از تصاویر ماهواره ای در شش ماهه 

نخست سال ۱۴۰۰ برآورد شده است.
اداره کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران با استفاده 
از فناوری سنجش از دور و با استفاده از سری های زمانی 
تصاویر ماهواره ای به مطالعه تغییرات سطح آب دریاچه های 

۴۰ سد بزرگ کشور در نیمه اول امسال پرداخته است.
پایش صورت گرفته از کاهش مساحت آبی این دریاچه ها 

بین ۱۰ تا ۷۰ درصد حکایت دارد.
این مطالعه نشان می دهد که سطوح آبی دریاچه های ارس، 
گلپایگان، کبودوال، شهید رجایی، سبالن و سفیدرود در 
شش ماهه نخست سال بین ۵۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته 

است.
سدهای الر، شیروان، شهید قنبری، کارده، شهید کاظمی 
و مهاباد نیز بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از مساحت دریاچه خود 
را از دست داده اند.کاهش سطح آب در سایر دریاچه های 

سدها نیز بین ۱۰ تا ۴۰ درصد تخمین زده می شود.

هشدار آمریکا به صنعت رمزارز 
درباره حمالت باج افزاری

وزارت خزانه داری آمریکا به صنعت رمزارز درباره افزایش 
حمالت باج افزاری هشدار داد.

به گزارش ایسنا، مقامات آمریکایی اعالم کردند مجموعا 
۵۹۰ میلیون دالر پرداختهای باج افزاری مظنون در شش 
از ۴۱۶  بیشتر  که  گرفت  انجام  سال ۲۰۲۱  نخست  ماه 

میلیون دالر گزارش شده برای کل سال ۲۰۲۰ بود.
وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرد میانگین ماهانه میزان 
مبادالت باج افزاری در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۰۲.۳ میلیون 
دالر بوده و گروههای REvil/سودینوکیبی، کانتی، دارک 
افزاری  باج  گروههای  شایعترین  فوبوس  و  آوادون  ساید، 
گزارش شده بوده اند.جو بایدن، رییس جمهور آمریکا در 
پی سلسله حمالت باج افزاری که امسال به وقوع پیوست 
و امنیت تامین انرژی و غذای آمریکا را به خطر انداخت، 
واکنش امنیت سایبری دولت را اولویت اصلی اکثر مقامات 
قرار داده است.وزارت خزانه داری  رتبه دولت خود  عالی 
آمریکا به منظور متوقف کردن استفاده از رمزارزها برای 
پرداخت باج به گروههای هکری، به اعضای جامعه رمزارز 
شوند  مطمئن  که  هستند  این  مسئول  آنها  کرد  اعالم 
مستقیما یا غیرمستقیم به تسهیالت چنین مبادالتی که 
تحت تحریمهای آمریکا ممنوع هستند، کمک نمی کنند.
در دستورالعمل جدید این وزارتخانه آمده است که صنعت 
مجازی  ارزهای  از  استفاده  از  جلوگیری  در  مجازی  ارز 
توسط کسانی که در لیست سیاه تحریمها قرار دارند، به 

میزان فزاینده نقش مهمی ایفا می کند.
بیانیه ای گفت:  والی آدیمو، معاون وزیر خزانه داری در 
از  خالفکاران  بردن  سود  کردن  دشوار  با  وزارتخانه  این 
جرایمشان، به متوقف کردن حمالت باج افزاری کمک می 
کند اما ما به شرکایی در بخش خصوصی نیاز داریم تا به 

جلوگیری از این فعالیت غیرقانونی کمک کنند.
دستورالعمل جدید همچنین به صرافیهای رمزارز توصیه 
کردن  مسدود  برای  یابی  مکان  ابزارهای  از  است  کرده 
دسترسی از کشورهای تحت تحریم آمریکا استفاده کنند.

سیستمهایی  انداختن  کار  از  برای  افزار  باج  از  هکرها 
استفاده می کنند که همه چیز از صورتحساب بیمارستان 
تا تولید را کنترل می کنند و تا زمانی که پول باج را که 
معموال در قالب رمزارز است، دریافت نمی کنند، سیستمها 

را آزاد نمی کنند. 

حمله سایبری غول بیمه برزیل را 
فلج کرد

حمله سایبری به شرکت بیمه پورتو سگورو در برزیل باعث 
شد ارائه خدمات مختلف از طریق آن متوقف شود و شبکه 

رایانه ای این شرکت از کار بیفتد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، شرکت 
یادشده که سومین شرکت بزرگ بیمه ای در برزیل است 
و بیش از ۱۳ هزار کارمند دارد، این موضوع را به اطالع 

کمیسیون اوراق بهادار و بورس کشور رسانده است.
بر اساس بیانیه پورتو سگورو، این شرکت به سرعت همه 
محیط  تدریج  به  و  کرده  فعال  را  امنیتی  پروتکل های 
سرگیری  از  جهت  در  و  کرده  بازیابی  را  خود  عملیاتی 

فعالیت های عادی در اسرع وقت تالش می کند.
حمله  این  مورد  در  را  بیشتری  جزئیات  یادشده  شرکت 
سایبری افشا نکرده، اما مدعی شده هیچ نشت داده ای از 
دفتر مرکزی آن و نیز شعب این شرکت رخ نداده و هیچ 
اطالعات شخصی از مشتریان یا شرکای تجاری این شرکت 

به دست هکرها نیفتاده است.
و  بیمه مسکن  ارائه خدمات  زمینه  در  بیمه  این شرکت 
خودرو پیشتاز است و بیش از ۱۰ میلیون مشتری حقیقی 
و حقوقی دارد. پیش از این در ابتدای سال ۲۰۲۱ شرکت 
سی وی سی که یکی از بزرگترین ارائه دهندگان خدمات 
مسافرتی در برزیل است نیز مورد حمله باج افزاری قرار 

گرفت.

خصوصی  اینکه  بیان  با  مخابرات  سندیکای  دبیر 
شدن ارتباطات ثابت مشکلی ایجاد نمی کند، گفت: 
بخش خصوصی می تواند در این حوزه سرمایه گذاری 
کند و نهادهای حکومتی نیز امنیت را تامین کنند 
چون مخابرات بخش استراتژیک است و باید به آن 
با  ایسنا  با  گفت وگو  در  رستگار  توجه شود.فرامرز 
اطالعات  ملی  کنفرانس »شبکه  برگزاری  به  اشاره 
اظهار  ارتباطی«،  زیرساخت های  پایدار  توسعه  و 
بلکه  نیست  عمومی  رویدادی  کنفرانس  این  کرد: 
افراد اهل موضوع و متخصص است و  ویژه حضور 
سیاست گذار،  دستگاه های  را  آن  شرکت کنندگان 
اجرایی و کارفرمایی بزرگ و زنجیره تامین کنندگان 
نیازهای بخش حاکمیت و اجرایی تشکیل می دهند. 
تاکید ما در این کنفرانس به ظرفیت های شبکه ملی 
اطالعات با استفاده حداکثری از توانمندهای داخلی 

است.
توسعه نیافتن شبکه ارتباطات  ثابت

دبیر کنفرانس »شبکه ملی اطالعات و توسعه پایدار 
توسعه  اینکه  بر  تاکید  با  ارتباطی«  زیرساخت های 
نیافتن شبکه ارتباطات ثابت یکی از دالیل پیشرفت 
نکردن شبکه ملی اطالعات است، خاطرنشان کرد: 
توسعه، به ویژه در حوزه ثابت به خوبی صورت نگرفته  
است این در حالی است که شرکت مخابرات ایران 

در توسعه شبکه ثابت نقش حیاتی دارد.
وی ادامه داد: شبکه ارتباطات ثابت در سایر کشورها 
هم در دست بخش خصوصی است و هیچ مشکلی 
ایجاد نمی شود زیرا بخش خصوصی سرمایه گذاری 

می کند و نهادهای حکومتی هم امنیت آن  را تامین 
می کنند چون مخابرات بخش راهبردی است و باید 
ادامه  مخابرات  سندیکای  دبیر  شود.  توجه  آن  به 
داد: اگر شرکت مخابرات ایران در هر سال تنها به 
سرمایه گذاری  موجودیش  تمام  درصد   ۱۵ اندازه 
و  تجهیزات  همه  می کرد  اضافه  ظرفیتش  به  و 
زیرساخت های مستهلک نوسازی می شد. زمانی که 
مشترک  میلیون  واگذار شد، ۲۸  مخابرات  شرکت 
داشت و امروز ۳۰ میلیون مشترک دارد و این یعنی 

در این سال ها جهش و توسعه ای نداشته است.
نشود،  سرمایه گذاری  ثابت  ارتباطات  در  اگر 

اپراتورهای همراه فلج خواهند شد
شرکت  موفقیت  عدم  مهم  دالیل  از  یکی  رستگار 
افزود:  و  کرد  ذکر  تعرفه  تغییر  عدم  را  مخابرات 

باید افزایش تعرفه ها بر اساس برنامه های پیش روی 
شرکت مخابرات انجام و به همان نسبت به تنوع و 
کیفیت خدمات هم افزوده شود. مردم گاهی تصور 
می کنند دریافت خدمات اینترنتی از موبایل ارزان تر 
است و ارتباطات ثابت پاسخگو نیست. اگر این طرز 
اصالح  ثابت  ارتباطات  در  سرمایه گذاری  با  را  فکر 

نکنیم اپراتورهای همراه به زودی فلج خواهند شد.
تقاضا  افزایش  با  حاضر  حال  در  کرد:  تاکید  وی 
قفل  ناگهان  شبکه  این  همراه،  تلفن  شبکه  در 
می شود این در حالی است که با توسعه ارتباطات 
امروز  است.  امکان پذیر  همه  به  ثابت خدمات دهی 
برای دریافت سیم کارت ۱۰۰ دالر و برای دریافت 
ارتباطات ثابت باید ۵۰۰ دالر هزینه کرد، در حالی 
که تعرفه وویس در موبایل هر دقیقه ۶۰ تومان و 

در ثابت ۵ تومان محاسبه می شود که این قیمت از  
سال ۱۳۷۲ تا کنون ثابت است.

از محل وویس  موبایل  اپراتورهای  تاکید کرد:  وی 
درآمد دارند و از آن محل به دیتا یارانه می دهند، در 
صورتی که اپراتور ثابت از وویس درآمد کافی ندارد. 
افزایش تعرفه مخابرات الزامی است اما باید با افزایش 
خدمات جدید همراه باشد و در این شرایط رضایت 

مردم نیز حاصل می شود.
آشنایی میان متقاضیان و عرضه کنندگان برای رفع 

موانع موجود
دبیر کنفرانس »شبکه ملی اطالعات و توسعه پایدار 
ارتباطی« درباره برگزاری نمایشگاه  زیرساخت های 
در حاشیه این کنفرانس گفت: هدف از برگزاری این 
نمایشگاه آشنایی میان متقاضیان و عرضه کنندگان 
است به طوری که بتوانند با تعامل موانع موجود را 

رفع کنند.
غیر  و  زیرساختی  الیه  وجود  به  اشاره  با  رستگار 
زیرساختی در شبکه ملی اطالعات افزود: در قسمت 
زیرساختی الیه مخابراتی و دیتاسنتر و مواردی مثل 
اینها وجود دارد و دبیرخانه آن در وزارت ارتباطات 

و فرماندهی آن هم به عهده وزیر ارتباطات است.
وی درباره الیه غیرزیرساختی شبکه نیز توضیح داد: 
این قسمت به سازمان فناوری اطالعات محول شده 
و این سازمان به عنوان سیاست گذار و ناظر در این 
حوزه محسوب می شود. در این نمایشگاه فعاالن الیه 
زیرساختی و غیرزیرساختی حضور دارند البته تاکید 

ما بر قسمت غیر زیرساختی است.

افزایش تعرفه های مخابراتی الزامی است اما...

پروژه پژوهشی بررسی و امکان سنجی بومی سازی 
خدمات بستر توسعه نرم افزارهای کاربردی شبکه 
فناوری  و  ارتباطات  پژوهشگاه  در  اطالعات  ملی 
مهر،  خبرنگار  گزارش  شود.به  می  انجام  اطالعات 

قالب  در  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  پژوهشگاه 
»مشاوره  پروژه  در  همکاری  برای  فراخوانی  اعالم 
سازی  بومی  امکان سنجی  خصوص  در  پژوهشی 
خدمات بستر توسعه نرم افزارهای کاربردی شبکه 

ملی اطالعات« از پژوهشگران دعوت کرده است.
 ICT پژوهشگاه  اطالعات  فناوری  سکوهای  گروه 
برای این پروژه از افراد متخصص و آشنا با حوزه های 

 BaaS  )Backend as a Serivce(  بسترهای ارائه
 Mobile( ارائه  بسترهای  باز،  موارد متن  خصوصاً 
خصوصاً   MBaaS  ) Backend as a Service
اندروید،  اپلیکیشن های  ساختار  باز،  متن  موارد 
مفاهیم امنیت نرم افزار کاربری و مدیریت سیستم 
APIهای  اندروید،   نویسی  برنامه  اندروید،  عامل 
پرکاربرد اندروید ، خدمات فایربیس سیستم عامل 

باز  متن  پروژه های  راه اندازی  و  نصب  و  لینوکس 
به  مایل  که  است.افرادی  کرده  همکاری  به  دعوت 
همکاری هستند باید درخواست و رزومه خود را به 
 )nnplatform@itrc.ac.ir ( آدرس ایمیل پروژه
ارسال کنند. جهت اطالع از شرایط و نحوه همکاری 
نیز دکتر سیفی مجری پروژه در پژوهشگاه ارتباطات 

و فناوری اطالعات پاسخگوی متقاضیان است.

در پژوهشگاه ارتباطات انجام می شود؛

امکان سنجی برای بومی سازی نرم افزارهای کاربردی شبکه ملی اطالعات

تلفن  فروش  داد  نشان   Canalys شرکت  آمار 
دلیل  به   ۲۰۲۱ سال  سوم  ماهه  سه  در  هوشمند 
مشابه  مدت  به  نسبت  درصد  شش  تراشه  کمبود 

سال گذشته کاهش داشت.
به گزارش ایسنا، کمبود تراشه از شرکت انویدیا و 
بر همه صنایعی  موتورز،  تا جنرال  AMD گرفته 
تاثیر گذاشته و  نیاز دارند  که به قطعات رایانه ای 
اکنون به تولیدکنندگان تلفن هوشمند آسیب زده 
است. شرکت تحقیقاتی Canalys اعالم کرد علت 
عمده کاهش فروش تلفن هوشمند، کمبود قطعات 
برای  را  کنندگان  مصرف  تقاضای  تامین  که  بود 

تولیدکنندگان تقریبا غیرممکن کرد.
طبق یک برآورد اولیه، سامسونگ در سه ماهه سوم 
سال ۲۰۲۱ بیشترین دستگاه را به بازار عرضه کرد 
و ۲۳ درصد از سهم بازار را در اختیار گرفت که خبر 
خوبی برای این شرکت کره جنوبی است. اپل موفق 
شد سهم بازارش را بر مبنای سال به سال سه درصد 
افزایش داده و جایگاه دوم را تصرف کند. شرکتهای 
از  اوپو هم مجموعا ۳۴ درصد  شیائومی، Vivo و 
سهم بازار را گرفته و در رتبه های سوم، چهارم و 
به غول  قرار گرفتند. هر سه شرکت متعلق  پنجم 
چینی BBK هستند. از این نظر می توان گفت این 

شرکت پس از سامسونگ دومین تولیدکننده بزرگ 
تلفن هوشمند در جهان است.

عملکرد  حال  این  با  انگجت،  گزارش  اساس  بر 
ماهه  آمار سه  اپل هنگامی که مشاهده می کنیم 
سوم شامل یک هفته فروش آیفون ۱۳ می شود، 

تاثیرگذار به نظر می رسد. زنجیره تامین قوی اپل 
به این شرکت کمک کرد در شرایط پرچالش بازار 
شکوفا بماند. این شرکت یکی از مهمترین مشتریان 
قابل  تراشه سازی TSMC است و بخش  شرکت 
مالحظه ای از تولید این شرکت را سفارش می دهد.

فروش تلفن هوشمند کاهش یافت

رییسه  هیات  انتخابات  برگزاری  از  پس  اخیرا 
موسوم  طرح  کننده  بررسی  مشترک  کمیسیون 
و  مجازی  فضای  در  کاربران  حقوق  از  صیانت  به 
اظهارات برخی نمایندگان، این سوال در ذهن افکار 
عمومی قوت گرفت که وعده علنی بودن جلسات 

کمیسیون محقق می شود و یا خیر؟
به گزارش ایسنا، طرح “حمایت از حقوق کاربران 
موسوم  مجازی”  فضای  کاربردی  پایه  خدمات  و 
کلی  به  است  ماه  چندین  که  صیانت  طرح  به 
افکار عمومی را به خود معطوف ساخته و حواشی 
اولیه  طرح  که  چرا  داشته  همراه  به  هم  زیادی 
وقتی منتشر شد این تلقی در افکار عمومی شکل 
گرفت که با تصویب و اجرای آن دسترسی کاربران 
مسدود  المللی  بین  سایت های  و  اپلیکیشن ها  به 
ها  رسانه  بار  هر  سویی  از  می شود؛  محدود  یا  و 
بپردازند  آن  بررسی  به  خواستند  کارشناسان  و 
کرده  تغییر  طرح  محتوای  که  گفتند  نمایندگان 
و  هشتاد  با  نمایندگان  موافقت  زمان  در  است. 
پنجی شدن طرح و ادامه نگرانی ها و انتقادات افکار 
عمومی، کارشناسان و رسانه ها، محمدباقر قالیباف 
رییس مجلس شورای اسالمی در تاریخ ۸ مرداد ماه 
۱۴۰۰ در حساب توئیتری خود نوشت که »طرح در 
کمیسیونی از منتخبین کمیسیون ها بصورت علنی 

و شفاف بررسی خواهد شد.«
پس از آن مدافعان و طراحان طرح مستمرا تاکید 
داشتند که جای هیچ نگرانی وجود ندارد و  بررسی 
طرح در کمیسیون ویژه به صورت علنی و شفاف 
منتظری  غالمرضا  مثال  برای  شد؛  خواهد  انجام 
و  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رییسه  هیات  عضو 
حقوق  از  حمایت  طرح  مشترک  کمیسیون  عضو 
مجازی  فضای  کاربردی  پایه  خدمات  و  کاربران 
که  هستیم  رایزنی  حال  در  که  بود  گفته  پیشتر 

موضوعات مطروحه در کمیسیون مشترک از طریق 
رسانه ملی منعکس شود.

کمیسیون  جلسه  اولین  تشکیل  با  اکنون  اما 
ها  زنی  گمانه  این  غیرعلنی  صورت  به  مشترک 
مطرح شد که شاید وعده های علنی بودن جلسات 
کمیسیون مشترک در حد همان وعده باقی بماند 
دنبال  غیرعلنی  صورت  به  کمیسیون  مذاکرات  و 
شود، خبرگزاری ایسنا نیز در راستای تنویر افکار 
عمومی این مهم را با چندی از اعضای هیات رییسه 
کمیسیون مشترک طرح صیانت در میان گذاشت 
تا مشخص شود اخبار بررسی طرح صیانت از پشت 
درهای بسته منتشر خواهد شد یا در شرایطی کامال 

شفاف و به صورت علنی.
مشترک  کمیسیون  دبیر  کرمی  ویس  مهرداد 
گفت:  ایسنا  به  خصوص  همین  در  صیانت  طرح 
در  حوزه  این  در  که  هایی  حساسیت  به  توجه  با 
بر  همچنان  کمیسیون  اعضای  دارد  وجود  جامعه 
شفافیت مذاکرات کمیسیون تاکید دارند، بر همین 
اساس این احتمال وجود دارد که گزارش مستمری 
کمیسیون  سخنگوی  سوی  از  جلسه  مذاکرات  از 
اول  رییس  نایب  یا  رییس  توسط  غیاب وی  در  و 

این  البته  برسد؛  مردم  نظر  و  سمع  به  کمیسیون 
مباحث هنوز به تصویب اعضای کمیسیون نرسیده  
این پیشنهاد مطرح  بیان کرد:  است.وی همچنین 
درگاه  طریق  از  کمیسیون   مذاکرات  که  است 
شود؛  پخش  اسالمی  شورای  مجلس  اینترنتی 
اعضای  تصویب  به  باید  که  است  احتماالتی  اینها 
کمیسیون برسد و فعال موضوعی به صورت قطعی 
و  مذاکرات  ضبط  و  ثبت  اگرچه  نیست؛  مشخص 
بررسی ها موضوعی است که همه اعضا بر آن تاکید 

دارند.
این  ویژه  کمیسیون  رییس  نایب  نوروزی  حسن 
این  بر  تاکید  هم  ما  نظر  کرد:از  بیان  نیز  طرح 
است که مذاکرات جلسات به صورت علنی پخش 
شود،تصمیم بر این بود جلسات در محل کمیسیون 
مذاکرات  صوت  احتماال  تا  شود  تشکیل  تلفیق 
است  مباحثی  این  منتشر شود،البته  و  ثبت،ضبط 

که باید به صورت قطعی مشخص شود.
کمیسیون  رییس  نایب  خواه  یزدی  علی  سید 
مشترک عنوان کرد: مباحث هنوز در خصوص طرح 
حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی 
فضای مجازی قطعی نیست، قرار است روز یکشنبه 

هفته آینده در کمیسیون مشترک در خدمت آقای 
قالیباف رییس مجلس شورای اسالمی باشیم و در 
این جلسه درباره مباحث مختلف کمیسیون رایزنی 

کنیم.
وی همچنین تاکید کرد: بحث های مختلفی مطرح 
بوده که فعال قطعی نیست؛ هنوز موضوعی درباره 
است،  نشده  تصویب  جلسات  شدن  پخش  زنده 
ممکن است اظهار نظرهای غیرکارشناسی هم در 
این خصوص صورت گیرد که بیشتر باعث تشویش 
اذهان می شود، ولی به هر شکل قرار بر این است 
خبرگزاری خانه ملت مذاکرات جلسات را به صورتی 
اینترنتی و مستقیم پخش کند یا اینکه ثبت و ضبظ 
و  صدا  ظرفیت  از  کند،همچنین  منتشر  بعدا  کند 
سیما هم استفاده کنیم.یزدی خواه اضافه کرد: تمام 
نیز   قالیباف  آقای  نیست،  فعال قطعی  مباحث  این 
پیشنهاداتی دارند که روز یکشنبه آن ها را بررسی 
خواهیم کرد؛ قطعا به گونه ای عمل خواهد شد نه 
موجب تشویش افکار عمومی شود و نه قول های 

داده شده زیر سوال برود.
بر این اساس باید منتظر مشروح مذاکرات و تصمیم 
گیری های جلسه روز یکشنبه کمیسیون مشترک 
طرح طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه 
وعده  آیا  ببینیم  و  باشیم  مجازی  فضای  کاربردی 
بر  مبنی  مذکور  طرح  مدافعین  و  مجلس  رییس 
مصوبات  جزو  کمیسیون  مذاکرات  بودن  علنی 
یا مجلس  و  بود  روز کمیسیون خواهد  آن  جلسه 
یازدهم که همواره مدعی حمایت از شفافیت بوده 
افکار عمومی را در بی اطالعی از تصمیماتشان قرار 

می دهند. 
اعضای  از  یک  هر  از  ایران  دانشجویان  خبرگزاری 
در  حضور  برای  صیانت  طرح  مشترک  کمیسیون 

ایسنا و ابهام زدایی از این طرح دعوت می کند.

کمیسیون طرح صیانت از فضای مجازی به وعده قالیباف به مردم عمل می کند؟



7 مدیر جدید شهرداری 
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مسابقات فوتسال نوجوانان هرمزگان 
در میناب

سنی  رده  در  هرمزگان  قهرمانی  فوتسال  مسابقات 
نوجوانان، در سالن دانشگاه آزاد اسالمی میناب آغاز شد.

این  نخست  روز  در  گفت:  میناب  فوتسال  کمیته  رئیس 
مسابقات تیم آینده گان هرمزگان موفق شد با نتیجه ۴ بر 

صفر اتحاد سرخون را شکست دهد.
عبدالرسول ذاکریان نسب افزود: در بازی دوم تیم شهسوار 
خلیج فارس با نتیجه ۳ بر یک خواجه عطا را شکست داد 
و در بازی سوم هم کنعان میناب موفق شد با نتیجه یک 

بر صفر تیم مقاومت را شکست دهد.
وی گفت: در این دوره از مسابقات شش تیم مقاومت و 
کنعان هردو از میناب، اتحاد سرخون، آینده گان، خواجه 
عطا و تیم شهسوار دیار خلیج فارس از بندرعباس حضور 

دارند که به صورت دوره ایی با هم رقابت می کنند.
تیم قهرمان این دوره به مسابقات لیگ مناطق کشور راه 

می یابد.

تیم فوتبال ساحلی شهرداری 
هرمزگان بر چلیچه غلبه کرد

یزد- ایرنا- تیم فوتبال ساحلی شهرداری دشتی هرمزگان 
با نتیجه ۶ بر سه تیم شهدای چلیچه چهارمحال و بختیاری 

را شکست داد.
برگشت  دور  چارچوب  در  مسابقه  این  ایرنا،  گزارش  به 
قهرمانی  اول  دسته  لیگ  ساحلی  فوتبال  مسابقات 
باشگاههای کشور عصر شنبه در زمین سلمان محمودآباد 

یزد برگزار شد.
مسابقات به مدت سه روز با حضور تیم های موج سواران 
ساحل نوشهر، صدرشیمی یزد، شهرداری دشتی هرمزگان 
و شهرداری چلیچه چهارمحال و بختیاری پیگیری می شود.
این مسابقات به میزبانی صدرشیمی یزد به صورت دوره ای 
و مجتمع پیگیری می شود و در پایان تیم های اول و دوم 
به مرحله نهایی لیگ دسته که زمان و مکان آن متعاقبا 

اعالم می شود صعود می کنند.
رقابت ها در مجموع در سطح کشور طبق مقررات در سه 
گروه پیگیری می شود و در نهایت ۲ تیم جواز حضور در 
لیگ برتر فوتبال ساحلی قهرمانی کشور را در فصل آینده 

کسب می کنند.
تیم های مقاومت گلساپوش یزد و ایفاسرام اردکان در لیگ 

برتر ساحلی کشور حضور دارد. 
نفر جمعیت هم  و ۲۰۰ هزار  میلیون  با یک  یزد  استان 
اکنون۴۸ هیات ورزشی و ۶۲ هزار ورزشکار سازماندهی 

شده دارد.

فوالد هرمزگان از صعود به لیگ برتر 
فوتبال ساحلی کشور بازماند

تیم فوالد هرمزگان با شکست برابر منطقه آزاد چابهار از 
صعود به لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور بازماند.

در روز دوم از مرحله نهایی لیگ دسته اول فوتبال ساحلی 
کشور به میزبانی بندرعباس تیم فوالد هرمزگان با نتیجه 

۴ بر ۲ مغلوب نماینده نماینده چابهار شد.
هر دو گل فوالد مردان را محمدعلی شجاعی به ثمر رساند.
بدین ترتیب با نتایج کسب شده در روز دوم، تیم منطقه 

آزاد چابهار با ۶ امتیاز راهی لیگ برتر شد.
تیم های ملوان بندرانزلی و فوالد هرمزگان نیز با کسب ۳ 
امتیاز و ملوان بندرگز بدون امتیاز با قرار گرفتن در رده های 

دوم تا چهارم جدول، از صعود به لیگ برتر بازماندند.

مسابقات روز پایانی بصورت تشریفاتی برگزار میشود.
دشتی  شهرداری  تیم  هرمزگان  نماینده  دیگر  همچنین 
پارسیان در آخرین دیدار خود از گروه نخست به میزبانی 

یزد به مصاف صدرشیمی این شهر رفت.
برنده این دیدار مستقیما به لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور 

راه می یابد.

آغاز اردوی 10 روزه شهرداری 
بندرعباس در تهران

اردوی آمادسازی ده روزه تیم فوتبال شهرداری بندرعباس 
از امروز به صورت زسمی آغاز شد.

به گزارش وب سایت دی اسپورت؛ با نظر سرمربی جدید 
تیم فوتبال شهرداری بندرعباس این تیم برای آماده سازی 
هر چه بهتر جهت حضور در فصل جدید رقابت های لیگ 
دسته دوم باشگاه های کشور از امروز اردوی تدارکاتی 1۰ 

روزه ای را در تهران برپا کرد.
با  گذشته  روز  بندرعباس  شهرداری  فوتبال  تیم  کاروان 
بدرقه حامد رضوانی مدیرعامل باشگاه، فرامرز عیانی مدیر 
تیم جهت برپایی این اردوی ده روزه به تهران اعزام شدند.
شهرداری  کادرفنی جدید  و  سرمربی  ریزی  برنامه  طبق 
دیدار  سه  الی   ۲ تهران  اردوی  در  تیم  این  بندرعباس 

تدارکاتی برگزار خواهند کرد.

خبـــر خبــــر

آغاز اجرای طرح شهر شاد در قشم 
از سوزا

آغاز  از  آزاد قشم  و جوانان سازمان منطقه   مدیر ورزش 
اجرای طرح شهر شاد در جزیره قشم با هدف ارتقای سطح 
سواد حرکتی کودکان و جلوگیری از فقر حرکتی آنها که به 
علت بحران شیوع کرونا بسیار تشدید شده است از شهر 

سوزا خبر داد.
به گزارش فرینا به نقل از خبرگزاري برنا، جلیل حق گویان 
عاطفی  و  شناختی  عضالنی،  ـ  عصبی  جسمانی،  تکامل 
طرح  این  اهداف  دیگر  از  را  جزیره  کودکان  احساسی  ـ 
برشمرد و افزود: تقویت خالقیت فردی و گروهی و حس 
با  آنها  اجتماعی کودکان و آشنایی  همکاری و مشارکت 
ورزش های تخصصی نیز از دیگر اهداف این طرح بشمار 

می رود.
حق گویان، شهر سوزا در جزیره قشم را اولین شهر این 
این  یادآور شد:  و  کرد  اعالم  این طرح  اجرا  برای  جزیره 
ورزش  و  بدنی  های  فعالیت  توسعه  کمیته  توسط  طرح 
کودکان هیات ورزش های همگانی منطقه آزاد قشم  و 
با همکاری شورای اسالمی شهر سوزا  با حضور 15۰ نفر 
کودک سوزایی به همراه پنج نفر مربی کودک برگزار شد.

وی با تاکید بر رعایت شدن تمام پروتکل های بهداشتی در 
اجرا این طرح  از هدفمند بودن بازی های اجرا شده در این 
طرح خبر داد و گفت: در پایان اجرا این طرح به کودکان 

شرکت کننده در بازی های این طرح جوایزی اهداء شد.
مدیر ورزش و جوانان سازمان منطقه آزاد قشم با تشکر از 
سمیه شهبازیان رئیس هیات ورزش های همگانی منطقه 
آزاد قشم و فائزه بندگار رئیس کمیته توسعه فعالیت های 
بدنی  و ورزش کودکان این هیات بخاطر برگزاری شایسته 
این طرح در شهر سوزا  قشم بر ضرورت اهتمام و همکاری 
همه دستگاه های مرتبط با کودکان در جهت ارتقاء کیفیت 

این طرح تاکید کرد.

هفته تربیت بدنی آغازی برای 
یکسال کار و امید است

وزیر ورزش و جوانان در آغاز هفته تربیت بدنی گفت: این 
هفته آغازی برای یکسال کار و امید است.

سرپرستان  همراه  سجادی  سیدحمید  ایرنا،  گزارش  به 
فدراسیون های  رییسان  و  وزارت خانه  این  معاونت های 
ورزش های  فدراسیون  پیاده روی  همایش  در  ورزشی 
همگانی در دریاچه خلیج فارس حضور یافت و افزود: این 
هفته برنامه هایی برای جامعه پیش بینی شده که پیام آور 

نشاط و شادابی است.
وی افزود: پویایی در ورزش همگانی دیده می شود و این 
فدراسیون دیدگاه های ورزش همگانی را طوری برنامه ریزی 

کرده که نویدبخش شرایط بهتر در این ورزش است.
وزیر ورزش و جوانان عنوان کرد: در ماه های پایانی کرونا 
هستیم و تالش کادر درمانی بازگرداندن مردم به زندگی 
عادی است و ما به بهانه هفته تربیت بدنی پیام تالش و 
پویایی را القا می کنیم. در این هفته تالش می شود تا با 
مشارکت بیشتر در ورزش همگانی و آمادگی جسمانی در 

کشور افزایش یابد و همگام با مردم باشیم.
آمادگی  مسئول  را  خود  می گوید:  جوانان  و  ورزش  وزیر 
جسمانی ۸۰ میلیون نفر از جمعیت می دانم و مردم ایران 
فعالیت  به آن عالقه دارند  حق دارند در ورزش هایی که 
کنند.سجادی اضافه می کند: نهضت بهتر زیستن و سبک 
جدید زندگی بخش مهم فعالیت ورزشی است و نباید از 
اتفاق های روز دنیا عقب  باشیم. مدیران کل ورزش استان ها  
هفته  و  داریم  افتتاحیه  شهرها  همه  در  و  هستند  فعال 

پرتالشی را برنامه ریزی کردیم.
وزیر ورزش و جوانان همچنین در گفت و گوی کوتاهی 
امکان  درباره  در جمع خبرنگاران  مراسم  این  در حاشیه 
ورزشگاه  در  ویدیویی(  داور  )کمک   VAR از  استفاده 
آزادی و پشت پرده حضور شرکت های رژیم صهیونیستی 
پشت پرده این ماجرا گفت: هنوز گزارش دقیقی به دست 
من نرسیده است و عالقمندیم تا در همه جای ورزش از 

تکنولوژی روز استفاده کنیم.

 ۱۵ افتتاح  از  هرمزگان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
طرح ورزشی و ۴۰۰ برنامه فرهنگی ورزشی در هفته 

تربیت بدنی خبرداد 
نمک پور دریای اندیشه؛بمناسبت هفته تربیت بدنی 
و ورزش؛مدیرکل ورزش وجوانان از افتتاح 15پروژه 
ورزشی و اجرای ۴۰۰برنامه فرهنگی ورزشی شامل 
در  ورزشی  و سالن های  زمین های چمن مصنوعی 

مناطق مختلف استان خبرداد.
برنامه  وجوانان  ورزش  مدیرکل  محمودرضاامیاری 
نمود. تشریح  را  ورزش  و  بدنی  تربیت  هفته  های 
ضمن  هرمزگان  استان  وجوانان  ورزش  مدیرکل 

تبریک بمناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و 
به  ماه   لغایت۲آبان  اظهارداشت: ۲۶مهرماه  ورزش 
نام هفته  تربیت بدنی و ورزش نامگذاری شده است 
و رویکرد برنامه های امسال اداره کل ورزش و جوانان 
بر اساس شعار وزارت "ایران تندرست،ایران همدل 

،ایران قوی"می باشد.
وی افزود : افتتاح و بهره برداری از15پروژه ورزشی و 
اجرای بیش از ۴۰۰برنامه فرهنگی ورزشی از جمله 

برنامه های این هفته در سراسراستان می باشد.
توجه  داشت:با  بیان  استان  وجوانان  ورزش  متولی 
همه  استان  ورزشی  های  سرمایه  و  ها  ظرفیت  به 

باید تالش کنیم زمینه و بستر توسعه ورزش در بعد 
قهرمانی و همگانی آن را در استان فراهم کنیم و گام 
های بلندی را برای نهادینه کردن ورزش در میان 

خانواده ها برداریم.
شهدای  یادواره  یادآورشد:برگزاری  امیاری 
پیاده  های  جشنواره  و  ورزشکار،همایش 
روی،غبارروبی گلزار شهدا،برگزاری مسابقات مختلف 
ورزشی  های  جشنواره  ورزشی،برگزاری  هیاتهای 
همایش  برگزاری  سنی،  های  گروه  با  متناسب 
کوهپیمایی و دوچرخه سواری  از جمله مهمترین 

برنامه های این هفته در سراسراستان می باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان؛

تیم آینده سازان؛ قهرمان فوتسال خردساالن بندرعباس شد

نمک پور دریای اندیشه شهرستان؛بمناسبت هفته 
تربیت بدنی و ورزش ۴زمین چمن مصنوعی محله 
با  میناب  شهرستان  در  ورزشی  سالن  یک  و  ای 
تومان  میلیون   ۴۰۰ و  5میلیارد  بر  بالغ  اعتباری 
افتتاح وبه  بهره برداری رسید.بمناسبت هفته تربیت 
بدنی و ورزش؛ 5 پروژه ورزشی باحضور نماینده شرق 
استان در مجلس شورای اسالمی،دکتر امیاری مدیر 
کل ورزش وجوانان هرمزگان و جمعی از مسئولین 
محلی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.زمین 
چمن مصنوعی شهید مدافع حرم خلیل تختی نژاد 
بر۶۰۰میلیون  بالغ  اعتباری  حلوایی۲با  روستای 

تومان،زمین چمن مصنوعی شهید خلیل محمودی 
روستای جعفرآباد سرنی بخش توکهور هشتبندی 
چمن  ،زمین  تومان  بر۶۰۰میلیون  بالغ  بااعتباری 
چاه  روستای  الدینی  تاج  محمد  شهید  مصنوعی 
بر۶۰۰میلیون  بالغ  بااعتباری  توکهور  بخش  غربال 
حاج  شهید  سپهبد  مصنوعی  چمن  زمین  تومان، 
قاسم سلیمانی روستای مجتمع امام»ره«با اعتباری 
بالغ بر۶۰۰میلیون تومان و سالن ورزشی روستای 
چراغ آباد بخش توکهور با اعتباری بالغ بر۳میلیارد 
این  در  افتتاح  مورد  های  پروژه  ازجمله  تومان 

شهرستان می باشد.

 همزمان با  گرامیداشت  روز جهانی عصای سفید  
در  روشندالن  ویژه  شطرنج  مسابقه  دوره  یک 

بندرعباس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی بندرعباس 
سفید  عصای  جهانی  روز  گرامیداشت  مناسبت  به 
هیئت  و  فارس  خلیج  روشندالن  انجمن  به همت 
ورزش های نابینایان و کم بینایان استان هرمزگان 
یک دوره مسابقه شطرنج ویژه افراد نابینا و کم بینا 
در محل پارک غدیر با حضور علی رئوفی  معاونت 
سیاسی ،امنیتی و اجتماعی و حسین امیر تیموری 
استانداری  فرهنگی  و  اجتماعی  دفتر  مدیرکل 

:در  میگردد  .خاطرنشان  شد  برگزار  هرمزگان  
جریان برگزاری این مراسم رفعت  ایرانپور معاونت 

توانبخشی بهزیستی هرمزگان نیز حضور داشت.
در طول برگزاری این مسابقات  ورزشکاران  نابینا و 
کم بینا  به مصاف یکدیگر  رفتند و باهم به  رقابت 

پرداختند.
دادن  نشان  هدف  با  برنامه  این  است؛   گفتنی 
در  روشندل  افراد  استعدادهای  و  توانمندی ها 
و  رسانی  اطالع  نیز  و  اجتماع  مختلف  عرصه های 
آگاه سازی اهمیت روز جهانی عصای سفید به عموم 

مردم برگزار شد.

هرمزگان  ورزش  پشتیبان  صنایع  بسکتبال  تیم  سرمربی 
بازیکن  انجام دادیم فکر می کنم ۲  با رایزنی های که  گفت: 

خارجی مدنظرمان را از هفته دوم در اختیار داشته باشیم.
تیم  شرایط  درباره  میزان،  با  گفت وگو  در  هنگام پور  رضا 
بسکتبال صنایع پشتیبان ورزش هرمزگان در آستانه آغاز 
لیگ برتر 1۴۰۰ اظهار داشت: با توجه به اتفاقاتی که برای 
نماینده هرمزگان رخ داد امسال با نام صنایع پشتیبان در 
لیگ شرکت می کنیم و همین تغییرات در راس باشگاه باعث 

شد تا تیم دیرتر از سایر رقبا بسته شود. 
هم در بحث آغاز تمرینات و هم در یارگیری عمال از سایر 
تیم ها عقب افتادیم و به همین دلیل اکنون در یک دو پست 

نیاز به تقویت و جذب بازیکن داریم.
سرمربی تیم بسکتبال صنایع پشتیبان ورزش هرمزگان در 
مورد جذب بازیکن خارجی گفت: با توجه به اینکه تیم دیر 
بسته شد و در یارگیری نتوانستیم گزینه های مدنظرمان را 
جذب کنیم، درخواست جذب بازیکن خارجی را به باشگاه 
دادیم و خوششبختانه باشگاه هم از خرید بازیکن خارجی 

استقبال کرد. 
با رایزنی های که انجام دادیم فکر می کنم ۲ بازیکن خارجی 

مدنظرمان را از هفته دوم در اختیار داشته باشیم، اما قطعا 
به هفته اول نخواهند رسید.وی در در مورد عملکرد ۴ ساله 
رامین طباطبایی در فدراسیون بسکتبال، خاطرنشان کرد: در 
کل عملکرد طباطبایی را می توان مثبت ارزیابی کرد. یکی 
از نقط قوت دوران ریاست طباطبایی برگزاری منظم لیگ 

در شرایط سخت کرونایی و محدودیت های بهداشتی بود. 
باشگاه های  اصرار  وجود  با  بسکتبال  فدراسیون  متاسفانه 
شهرستانی برای برگزاری لیگ به صورت رفت و برگشت و 
غیر متمرکز باز هم تصمیم گرفت تا لیگ به صورت متمرکز 

و در تهران برگزار شود. 
دلیلی که فدراسیون برای برگزاری بازی ها به صورت متمرکز 
که  شاهدیم  ما  اما  است،  کرونا  بیماری  می کند،  عنوان 
لیگ های دیگر کشور ها نه تنها به صورت رفت و برگشت 
برگزار می  شود حتی تماشاگران هم اجازه حضور در سالن ها 

را پیدا کرده اند.
این کارشناس بسکتبال افزود: قطعا برگزاری لیگ به صورت 

متمرکز کیفیت را پایین می آورد. 
این نوع برگزاری فشار زیادی را به تیم های شهرستانی وارد 
می کند و هزینه هایشان چند برابر می شود و در عین حال 

کامال به نفع تیم های تهرانی است. این ها مواردی هستند 
را  خودشان  تاثیر  حساس  شرایط  در  و  مدت  بلند  در  که 
نشان می دهند. از سوی دیگر برگزاری لیگ به صورت رفت 
و برگشت به نفع بازیکنان ملی پوش و جوانتر ها است، زیرا 
همه اهالی بسکتبال می دانند که بازی در گرگان و اصفهان 
بازی  چقدر سنگین است. حضور در سالن ها و تجربه جو 
تجربه  افزایش  و  ملی  بسکتبال  به رشد  قطعا  در هر شهر 

بازیکنان کمک خواهد کرد.
آن  به  پایان گفت: مورد دیگری که می توان  هنگام پور در 
نفرات  انتخاب  باید در  این است که طباطبایی  انتقاد کرد 
برای پست های مختلف فدراسیون دقتش را بیشتر می کرد. 
تا یک ساله  برای دوره ای ۶ ماهه  تنها  افرادی که  انتخاب 
نفع  به  اصال  باشند  داشاته  برعهده  را  پست  یک  تصدی 

بسکتبال نیست. 
ثبات یکی از عناصر موفقیت در یک سیستم است و باید در 

کنار محاسن به معایب هم اشاره کرد. 
همچنین بهتر بود طباطبایی اجازه می داد که کمیته های 
مختلف مانند داوران و مربیان کارشان را با استقالل بیشتری 

انجام دهند.

برگزاری لیگ بسکتبال به صورت متمرکز کیفیت را پایین می آورد

برگزاری مسابقات شطرنج به مناسبت گرامیداشت روز جهانی عصای سفید در بندرعباس

افتتاح و بهره برداری از ۵پروژه ورزشی در شهرستان میناب

در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان خمیر مطرح شد ؛

 ورزش عامل کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه است.

ورزش  گفت:  صالحی  والمسلمین  االسالم  حجت 
معضالت  و  بزهکاری  کاهش  و  سالمتی  عامل 

اجتماعی در جامعه است.
به گزارش خبرنگار دریای اندیشه از خمیر؛ حجت 
در  خمیر  جمعه  امام  صالحی  والمسلمین  االسالم 
نشست ساماندهی امور جوانان در سالن فرمانداری 
خمیر،  اظهار داشت: با حفظ سالمت جامعه در واقع 
به سمت  بیشتر  با شتاب  و کشور  اسالمی  انقالب 

تمدن نوین اسالمی گام بر می دارد.وی افزود: ورزش 
استعدادهای  ساز  زمینه  ویژه  گستردگی  به جهت 
فردی است که خود می تواند با چاشنی جمعی و 

گروهی برای انقالب و نظام حائز اهمیت باشد.
انسانی قوی و  نیروی  بیان کرد:  امام جمعه خمیر 
با نشاط از آسیب های اجتماعی  احتمالی جامعه 

را کاسته و سبب سرمایه گذاری کالن خواهد شد.
حجت االسالم صالحی ادامه داد: اگر ما در جامعه 

قبیل   این  از  و  بیکاری  و  اعتیاد  آمار طالق،  شاهد 
نگاه  باید  اجتماعی هستیم  های  آسیب  به  مربوط 
خود را نسبت به روحیه نشاط و ورزشکاری را تغییر 

دهیم .
و  ورزش  سازمان  مجموعه  کرد:  خاطرنشان   وی 
جوانان شهرستان  خمیر در راستای روح تندرستي 
و سالمتی شهروندان گام های موفقی را برداشته و 
همکاری های الزم را  داشته باشند.با سیاستگذاری خوب نهادهای دیگر در این راستا 

ریئس هیئت فوتبال بندرلنگه از برگزاري کالسهای 
مربی گری درجه c آسیا در این شهرستان خبر داد.

ماشاهلل اورنگی در گفتگو با لنگه نیوز با بیان اینکه 
با پیگیریهای کمیته آموزش هیئت فوتبال اقدام به 

برگزاری کالس مربیگری c آسیا کرده است .
این دوره با با ظرفیت کامل ۲۴ نفر از نقاط مختلف 

به مدت یک  بندرلنگه  بار در  اولین  برا  شهرستان 
بهداشتی در حال  نامه های  با رعایت شیوه  هفته 
برگزاری استوی با بیان اینکه تدریس این دوره بر 

عهده دکتر سایبانی است .
اینکه دوره مربیگری آسیا معموال در  به  با توجه   
انجام  پیگیریهای  با  برگزار می شود  استانها  مراکز 

و  هرمزگان  استان  فوتبال  هیئت  مساعدت  و  شد 
نیز فدراسیون فوتبال مجوز برگزاری در شهرستان 
بندرلنگه صادر شده و هم اکنون در حال برگزاری 

است.
دورهای  برگزاری  اینکه  یادآوری  با  مسئول  این 
مربیگری به پیشرفتی مربیان به ویژه مربیان جوانی 

که تازه وارد دنیای مربیگری شده اند بسیار تاثیر 
گذار است.

همچنین وی تصریح کرد: یاد آور شد امیدواریم این 
دوره ها همه ساله برگزار و در برگزاری آن ظرفیت 
شهرستان نیز بهره گیری شود.ریئس هیت فوتبال 
در  باالیی  پتانسیل  از  بندرلنگه  کرد  نشان  خاطر 
زمینه ورزش برخوردار است و امیدواریم ورزشکاران 
واقعی  به جایگاه  با حمایت  بتوانند  این شهرستان 

خود دست یابند.

برگزاری کالسهای مربی گری درجه c آسیا در بندرلنگه

آگهی فروش
 اداره کل کتابخانه های عمومی استان هرمزگان در نظر دارد 
میز  مطالعه،  صندلی  شامل  خود   مستهلک  اموال  از  تعدادی 
مطالعه ,کولر اسپیلت , کولر پنجره ای , کیس , مانیتور , صندلی 

گردان , صندلی مبلی , فایل فلزی و...  را بفروش برساند.
 متقاضیان می توانند حد اکثرتا  10 روز پس از درج این آگهی به 
آدرس : بندر عباس بلوار امام خمینی )ره( خیابان فیصل دانش ) محله 

اوزیها( جنب پارک مژگان
 خضری  اداره کل کتابخانه های عمومی استان جهت دریافت اسناد 

مربوطه مراجعه نمایند . 
واحد اموال : شبرنگ زاده 
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لزوم ارتقای وضعیت ترافیکی با 

بازگشایی حضوری مدارس

شهرستان  ترافیک  شورای  جلسه  در  صابری  مهدی 
ترافیکی جاده ها و  ارتقاء وضعیت  و  بهبود  بر  خمیر 
خیابان ها بویژه در زمان بازگشایی حضوری مدارس 

در سطح شهرستان خمیر تاکید کرد.
مهدی  خمیر؛  از  اندیشه  دریای  خبرنگار  گزارش  به 
خیز،  حادثه  نقاط  سازی  ایمن  کرد:  عنوان  صابری 
تامین روشنایی معابر و راه ها، رفع مشکالت حمل و 
نقل عمومی و همچنین تمهیدات ترافیکی در زمان 
بازگشایی مدارس از مهمترین اولویت های پیش روی 
حوزه شورای هماهنگی ترافیکخ این شهرستان است.

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری 
خمیر، در ادامهخ فرهنگ سازی و آموزش دانش آموزان 
و شهروندان و همچنین برنامه ریزی جهت ایمن سازی 
کاهش  جهت  خیابان ها  و  ها  جاده  حاشیه  مدارس 

تصادفات را مهم برشمرد.

هفته وحدت در کیش با میزبانی اهل 

سنت آغاز می شود

مدیر فرهنگی و آموزشی سازمان منطقه آزاد کیش 
گفت: برنامه های هفته وحدت در این جزیره با میزبانی 
اهل سنت در قالب همایش برادران اهل سنت و تشیع 

آغاز می شود.
رضا اردالن در نشست خبری برنامه های هفته وحدت 
اظهار داشت: همایش وحدت برادران اهل سنت یکی 
از ۱۶ برنامه شاخص این جزیره است که شامگاه امروز 
مدعوین  حضور  با  باغو  تاریخی  روستای  مسجد  در 

مختلف ۲ مذهب در این جزیره آغاز می شود.
ویافزود: در هفته وحدت هر ساله برنامه های متنوعی 
توسط شیعان و اهل سنت برای نزدیک تر شدن و 
تعامالت دینی و اجتماعی در جزیره کیش برگزار می 
شود.اردالن افزود: افتتاحیه کنگره بین المللی فرهنگ 
و هنر در تمدن اسالمی با مشارکت دانشگاه هنر و 
و  اندیشمندان  حضور  با  اجتماعی  فرهنگی  معاونت 
فرهیختگان ملی و بین المللی هر ۲ مذهب، محفل ها 
و شب های انس با قرآن، مسابقه آیه گرافی با حضور 
کیشوندان و غبار روبی مزار شهدا از برنامه های حوزه 

مذهب در این هفته است.
دیگر  از  نشاط  و  شادی  ایجاد  اینکه  بیان  با  وی 
برنامه های هفته وحدت در جزیره است  محورهای 
افزود: در تاالر شهر به مدت ۶ شب برنامه های شاد و 
متنوع نیز ترتیب داده شده که حضور آحاد مردم برای 

شرکت در آن آزاد است.

خبـــرخبـــر

حبیب اهلل سهرابی سکان مدیریت 
شهری را به دست گرفت

حضور  با  میناب  شهر  جدید  شهردار  معارفه  آیین 
مسئوالن این شهرستان برگزار شد.

صدور  از  پس  میناب  شهر  شورای  منتخب  شهردار 
معارفه  با حضور مسئوالن شهرستانی  انتصاب  حکم 
شد.حبیب اهلل سهرابی شهردار جدید شهر میناب که 
قریب به یک ماه از انتخاب وی به عنوان فرد مورد 
نظر شورای شهر میناب رای اعتماد اعضای شورا را 
کسب کرده بود پس از صدور حکم انتصاب به صورت 

رسمی معارفه شد.
بومی  و  انقالبی  جوان  نیروهای  از  یکی  سهرابی 
با  تواند  می  که  رود  می  به شمار  میناب  شهرستان 
استفاده از تجارب کاری اش در زمینه های مختلف 

شهری میناب راهگشای مشکالت باشد.

ساخت بزرگترین مجموعه پرورش 
شتر مرغ هرمزگان آغاز شد

جانشین فرمانده سپاه امام سجاد )ع( هرمزگان گفت: 
ساخت بزرگترین مجموعه پرورش شتر مرغ هرمزگان 
در روستای شهدادی شهرستان حاجی آباد آغاز شد.

هدایت اهلل امیری در این خصوص افزود: برای ساخت 
با  از ۱۵۰ میلیارد ریال  اعتباری بیش  این مجموعه 
ظرفیت هزار قطعه شتر مرغ در مساحت هفتاد هزار 

متر مربع ساخته می شود.
با  هرمزگان  )ع(  سجاد  امام  سپاه  فرمانده  جانشین 
اشاره به بهره برداری این پروژه تا پایان سال، اظهار 
کرد: با  تکمیل این مجموعه برای ۱۲۰ نفر بصورت 

مستقیم و غیر مستقیم اشتغالزایی می شود.
پروژه های  از  تسهیلگری  حمایت های  اشاره  با  وی 
معیشتی و اقتصادی خاطرنشان کرد: مجموعه بسیج 
اشتغالزا  و  مقاومتی  اقتصاد  طرح های  از  سازندگی 

حمایت می کند.

افزایش سرعت باد در جزایر غربی 

هرمزگان

آسمان هرمزگان امروز صاف، هوا همراه با غبار محلی 
باد پیش  افزایش سرعت  با  و در جزایر غربی استان 

بینی می شود.
گفت:  هرمزگان  هواشناسی  کل  اداره  کارشناس 
در  غربی  شمال  شدید  نسبتا  باد  وزش  بعدازظهر، 
الوان،  جزیره  غرب  و  کیش  جزیره  جنوبی  مناطق 

موجب مواج شدن دریا می شود.

استاندار هرمزگان:

مصرف پایین غذای دریایی در
 هرمزگان

دانشگاه  داروی  و  غذا  معاون 
گفت:  هرمزگان  پزشکی  علوم 
هرمزگان  قرارگیری  رغم  به 
میزان مصرف  اما  دریا،  کنار  در 
استان  این  در  دریایی  غذای 

پایین است.
افزود:  جاودان  غالمعلی  دکتر 
اکنون مصرف غذای دریایی در 
هفته ای  هرمزگان  مردم  سفره 

باید دستکم بصورت یک روز  این میزان  یک وعده است درحالیکه 
در میان باشد. وی گفت: مصرف مواد غذایی گیاهی بویژه سبزیجات 
نیز در رژیم غذایی مردم استان ناکافی است و این موضوع باعث دچار 
شدن مردم به بیماری در درازمدت می شود که برای جلوگیری از این 

موضوع باید مصرف میوه و سبزیجات در رژیم غذایی بیشتر شود.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، کیفیت و سالمت 
مواد غذایی را دو مقوله مهم در سالمت جامعه و افراد دانست و افزود: 
متاسفانه جوانان بیشتر به غذا های فست فودی روی آورده اند و با 
توجه به اینکه این مواد غذایی ارزش غذایی کمی دارند، مصرف آن ها 

منجر به چاقی بیش از حد و بیماری های مربوطه می شود.
و  نمک  چربی،  حد  از  بیش  مصرف  گفت:  جاودان  غالمعلی  دکتر 
افزودنی های غذایی منجر به دیابت، چاقی و در نهایت انواع سرطان و 

بیماری های عروقی می شود.

منویات  تحقق  اینکه  بر  تاکید  با  هرمزگان  استاندار   
به  انقالب اسالمی در خصوص دستیابی  رهبر معظم 
پیشرفت توام با عدالت، باید سرلوحه کار همه باشد، 
گفت: تالش جدی و همه جانبه ما ایجاد زیرساخت ها 
برای رسیدن به پیشرفت توام با عدالت و متوازن در 

همه مناطق استان خواهد بود.
 مهدی دوستی در نشست تخصصی فعاالن اجتماعی، 

خانواده  و  زنان  حوزه  سیاسی  و  اقتصادی  فرهنگی، 
هرمزگان، نقش زنان را در خانواده محوری و اساسی 
این نشست  برگزاری  اینکه  بر  تاکید  دانست و ضمن 
ها و هم اندیشی ها باید نتایج ملموس برای مردم در 
جامعه به همراه داشته باشد، به مسائل گسترده زنان 
باید مسائل اقشار مختلف  اشاره کرد و اظهار داشت: 
زنان در استان به طور دقیق بررسی و برای آن راهکار 

مناسب در نظر گرفته و چاره اندیشی شود.
وی، نوع تربیت فرزندان در مهدکودک ها را یکی از 
نسل های  تربیت خوب  راستای  در  مهم  دغدغه های 
شیوه های  خصوص  در  داد:  ادامه  و  دانست  بعدی 
مناسب تربیت کودکان در مهدکودک ها باید همفکری 
تا به نتایج خوبی برسیم و همچنین و  داشته باشیم 
کودک  مهدهای  بر  زمینه  این  در  نظارت جدی  باید 

صورت گیرد.
اقتصادی  فعالیت های  به  ادامه  در  هرمزگان  استاندار 
زنان استان هرمزگان به ویژه در زمینه صنایع دستی 

اشاره کرد و افزود: ایجاد نمایشگاه دائمی صنایع دستی 
استان هرمزگان در مرکز کشور می تواند، معرف مهمی 
برای تولیدات صنایع دستی هرمزگان باشد که این مهم 

مورد بررسی قرار گیرد.
دوستی، توجه به درمان ناباروری را بسیار مهم دانست 
و تصریح کرد: مراکز درمان ناباروری باید در شرق و 
غرب استان هرمزگان راه اندازی شود و در این خصوص 

پیگیری جدی توسط علوم پزشکی  صورت گیرد.
تعداد  آمار  دقیق  بررسی  لزوم  بر  همچنین  وی 
بازماندگان از تحصیل در استان هرمزگان و پیگیری 

رفع مشکالت دختران در این زمینه تاکید کرد.
دوستی بر لزوم توجه به نسبت عملیاتی شدن قوانین 
در جامعه به عنوان توسعه اجرایی تاکید کرد و بیان 
داشت: باید همه توان خود را بگذاریم که ضریب اجرای 

قوانین افزایش یابد.
وی اضافه کرد: برای تحقق این مهم نیازمند راه اندازی 
شبکه مردمی نظارت بر اجرای قوانین هستیم تا نظارت 

گسترده در این خصوص صورت گیرد.
توجه  لزوم  بر  تاکید  با  همچنین  هرمزگان  استاندار 
تولیدی،  محصوالت  برای  جدید  بازارهای  ایجاد  به 
استان هرمزگان  به همسایگی  توجه  با  داشت:  اظهار 
ویژه ای  توجه  باید  فارس،  با کشورهای جنوب خلیج 
به بازاریابی محصوالت تولیدی استان، از طریق رایزن 
منطقه  این  در  کشورمان  سفارتخانه های  اقتصادی 

صورت گیرد.
پایه  ورزش  تقویت  و  استعدادیابی  بر  همچنین  وی 
تاکید کرد و افزود: این ۲موضوع برای ما بسیار اهمیت 

و مورد توجه است.
در این نشست که بیش از دو ساعت به طول انجامید 
زنان  کانون  از جمله  بانوان  اقشار مختلف  نمایندگان 
های  سازمان   ، کارآفرینان   ، بندرعباس  اتاق  بازرگان 
مردم نهاد ، گروه های سیاسی، فرهنگیان، سالمت و 
آموزش دیدگاه ها، انتقادات و راهکارهای خود را ارایه 

کردند.

زیر ساخت های الزم برای پیشرفت و عدالت در هرمزگان فراهم می شود

 TEU هزارو232   35 گفت:  هرمزگان  غرب  دریانوردی  و  بنادر  مدیر 
کانتینر یخچالی از ابتدای سال جاری تا نیمه مهرماه امسال در بنادرغرب 
استان تخلیه و بارگیری شده که در همسنجی با مدت مشابه سال قبل 

340 درصد افزایش را نشان می دهد. 
قاسم عسکری نسب در تشریح میزان تخلیه و بارگیری کاالی کانتینری 
بنادر غرب از ابتدای امسال تا نیمه مهرماه اظهارداشت: در این مدت 
۱7 هزار و TEU ۶۱۶ کانتینر یخچالی به کشورهای مقصد صادر شده 

است.
وی میزان ترانزیت کاال در مدت یادشده را ۱38هزار و 93 تن با ۱۰9 
درصد افزایش در همسنجی با مدت مشابه سال قبل اعالم کرد و افزود: 
از این میزان ترانزیت کاال، بیش از ۶3 هزار دستگاه خودرو ترانزیتی در 
بندرلنگه تخلیه شده است  که شاخص ها افزایش97 درصدی را نسبت 

به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.

استمرار صادرات مواد بسته بندی و فله به کشورهای مقصد
مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان در بخش دیگری گفت: در این 
مدت بیش از 4۵۶ هزارتن مواد معدنی بسته بندی و فله به کشورهای 
محقق  افزایش ۱۰4درصدی  نیز  حوزه  این  در  که  شده  صادر  مقصد 

شده است.
عسکری نسب در پایان با اشاره به افزایش 3۵ درصدی جابجایی مسافر 
داخلی با حجم بیش از ۱38 هزار نفر و افزایش ۲۲4 درصدی مسافر 
خارجی به عنوان تنها پایانه فعال سفرهای خارجی دریایی در شرایط 
کووید۱9 اذعان کرد: سفرهای دریایی داخلی و بین المللی با رعایت 

دستورالعمل های ستاد ملی مقابله با کرونا در دست انجام است. 
وی افزود: ۱۲هزار و ۵۶۰ فروند شناور طی این مدت نیز از بنادر غرب 
استان تردد داشته اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۵7 

درصد افزایش به ثبت رسیده است.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان:

تخلیه و بارگیری بیش از35هزار TEUکانتینر یخچالی دربنادرغرب هرمزگان

شده  بزرگ  و  زاده  ساله،   3۲ بانوی  حصاری،  فاطمه 
با  ازدواج  بواسطه  وی  است.  شمالی  خراسان  بجنورد 
مردی اهل بندرعباس، به این شهر سفر کرده و قریب 
به ۱۲ سال است که در این شهر بندری زندگی می کند. 

فاطمه به نوعی خود را هرمزگانی می داند.
به گزارش دریای اندیشه ؛حاصل ازدواج فاطمه حصاری، 
دو دختر 7 و 9 ساله به نام های آرتینا ، آندیا است. 
از  بیشتر  آشپزی  به  بچگی،  دوران  همان  از  فاطمه 
تحصیل عالقه داشته و همین امر سبب شده تا مقطع 

دیپلم، ادامه تحصیل دهد.
خانواده فاطمه، سالیان سال بود که به دلیل موقعیت 
بندر عباس در  به  بجنورد  از شهرستان  شغلی پدرش 
رفت و آمد بوده اند و بعد از ازدواج فاطمه، این رفت 
و آمدها بیشتر شده و گهگاه صحبت هایی درباره تولید 
نان های سنتی زادگاه فاطمه در بندرعباس بین اعضای 
فکر  به  بزرگترش  خواهر  اینکه  تا  بود.  شده  خانواده 
اجرایی کردن این ایده افتاده و اولین شعبه نان »فتیر 
کماج« در بندرعباس را افتتاح کرده و فاطمه نیز بعد از 
دوماه از شروع فعالیت خواهر بزرگترش، شعبه دوم فتیر 

کماج رو در شهر بندرعباس افتتاح کرد.
»نان فتیر کماج« از نان های سنتی زادگاه خانم حصاری 
است و به گفته خودش، با این نان ها بزرگ شده است . 
اهالی شهرستان بجنورد در برخی مناسبت های خاص، 
طبق رسوم از این نان ها در منزل درست می کردند و 
بچه ها از نزدیک شاهد پخت نان توسط بزرگترها بوده 

اند و روش پخت این نان را فرا گرفته اند.
فاطمه برای اولین بار  در سن ۱۵ سالگی در منزل اقدام 
به تهیه خمیر و پخت نان فتیر کماج کرده و بعد از آن، 
هفته ای دو الی سه بار این کار مورد عالقه اش را انجام 

میداده است.

یکی از سرگرمی های فاطمه در منزل، بعد از ازدواج، 
پخت انواع نان های سنتی بجنورد بوده و اما برای پخت 
حرفه ای این نان ها، اولین بار به عنوان نیروی کمکی 
کنار خواهرش شروع به کار کرده و تا حدودی مهارت 

های الزم را کسب کرده است. 
فاطمه در تشریح و تبیین وجه تمایز نان فتیر کماج با 
سایر نان ها می گوید: بزرگترین تفاوت این نان با نان 
های رایج ) بربری ، لولش، سنگک و...( در این است که 
نان سفره نیست، نان سفره آب و آرد تشکیل شده است 
اما مواد تشکیل دهنده این نان ها شامل؛ سبزی، سیب 

زمینی ، سویا و... می باشد که هر کدام یک میان وعده 
یا یک وعده غذایی کامل و سالم محسوب می شود که 

با تنوع باال با هر ذائقه ای سازگاری دارد.
 با ذکر کلمه »فتیر« کامال مشخص است که حرف از 
یک یا چند نان سنتی به میان می آید و البته که ما 
ایرانی ها دوست دار طعم های اصیل و ناب هستیم، و 
اکثر شهرهای ایران نوعی از فتیر را در دسته نان های 
سنتی مختص به خود را دارند اما این نان با این ویژگی 

ها نان سنتی خراسان شمالی است.
فاطمه در ادامه از جرقه شروع فعالیت و گسترش نان 

نمونه  بندر عباس، در شهری که خود  فتیر کماج در 
های مختلفی از نان های محلی را داراست اشاره دارد و 
ادامه می دهد: درسته هرمزگان استانی غنی از فرهنگ 
با  شهری  بندرعباس  و  باشد  می  پایدار  های  سنت  و 
تمام قومیت های ایرانی هست و به نوعی ایران کوچک 
اگر  که  داشتیم  این  بر  ما گمان  و  محسوب می شود 
باز هستند  این نان ها را نپسندیدند  از مردم  تعدادی 
کسانی که این نان ها را تایید کنند و چون االن گرایش 
هست  سالم  و  سنتی  غذاهای  سمت  به  بیشتر  مردم 

جایی برای تردید نداشت .

نزدیک به چهار سال است که فاطمه و خواهرش این نان 
ها را پخت میکنند طی این چهار سال مردم کامال آشنا 
شدند و خیلی خوب از فاطمه و خواهرش حمایت کردند 
بطوری که تا قبل از شیوع ویروس منحوس کرونا، برای 
عروسی  تا  مدرسه  از  کوچک  و  بزرگ  های  مراسم 
سفارش داشتند و با رضایت کامل مشتریان روبرو بودند 
و این بزرگترین افتخار برای دو خواهر بجنوردی ساکن 

بندرعباس بود.
در مورد این رسته از صنف نانوایان همینطور که خانم 
محلی  نانهای  پخت  شعبه  اولین  کرد  اشاره  حصاری 

خراسان شمالی در هرمزگان را خواهر بزرگترش افتتاح 
کرده و شعبه دوم رو خود فاطمه و بعد از آن، دو شعبه 
افرادی بودند که نزد فاطمه و  از  افتتاح شد  دیگر که 

خواهرش، آموزش دیده اند.
به گفته فاطمه؛ پیشنهاداتی برای سایر شهرستان های 
هرمزگان و حتی برای کشورهای حاشیه خلیج فارس 
دارندو به دلیل سختی کار موافقت نشده است اما در 

آینده برنامه های گسترده تری خواهند داشت.
شعبه،  هر  و  بوده  فعالیت  حال  در  شعبه  چهار  تعداد 
حداقل چهار تا شش نفر مشغول کار هستند که البته 
و  است  بانوان  نانوایی های  در  کاری  نیروی  بیشترین 
این یکی از دالیل موفقیت فاطمه و خواهرش بوده و 
اولویت پذیرش نیرو، با بانوان زحمتکشی است که نان 

آور خانواده هستند.
هرگز  بندرعباس،  شهر  در  نان  این  پخت  از  فاطمه   
پشیمان نیست و نخواهد شد. چون معتقد است هرکسی 
نان زحمت خودش را می خورد و اگر یکی موفق تر است 
مطمئنا تالش بیشتری کرده است. از طرفی وقتی تعداد 
هم صنفی ها در این رسته، افزایش یابد ناخواسته رقابت 
ایجاد شود و رقابت سالم نیز منجر به تالش بیشتر برای 

تهیه و پخت نان با کیفت بهتر خواهد شد.
اینکه  درخصوص  مهربانو  سوال  به  پاسخ  در  فاطمه 
برنامه هایش برای آینده بهتر در حوزه توسعه و گسترش 
این حرفه در شهر بندرعباس به شرایط فعلی )کرونا ( 
اشاره کرده و می گوید در چنین شرایطی نمی توان از 
برنامه دقیق صحبت کنیم اما انشااهلل بعد از بین رفتن 
این ویروس سعی می کند به کار و حرفه اش توسعه و 
گسترش دهد. تنوع نان ها ) فتیر(را بیشتر می کند و  
تا حد امکان برای شهرستان های متقاضی این نانها را 

پخت خواهد کرد.

بانوانی که تنور 
اشتغال را گرم نگه 

می دارند
دستانی با ظرافت زنانه هر روز چانه می گیرد؛ چراکه 

معتقد است هر انسانی می تواند برای خودش کارآفرین 
نمونه ای باشد.


