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مدیر منطقه چهار شهرداری بندرعباس خبر داد:

عملیات  از  بندرعباس،  شهرداری  چهار  منطقه  مدیر 
پاکسازی بلوار ها و خیابانهای اصلی توسط نواحی سه 

گانه منطقه خبر داد.
همت  با  کرد:  عنوان  ارتباط  این  در  پاسالرزاده  علی 
اصلی  معابر  چهار،  منطقه  گانه  سه  نواحی  تالش  و 

پاکسازی و نظافت اکیپی انجام شد.
علی پاسالرزاده گفت این اقدامات در ورودی شهر از 

سمت راه آهن تا تقاطع شهید رجایی، بلوار پاسداران، 
دوراهی تازیان، میدان قائم تا اسکله باهنر صورت گرفت. 
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این خصوص 
افزود: روزانه سطح محدوده توسط نیروهای تالشگر و 
زحمتکش تنظیف، پاکسازی و نظافت می شود که در 
همین راستا به جهت رسیدگی بیشتر و سریع تر به 
شهر، بهبود سیمای شهر و رضایت بیشتر شهروندان با 

انتخاب معابر پرتردد و اصلی اقداماتی نظیر؛ جمع آوری 
نخاله، جمع آوری زباله، جمع آوری شاخ و برگ، رفت 
و روب، اصالح جداول به صورت اکیپی اجراء شد.  این 
مقام مسئول تصریح کرد: پاکیزگی و حفظ نظافت شهر 
با مشارکت شهروندان بهبود می یابد و نیاز هر جامعه 
محیط  داشتن  برای  آن  شهروندان  که  است  شهری 

زندگی پاکیزه کوشا باشند.

پاکسازی بلوارها و خیابانهای اصلی سطح محدوده انجام شد

استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
هرمزگان از شروع به کار نخستین پمپ بنزین 
ساحلی کشور در پی صدور دستور ویژه قضایی 

خبر داد. 
قهرمانی از صدور دستور ویژه قضایی برای رفع 
عرضه  جایگاه  کار  به  شروع  در  موجود  موانع 
گشه  اسکله  در  فارس  خلیج  شهدای  سوخت 
پمپ  نخستین  عنوان  به  بندرلنگه  شهرستان 

بنزین ساحلی کشور خبر داد. 
ساحلی  جایگاه  کرد:  خاطرنشان  مسئول  این 
پمپ  نخستین  گشه،  اسکله  سوخت  عرضه 
بنزین ساحلی کشور است که به مدت یکسال 
پس از تکمیل به علت عدم تخصیص سوخت 
مشکل  این  خوشبختانه  و  بود  تعطیل   ، الزم 

رفع  هرمزگان  استان  قضایی  دستگاه  ورود  با 
شد.  وی اظهار داشت: بر اساس آمار ، حدود 
۳ هزار قایق صیادی در شهرستان بندرلنگه و 
مناطق همجوار آن فعالیت می کنند که یکی 
از  سوخت  تأمین  آنها  مشکالت  مهمترین  از 
اسکله های  تا  حمل  و  شهری  جایگاه های 
بنزین  پمپ  این  اندازی  راه  با  و  بود  صیادی 
ساحلی بخش زیادی از این مشکالت برطرف 

خواهد شد. 
قهرمانی تصریح کرد: دستور تخصیص سوخت 
و رفع موانع موجود برای راه اندازی پمپ بنزین 
ساحلی اسکله گشه بندرلنگه به منظور احقاق 
صیادان  به  بهتر  خدمات  ارائه  و  عامه  حقوق 

شریف این شهرستان صادر شده است.

واکسن های »سینوفارم« و »سوبرانو ۰۲« به 
کودکان تزریق می شود

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: واکسن های 
برای  مجوز  اخذ  حال  در   »۰۲ »سوبرانو  و  »سینوفارم« 
واکسیناسیون کودکان ۶ تا ۱۷ سال هستند که هر دوی آن ها 

ایمنی خوبی را ایجاد می کنند.
فاطمه نوروزیان اظهار کرد: برای کودکان ایرانی دو واکسن 
سینوفارم و سوبرانو۲ در نظر گرفته شده که در حال گذراندن 

مراحل اخذ تائیدیه سازمان غذا و دارو هستند.
شده  گرفته  نظر  در  واکسن های  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
به  واکسن  این  کرد:  عنوان  است،  سینوفارم  کودکان  برای 
نتایح تحقیقات نشان  صورت تک دوزی تزریق می شود که 
تا ۱۷ سال  بدن کودکان ۶  را در  آنتی بادی خوبی  می دهد 

ایجاد می کند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به بیان اینکه تزریق 
این واکسن هیچ عالئمی را برای کودکان ایجاد نکرده است، 
بیان داشت: در حال حاضر برای کودکانی که سابقه آلرژی 

دارند تحقیقاتی برای تزریق واکسن انجام نشده است.
نوروزیان با ذکر این نکته که واکسن سوبران و۲ تحت لیسانس 
کشور کوبا و انستیتوپاستور است، تصریح کرد: این واکسن در 
کوبا نتایج خوبی را به همراه داشته و این کشور تصمیم به 

تزریق واکسن سوبران و۲ به کودکان خودش گرفته است.
وی مطرح کرد: هر کدام از این واکسن ها برای کودکان تائید و 

تزریق شود ایمنی بسیار خوبی را ایجاد می کند.

 با ورود دستگاه قضایی استان هرمزگان؛

شروع به کار نخستین پمپ بنزین ساحلی کشور

لرسول ردیایی جناب آاقی عبدا
                                 مدیر کل محترم  شیالت هرمزگان

انتخاب شایسته اداره کل شیالت هرمزگان به عنوان دستگاه اجرایی برتر در شاخص های عمومی و 
اختصاصی  جشنواره شهید رجایی بیانگر حسن تدبیر، برنامه ریزی منسجم، سازماندهی موثر، کارآمدی 

و شایستگی های حضرتعالی و تالش های بی شائبه مدیران و کارکنان آن مجموعه  مایه مباهات و افتخار است.  از درگاه خداوند متعال برای 
حضرتعالی و همه کارکنان فهیم  آن دستگاه اجرایی  توفیق روز افزون همراه با عزت و سربلندی آرزومندیم.

روزنامه دریای اندیشه

درخشش اتاق بازرگانی هرمزگان در جشنواره شهید رجایی
بعد از 80 سال برای نخستین بار محقق شد:       

بسمه تعالی 

         فراخوان عمومی ثبت نام رانندگان سرویس مدارس  

  سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس،   جهت سرویس دهی دانش آموزان مدارس کلیه مقاطع 
تحصیلی در سال جاری در شهر بندرعباس، از رانندگان متقاضی )آقا و خانم( جهت همکاری دعوت بعمل می 

آورد. 
لذا متقاضیان می توانند از روز شنبه مورخ 1400/06/28 به مدت یک هفته به واحد ساماندهی سرویس 
مدارس سازمان به نشانی میدان 12 تیر ساختمان اداری پایانه مسافربری طبقه اول مراجعه و جهت کسب 

اطالعات بیشتر با شماره 07633660478  تماس حاصل فرمایند. 

روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس 
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اعضای هیات رئیسه شورای اسالمی 

بندرلنگه انتخاب شدند

شهرستان  اسالمی  شورای  رئیسه  هیات  اعضای 
بندرلنگه در نخستین نشست این شورا در فرمانداری 

این شهرستان انتخاب شدند.
 .. بندرلنگه  از  اندیشه  دریای  خبرنگار  به گزارش 
نخستین نشست شورای اسالمی شهرستان بندرلنگه 
امروز با استناد به قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات 
شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران، آیین نامه 
داخلی شوراهای اسالمی شهرستان،  در سالن جلسات 
فرمانداری شهرستان بندرلنگه تشکیل و هیات رئیسه 

این شورا انتخاب شدند.
فرماندار  شیبانی  مهندس  ریاست  به  نشست  این 
آرای   اکثریت  با  و  شد  برگزار  بندرلنگه  شهرستان 
رئیس  به عنوان  زاده  دیوان  غالم  شورا،  اعضای 
شورا،خالد داشن به عنوان نایب رییس و علی احمدی 

به عنوان منشی شورا انتخاب شدند.
شهرستان  شورای  نماینده  انتخاب  با  ارتباط  در 
و  پرواز  عبداهلل  فرزین،  محمد  استان،  در  بندرلنگه 
بدریه بحرینی هر کدام سه رای مساوی کسب نمودند 
که با توجه به مساوی بودن آرا، برابر قانون اولویت اول 
این  بین  ایثارگر در  نبودن  ایثارگران  و درصورت  با 
اعضاء ، اولویت با مدرک تحصیلی باالتر می باشد، لذا 
بین عبداهلل پرواز و بدریه بحرینی با مدارک باالتر قرعه 
پرواز  عبداهلل  آقای  انجام  سر  و  گرفت  کشی صورت 
بعنوان نماینده شورای اسالمی شهرستان بندرلنگه در 

شورای اسالمی استان انتخاب شد.
در ادامه خالد داشن و جالل اسفندمر نیز با رای این 
در  شهرستان  شورای  اعضای  نماینده  بعنوان  اعضاء 
هیات حل اختالف و رسیدگی به شکایت از شوراهای 

اسالمی شورای شهرستان بندرلنگه انتخاب شدند.

برگزاری جلسه ستاد شاهد و 

ایثارگر در قشم

دانش آموزان  ایثارگر  و  چهارمین جلسه ستاد شاهد 
قشمی برگزار شد.

دانش آموزان  ایثارگر  و  شاهد  ستاد  چهارمین جلسه 
قشم در سال 1400، با حضور نرگس بحرینی رئیس 
دیرباز  حسین  قشم،  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد 
رئیس آموزش و پرورش این شهرستان و اعضای ستاد 
ایثارگر در دبستان پسرانه شهید »غالمشاه  شاهد و 

ذاکری« برگزار شد.
 رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قشم 
به  تبریک  و  مقدس  دفاع  هفته  گرامیداشت  ضمن 
نواختن  گفت:  جدید،  تحصیلی  سال  آغاز  مناسبت 
با هفته دفاع مقدس در مدرسه  ایثار همزمان  زنگ 
شاهد، الگوی عملی مناسبی برای دانش آموزان است تا 
در آینده شاهد رشد و شکوفایی ایران اسالمی باشیم.

وی از فعالیت های شاخص علمی و فرهنگی در حوزه 
آموزش و پرورش و مدارس شاهد تقدیر و تشکر کرد 
و افزود: تجلیل از دانش آموزان برتر در سال تحصیلی 
گذشته، بررسی افت تحصیلی دانش آموزان و بررسی 
وضعیت تحصیلی آنان در مدارس استثنایی به صورت 

ویژه و هدفمند در دستور کار قرار دارد.
رسیدگی  مستمر،  نظارت  بر  تاکید  ضمن  بحرینی 
تحصیلی  امور  ارتقای  راستای  در  الزم  پیگیری  و 
صادقانه  زحمات  از  ایثارگر،  و  شاهد  دانش آموزان 
رابطین، اعضای ستاد شاهد و ایثارگر و مدیر دبستان 
پسرانه شاهد قدردانی کرد و یادآور شد: خانواده های 
شهدا و ایثارگران حق بزرگی بر گردن نظام جمهوری 
اسالمی دارند، لیکن باید زمینه ارتقای علمی و رشد 

فرزندان آنان فراهم شود.

بلیت پروازهای اربعین ۵ میلیون 

تومان است

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، تاکید 
زائران  برگشت  و  رفت  برای  هواپیما  بلیت  نرخ  کرد: 
کربال در ایام اربعین پنج میلیون تومان تعیین شده و 
هرگونه افزایش قیمتی بیش از این تخلف بوده و قطعا 

با شرکت های متخلف برخورد خواهد شد.
با  ایسنا،  با  محمد رضا رضایی کوچی در گفت وگو 
اشاره به افزایش چشمگیر نرخ بلیت هواپیما برای سفر 
اربعین، بیان کرد: بر اساس توافقی  ایام  به عراق در 
که در سازمان هواپیمایی کشوری صورت گرفته است 
قیمت بلیت رفت و برگشت زائران در ایام اربعین به 
عراق پنج میلیون تومان تعیین شده است و تا زمانی 
که ویزا برای افراد صادر نشده هیچکدام از شرکتهای 

هواپیمایی اجازه فروش بلیت را ندارند.
اسالمی،  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس 
سازمان  با  که  هایی  رایزنی  اساس  بر  کرد:  تصریح 
هواپیمایی و وزارت کشور صورت گرفته هر شرکت 
هواپیمایی که با نرخی بیش از ۵ میلیون تومان بلیت 
و  بوده  بفروشد متخلف  زائران  به  را  برگشت  و  رفت 
باید با آن برخورد شود. ما نیز بر این موضوع نظارت 
خواهیم داشت و قطعا شرکتهای متخلف معرفی و با 

آن ها برخورد خواهد شد.

خبــــر

تقارن ۳ رویداد اربعین، هفته دفاع 
مقدس و بازگشایی مدارس یک 

غنیمت فرهنگی است

امام جمعه شهرستان قشم گفت: تقارن ۳ رویداد مهم 
و بسیار بزرگ اربعین حسینی، هفته دفاع مقدس و 
همچنین آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی برخی 
از مدارس یک غنیمت فرهنگی و ارزشمند است که 

باید قدر این فرصت به وجود آمده را دانست.
برنامه  جلسه   در  حاجبی  غالمرضا  االسالم  حجت 
این  تلفیق  افزود:  مقاومت  و  اربعین  ریزی مراسمات 
۳ رویداد فرهنگی و چگونگی برگزاری هر چه باشکوه 
تر آن ها موضوع مورد بحث این روزهای جزیره قشم 
است چرا که مهم تر و واالتر از تقارن این رویدادها در 

جامعه وجود ندارد.
امام جمعه قشم تصریح کرد: برای این منظور می توانیم 
راه  برای سه شب موکب هایی  همانند سال  گذشته، 
به کربال  تا کسانی که شرایط عزیمت  اندازی کنیم 
را نداشتند حال و هوای اربعین حسینی را احساس 

کنند.
حجت االسالم حاجبی ادامه داد: با توجه به فرارسیدن 
هفته دفاع مقدس می توانیم برای گرامیداشت شهدای 
جنگ تحمیلی یک شب یادواره شهدا نیز برگزار کنیم.
این  همزمانی  به  توجه  با  همچنین  افزود:  وی 
تحصیلی  آغاز سال  با  تاریخی  فرهنگی-  رویدادهای 
آموزان  دانش  برای  هم  موکب  می توانیم یک  جدید 
آماده کنیم تا کودکان و نوجوانان هم به خوبی حال و 
هوای اربعین را درک کنند و با جانفشانی های شهدای 

مقاومت آشنا شوند.
امام جمعه قشم بیان کرد: این برنامه ها باید به گونه ای 
برگزار شود که شوق و اشتیاق را در مردم ایجاد کند 
و شاهد شرکت و حضور حداکثری قشموندان در این 

مراسم ها باشیم.
حاجبی با بیان اینکه اربعین و دفاع مقدس فرصت های 
ارزشمندی هستند که نباید از آن ها غافل شد و باید 
تمام توان خود را به کار بگیریم تا یاد و خاطره شهدا 
جزیره  سطح  در  باید  کرد:  اظهار  نشود،  فراموش 
شهدای  مردم  که  شود  اجرا  و  طراحی  برنامه هایی 
دفاع مقدس را بشناسند و با خانواده های این شهدای 

واالمقام آشنا شوند .
فرهنگی  رویدادهای  این  کرد:  اضافه  پایان  در  وی 
راستا  این  در  الزم  نتیجه  تا  است  فرصت  بهترین 

حاصل شود.

طرح مجلس برای منتفی کردن 

جابه جایی  ساعت ها

نماینده نجف آباد در مجلس با بیان اینکه اساساً تغییر 
ساعت ها هیچ تأثیری در صرفه جویی اقتصادی ندارد،  
گفت:  نهایت تالش ما این است تا مراحل تصویب طرح 
لغو تغییر ساعت  تا پیش از پایان سال طی شود و از 
طرح  این  اجرایی شدن  شاهد  آینده  سال  فروردین 

باشیم.
ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس شورای 
اسالمی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری 
تسنیم،  با اشاره به طرح لغو تغییر ساعت ها نیمه اول 
دنیا  پیشرفته  کشورهای  از  درصد   67 گفت:  سال 
شده  ابالغ  اخیراً  که  ـ  اروپایی  کشورهای  جمله  از 
ثابت نگه  دارند،   را  است ـ می توانند ساعت های خود 

ساعت های خود را تغییر نمی دهند.
پیش  قرن  یک  به  تغییر ساعت ها  اساس  افزود:  وی 
بازمی گردد که برخی کشورها با هدف کاهش مصرف 
می کشیدند  جلو  به  ساعتی  یک  را  ساعت ها  شمع، 
استفاده  از میزان ساعات روشنایی در 24 ساعت  تا 
علمی  مراکز  مطالعات  حال  این  با  ببرند،  بیشتری 
معتبر بیانگر این است که تغییر ساعت نه تنها تأثیر 
تغییر  هر  در  بلکه  ندارد  انرژی  مصرف  در  چندانی 
رفتاری  اختالالت  میزان  ابتدایی  روزهای  در  به ویژه 
که در قالب تصادفات و درگیری های فیزیکی خود را 

نشان می دهد، بسیار باال می رود.
و  نیرو  وزارت  در  ما  اینکه  دوم  نکته  گفت:   ابوترابی 
مرکز پژوهش های این وزارتخانه در دو دولت گذشته، 
دو گزارش کاماًل متفاوت را داشته ایم که واقعاً جای 
تعجب دارد؛ به طوری که در دوره  احمدی نژاد وزارت 
ملموسی  تأثیر  ساعت ها  تغییر  که  کرد  اعالم  نیرو 
وزارت  حال  عین  در  ولی  ندارد  هزینه ها  کاهش  در 
تغییر  این  بودن  اثربخش  بر  سابق  دولت  در  نیرو 
ساعت ها تأکید کرده بود، این مسئله نشان می دهد 
که این اقدام دولت ها اساساً هیچ ارتباطی به موضوع 

صرفه جویی اقتصادی ندارد.
نماینده نجف آباد در مجلس خاطرنشان کرد:  با توجه 
را آماده کردم  بیان شد بنده طرحی  به مطالبی که 
که هم اکنون در نوبت بررسی در صحن مجلس است 
تا تغییر ساعت در 6 ماه اول ساعت منتفی شود که 
نهایت تالش ما این است تا مراحل تصویب این طرح تا 
پیش از پایان سال طی شود و از فروردین سال آینده 

شاهد اجرایی شدن این طرح باشیم.

خبــــر

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسالمی در بازدید از بندرگوگسر جاسک گفت: با تبدیل مرز گوگسر به مرز رسمی و پس از اخذ 
مجوز رسمأ گمرک آن افتتاح می شود. حسین رئیسی نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسالمی با حضور جمعی از  مسئوالن استانی و 
شهرستانی در بخش لیردف، ضمن بازدید نزدیک از اسکله و گمرک در دست احداث بندر گوگسر این بخش خاطرنشان کرد: بندر گوگسر مصوبه هیئت 

دولت ندارد و نیاز به اخذ مجوز از هئیت دولت دارد.

پیگیر اخذ مجوز برای افتتاح 
گمرک بندر گوگسر هستیم

عضو مجمع نمایندگان هرمزگان:

کاهش نرخ محاسبه قیمت زمین بنیاد مسکن در روستاهای غرب هرمزگان
با رییس  پارسیان در مجلس در دیدار  و  بندرلنگه، بستک  نمایده مردم 
جدید بنیاد مسکن انقالب اسالمی با اشاره به کاهش نرخ محاسبه قیمت 
زمین بنیاد مسکن در روستاهای غرب هرمزگان ، خواستار اختصاص منابع 

به آسفالت کوچه و معابر شد.
احمد جباری نماینده مردم بندرلنگه، بستک و پارسیان و عضو مجمع 
سایر  همراه  به  اسالمی  شورای  مجلس  در  هرمزگان  استان  نمایندگان 
نیکزاد  اکبر  مهندس  با  مجلس  عمران  کمیسیون  رئیسه  هیأت  اعضای 
معاون  شاملو  مهندس  و  کشور  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرعامل 

روستایی بنیاد مسکن به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.
 این نماینده مجلس در دوره یازدهم در این نشست با اشاره به وضعیت 

اقتصادی و معشیتی مردم منطقه، خواستار کاهش نرخ محاسبه ی قیمت 
زمین های آماده واگذاری به جوانان در روستاهای غرب هرمزگان شد.

به مشارکت خوب خیرین و مردم در زیر سازی  اشاره  با  وی همچنین 
بنیاد مسکن کشور خواست  مدیرعامل  از  معابر،  و  ها  بهسازی کوچه  و 
منابعی را به آسفالت کوچه و معابر روستاها در سطح شهرستان های غرب 
هرمزگان اختصاص دهد. گفتنی است؛ مهندس نیکزاد مدیرعامل بنیاد 
مسکن کشور در پاسخ به موارد مطروحه از سوی دبیر کمیسیون عمران 
مجلس، با دستوری قاطع و سریع مقرر نمود از این پس نرخ واگذاری زمین 
به جوانان در روستاهای غرب هرمزگان کاهش یابد و همچنین منابعی ویژه 

به آسفالت کوچه و معابر در حوزه غرب هرمزگان اختصاص یابد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری استان:

امروز  گفت:  رمش  غالمعلی  والمسلمین  االسالم  حجت 
در  که  هایی  رسانه  طریق  از  دشمن  که  ابزاری  بیشترین 
اختیار دارد برای کم رنگ شدن همایش اربعین به کار می 
نذورات  به هزینه های سفرو  ایجاد شبهه نسبت  تابا  برد 

مردم ،جلوی این حرکت عظیم را بگیرد.
به گزارش خبرنگار دریای اندیشه از خمیر؛ وی اظهار کرد: 
پیاده روی اربعین بزرگترین اجتماع مذهبی در جهان است 
که نظیر و مانند ندارد، این اجتماع بین المللی خار چشم 
دشمنان است و برای دشمنانی که همواره با روش های 
مختلف به دنبال ضربه زدن به دین اسالم هستند، قابل 
تحمل نیست بنابراین ساکت ننشسته و با شبهه پراکنی 

می خواهند در آن اخالل به وجود بیاورند.
مسئول دفترنمایندگی ولی فقیه در سپاه بندرخمیر با بیان 
اینکه دشمن با ایجاد شبهه به دنبال کم رنگ شدن اجتماع 
بزرگ اربعین است تصریح کرد: امروز بیشترین ابزاری که 
دشمن از طریق غول رسانه ای که در اختیار دارد برای کم 
رنگ شدن همایش اربعین به کار می برد تبلیغات سو و 
ایجاد شبهه نسبت به سفر کربال، هزینه های سفر، نذورات 

مردم و راه اندازی موکب ها است.
وی افزود: هوشیاری و بصیرت عاشورایی مردم همواره مانع 
همایش  این  شدن  رنگ  کم  برای  دشمن  اهداف  تحقق 
عظیم شده است و هر سال در اجتماع اربعین حسینی، 
بسیاری از ادیان مختلف از جای جای دنیا حضور می یابند 
و ابراز عالقه و دلدادگی به امام عاشقان می کنند و این ها 
مصداق روایت پیامبر اکرم )ص( است که بعد از شهادت 
امام حسین علیه السالم حرارتی در دل مؤمن ایجاد می 
شود که هرگز خاموش شدنی نیست و ما هر سال شاهد 

این عشق و حرارت در اجتماع بزرگ اربعین هستیم که 
نه تنها مسلمان و شیعه بلکه از ادیان دیگری نیز در این 

اجتماع حضور می یابند.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه سپاه بندرخمیر با تاکید 
بر اینکه اربعین نمایشی از عزت و اقتدار اسالم و وحدت 
مسلمین ابراز داشتند: دشمن از اتحاد مسلمانان ) شیعه 
و سنی( و از اتحاد کشور ایران و عراق می ترسد چرا که 
مسلمین یک هدف واحد دارند و آن عظمت اسالم است، 
اتحاد مسلمانان در مسیر مقاومت، نشان از عظمت اسالم 
دارد به همین دلیل دشمن تا به امروز به دنبال تفرقه بوده 

و می داند که اربعین مرکز اجتماع مسلمین است.
حجت االسالم رمش کمک به زوار اربعین رامنشا خیرات 
و برکاتی دانست و عنوان داشت: به ازای هر ِدرهمی که 
علیه  امام حسین  زیارت  به  که  کند  کمک  مسلمانی  به 
السالم برود، خداوند متعال مانند کوه احد برای او حسنه 
می نویسید، چندین برابر این هزینه را به او در دنیا عطا 
می کند، بالها را از او دفع می کند و مالش را در این دنیا 

حفظ می کند.

 ۴۰ افزایش  با  گفت:  هرمزگان  شهید  بنیاد  مدیرکل 
شهدا،  فرزندان  استخدامی  آزمون  قبولی  درصدی 
جانبازان و ایثارگران، به رشد خوبی در حوزه اشتغال 

دست پیدا کردیم.
عطا ناوکی با اشاره به اینکه یکی از دغدغه های مهم 
بنیاد شهید اشتغال فرزندان شهید، ایثارگر و جانباز 
های  استان  کل  از  هرمزگان  تنها  افزود:  است،  بوده 
در  علمی  بنیه  و  تقویتی  های  که کالس  بود  کشور 
خصوص آزمون استخدامی؛ مانند تست زنی، نحوی 
عدم استرس در آزمون و آشنایی با نحوی مصاحبه، 

برگزار کرد.
وی یکی از دالیل مهم افزایش رشد قبولی فرزندان 
تحت  پوشش در آزمون استخدامی را حضور در کالس 
مؤسسه  یک  با  کرد:  عنوان  و  دانست  تقویتی  های 

در  علمی  بنیه  و  تقویتی  های  کالس  با  ارتباط  در 
خصوص آزمون استخدامی،تفاهم نامه همکاری امضاء 
کردیم که به موجب این قرارداد حدود ۳00 نفر در 
این کالس ها حضور یافتند و این دوره های آموزشی 

به 4 ماه انجامید.
بنیاد  در  اشتغال  کارگروه  به تشکیل  اشاره  با  ناوکی 
هدفمند  تشکیل  با  کرد:  عنوان  هرمزگان،  شهید 
آمار  و  اطالعات  شهید،  بنیاد  در  اشتغال  گارگروه 
در  و  شد  بروزرسانی  حوزه  این  شاغلین  و  بیکاران 
نیز  بیکاران  استعدادهای  این موضوع شناسایی  کنار 
توانند  می  تعداد  چه  که  شد  آوری  جمع  و  ارزیابی 
در حوزه استخدام و آزمون استخدامی شرکت کنند 
و چه تعداد می توانند از طریق تسهیالت و وام های 

یارانه مشغول به کار شوند.

مدیرکل بنیاد شهید هرمزگان اظهار کرد: با 6 نفر از 
مشاورین برتر استانی در خصوص مشاوره به فرزندان 
تحت پوشش بنیاد شهید قرار بستیم و تقریبا تمامی 
از  ها هم  پوشش حتی در شهرستان  فرزندان تحت 

مشاوره در خصوص اشتغال بهره مند شدند.
ناوکی  با بیان اینکه  حقوق تمامی جانبازان زیر 2۵ 
اضافه  شد،  برقرار  هرمزگان  در  بار  اولین  برای  سال 
کرد: در سهمیه 2۵ درصدی آزمون فراگیر دستگاه ها 
و  شدند  پذیرفته  استان  در  نفر   176 اجرایی،  ی 
شهدا  فرزندان  ویژه  استخدامی  آزمون  در  همچنین 
بین  که  رقابتی  در  که  هم  درصدی   70 جانبازان  و 
خودشان برگزار شد از ۸6 نفر شرکت کننده 76 نفر 

قبول شدند.
پرداخت  کرد:  اضافه  هرمزگان  شهید  بنیاد  مدیرکل 

دیون بنیاد به دانشگاه آزاد به مبلغ ۳0 میلیارد تومان 
اداره قشم و کیش و جابجایی ساختمان  و استقالل 
یکسال  در  که  بود  فعالیت های  از  بندرعباس  اداره 

گذشته انجام شده است.

دورکاری  گفت:  هرمزگان  استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
کارکنان متناسب با وضعیت نارنجی و زرد در شهرستان های استان طبق 

مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا باید همچنان اجرایی و تداوم یابد.
نازنین شیبانی با اعالم این خبر به رسانه ها اظهار داشت: طبق جدیدترین 
رنگ بندی اعالم شده در خصوص وضعیت شیوع کرونا در هرمزگان، 
شهرستان های بندرعباس، میناب، رودان، قشم، بندرخمیر، بندرلنگه، 

حاجی آباد، پارسیان و بستک در وضعیت نارنجی قرار دارند.
 وی بیان داشت: بر این اساس، یک سوم کارمندان دستگاه های خدمات 
رسان ضروری در این شهرستان ها باید به صورت دورکاری فعالیت کنند 
و در سایر اداره ها هم باید ۵0 درصد از کارمندان به صورت دورکاری 

کارهای خود را انجام دهند.
در  و سیریک  داد: همچنین شهرستان های جاسک  ادامه  مسوول  این 
وضعیت زرد قرار دارند که در این شهرستان ها کارمندان دستگاه های 

خدمات رسان ضروری به صورت کامل حضور خواهند یافت و در دیگر 
اداره ها یک سوم کارمندان به صورت دورکاری فعالیت خواهند کرد.

وضعیت  در  بوموسی  و  بشاگرد  های  شهرستان  اینکه  بیان  با  شیبانی 
آبی قرار دارند، ادامه داد: در شرایط آبی همه کارکنان موظف به حضور 
در محل کار هستند و همچنین در شهرستان های با وضعیت نارنجی 
تشکیل نشست ها با رعایت الزام فضای سربسته حداکثر با 20 نفر، در 
شهرستان های با وضعیت زرد حداکثر تا سقف ۳0 نفر و در شهرستان های 

با وضعیت آبی حداکثر تا سقف ۵0 نفر مجاز خواهد بود.
رعایت  و  مردم  همکاری  و  همراهی  با  روزها  این  کرد:  تصریح  وی 
پروتکل های بهداشتی شاهد کاهش آمار مرگ ومیر ناشی از کرونا و تعداد 
مبتالیان بوده ایم اما تا تغییر وضعیت به سفید و عادی شدن شرایط، باید 
دستورالعمل های بهداشتی و دورکاری کارکنان طبق وضعیت رنگ بندی 

شهرستان ها همچنان رعایت شود.
به  باتوجه  گفت:  هرمزگان  استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
خطرهای ویروس کرونا و براساس تصمیم هایی که در ستادهای ملی 
با کرونا در خصوص دورکاری کارکنان گرفته شده و  استانی مقابله  و 
براساس مصوبه سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه های اجرایی و 
اداره ها موظف اند دورکاری کارکنان با در اولویت قرار دادن کارمندان زن 
دارای فرزندان خردسال، زنان باردار و بیماران زمینه ای را اجرایی کنند.

وی تاکید کرد: مصوبه های ستاد ملی مقابله با کرونا الزم  اجرا می باشد و 
بر همین اساس اجرای این دستورالعمل ها به تمامی دستگاه های استان 

هرمزگان ابالغ شده و بر آن نظارت خواهد شد.

حضور کارمندان اداره های هرمزگان براساس رنگ بندی جدید کرونا تداوم دارد

مدیرکل بنیاد شهید هرمزگان:

برای اولین بار در هرمزگان حقوق تمامی جانبازان زیر 2۵ درصد برقرار شد

ویژه برنامه وارثان اربعین هغته دفاع مقدس 
درساحل بندرعباس برگزار می شود

مناسبت  به  گفت:  بندرعباس  سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس ویژه برنامه وارثان اربعین در ساحل 

غدیر بندرعباس زیرپرچم برگزار می شود.
دفاع  هفته  برنامه های  در خصوص  ماندگار  حمید  پاسدار  سرهنگ 
مقدس در گفت وگو با ایرنا  افزود: این برنامه همزمان با شب اربعین 
با  بهداشتی همراه  پروتکل های  رعایت  و  مردمی  با حضور  حسینی 

نمایش بسیجیان اجرا می شود.
وی بیان داشت: مراسم شبعر و خاطره گویی، تجلیل از رزمندگان، 
سرکشی از خانواده های معظم شهدا، همایش الله های گردان 422 با 
حضور رزمنده های هرمزگانی این گردان در دوران جنگ و همچنین 
رزمایش کمک مومنانه توسط گروه های جهادی و پیشکسوتان بسیج 
از دیگر برنامه های مهم بسیج بندرعباس در هفته دفاع مقدس است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بندرعباس اظهارداشت: همه ساله 
هفته دفاع مقدس را گرامی میداریم و امسال نیز در مجموع بیش از 

2۵0 برنامه در سطح شهرستان بندرعباس پیش بینی شده است. 
وی یادآورشد: هفته دفاع مقدس یادور رشادت و ایثارگری رزمندگان 
ارتشیان،  بسیجیان،  از  بسیاری  که  است  تحمیلی  دوران جنگ  در 
سپاهیان و مردم عزیز ما با تمام وجود با شجاعت و اخالص ایستادند.
سرهنگ پاسدار ماندگار ادامه داد: رزمندگان دفاع مقدس هشت سال 
در مقابل زورگویان و مستکبران که در راس آن ها آمریکای جنایتکار 
و اروپای خائن و کشورهای عربی خائن بودند، توانستیم ایستادگی 

کردند و اجازه ندادند که نظام ما دجاخر خدشه ای شود.

مسئول دفترنمایندگی ولی فقیه در سپاه بندرخمیر:

هدف دشمن از ایجاد شبهه کم رنگ جلوه دادن اهمیت اربعین است

سخنگوی وزارت امور خارجه اعالم کرد: حسین 
امیر عبدالهیان وزیر امور خارجه کشورمان فردا 
سه شنبه برای شرکت در مجمع عمومی سازمان 

ملل متحد راهی نیویورک می شود.
به گزارش ایسنا، سعید خطیب زاده در نشست 
خود با خبرنگاران داخلی و خارجی که به صورت 
سوالی  به  پاسخ  در  بود  شده  برگزار  حضوری 
وزیر  بر سفر  مبنی  منتشر شده  اخبار  مورد  در 
امور خارجه به نیویورک برای شرکت در مجمع 
عمومی سازمان ملل و اینکه آیا در حاشیه این 
اجالس قرار است نشست ایران و گروه 4+1 در 
آقای  گفت:  شود،  برگزار  خارجه  وزرای  سطح 
شرکت  برای  دوشنبه  فردا  امیرعبدالهیان  دکتر 
نیویورک  راهی  ملل  در مجمع عمومی سازمان 
می شود. در این سفر چند روزه و کوتاه ایشان 
حدود 4۵ مالقات دو جانبه با وزیران امور خارجه 
کشورهای مختلف از قاره های مختلف خواهند 

داشت.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین با بیان اینکه 
دبیرکل  با  سفر  این  در  عبدالهیان  امیر  آقای 
های  سازمان  از  برخی  روسای  و  ملل  سازمان 
بین المللی نیز دیدار می کند افزود: برنامه های 
جانبی دیگری نیز در این سفر برای ایشان در نظر 

گرفته شده است.
چرا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  همچنین  وی 
آقای رئیسی به نیویورک برای شرکت در مجمع 
عمومی سازمان ملل سفر نمی کنند، گفت: آقای 

تعداد  جمهور  روسای  مانند  به  جمهور  رئیس 
مجمع  در  برخط  صورت  به  کشورها  از  زیادی 
کند  می  سخنرانی  متحد  ملل  سازمان  عمومی 
که فکر می کنم این سخنرانی در روز سه شنبه 

خواهد بود.
وی افزود: بخاطر شرایط ویژه کرونایی و پروتکل 
هایی که قبل و بعد از سفر باید انجام می شد 
به  خارجه  امور  وزیر  که  دادند  ترجیح  ایشان 
نیویورک سفر کند و خود ایشان مواضع ایران را 
در موضوعات مختلف به مانند بسیاری از روسای 
جمهور کشورها به صورت آنالین مطرح می کند 
این طریق  از  و در مجمع عمومی سازمان ملل 

سخنرانی خواهند کرد.
سخنگوی وزارت خارجه در مورد برگزار نشست 
وزیران امور خارجه ایران و گروه 4+1 در نیویورک 
بر اساس برخی از اخبار منتشر شده گفت: من 
به شما تاکید می کنم که اگر ببینیم این مالقات 
می تواند در مسیر آنچه که گفتیم یعنی مذاکره، 
سودمند باشد در مورد این موضوع تصمیم می 
گیریم. هنوز تصمیمی در مورد این موضوع اتخاذ 

نشده است و باید دید دستورکار آن چیست؟
خارجه  وزیر  کرد  اعالم  همچنین  زاده  خطیب 
به  نیویورک  به  خود  سفر  جریان  در  کشورمان 
صورت جداگانه و دو جانبه با همه وزرای خارجه 

4+1 دیدار و رایزنی می کند.
وی افزود: اگر دستور کار ویژه ای بود می تواند 

به صورت جمعی بین ایران و 4+1 برگزار شود .

خطیب زاده:

دیداری بین ایران و آمریکا در مقر سازمان ملل انجام نمی شود
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مشک ماری با ۶1هزار لیتر 
سوخت در میناب 

لو رفت

فرمانده انتظامی هرمزگان بیان داشت: در راستای مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی، مأموران انتظامی شهرستان میناب با اشراف اطالعاتی 
از وجود مقادیری سوخت قاچاق در یکی از خور های شهرستان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند. وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی 
با مقام قضائی با همکاری دریابانی شهرستان با تشکیل چنداکیپ به محل مورد نظر اعزام که قاچاقچیان با استفاده از قایق های تند رو از محل متواری 
3شدند.

تقدیر رئیس شورای شهر 
بندرخمیر از شهردار و مدیر کل 

راه و شهر سازی

محمد  خمیر؛  از  اندیشه  دریای  خبرنگار  گزارش  به 
نور ساحلی زادگان رئیس شورای شهر خمیر از جواد 
و  بندرخمیر  شهر  خالق  و  جوان  شهردار  محمودی 
راه و شهر  همچنین مهندس آرش رضایی مدیر کل 
سازی بدلیل اهمیت به بهسازی و آسفالت کوچه ها و 

بافت فرسوده این شهر تقدیر و تشکر کرد.
رئیس شورای شهر، یکی از اولویت های مهم شورای 
شهر را اصالح معابر، پاک سازی محالت و زیبا سازی 

خیابانهای اصلی برشمرد.
بافتهای فرسوده  افزود؛ طرح بازسازی  وی همچنین 
بسیار ارزشمند و حرکتی سازنده در راستای زیباسازی 
شهر و گامی مثبت در جهت بهبود وضعیت معابر و 

کوچه های شهر است.
گفتنی است پیش از این جلسات متعدد و در سطوح 
مختلف اداری در حوزه باز آفرینی بافت های فرسوده 
با حضور فرماندار این شهرستان، رئیس شورای شهر، 
و  راه  اداره کل  ارشد  بندرخمیر و مسئولین  شهردار 

شهرسازی استان و شهرستان برگزار گردیده است.

رئیس اداره صمت شهرستان بندرخمیر؛

پلمپ ۳ واحد صنفی فاقد پروانه 
کسب در بندرخمیر

رکن الدینی رئیس اداره صمت شهرستان بندرخمیر 
فاقد  صنفی  واحد   ۳ گذشته  ساعت   ۲۴ طی  گفت: 

پروانه کسب در سطح شهرستان  پلمپ شدند.
وی  خمیر؛  از  اندیشه  دریای  خبرنگار  گزارش  به 
اظهار داشت: با توجه به مصوبات کمیسیون نظارت 
شهرستان و با همکاری پلیس نظارت بر اماکن عمومی 
فاقد  واحدهای صنفی  با  برخورد  و  پایش، شناسایی 

مجوز بطور مستمر در دستور کار این اداره میباشد.
 لذا از کلیه واحدهای صنفی فاقد پروانه و یا منقضی 
شده تقاضا میشود نسبت به دریافت و یا تمدید جواز 

اقدام فرمایند.

قاچاقچیان کاال و ارز در کیش 
بیش از ۴۵ میلیارد ریال جریمه 

شدند

 رییس اداره تعزیرات حکومتی و شعبه رسیدگی به 
یکسال  در  اداره  این  گفت:  کیش  ارز  و  کاال  قاچاق 
فعالیت خود در جزیره قاچاقچیان سوخت، کاال و ارز 
به میزان ۴۵ میلیارد و ۴۲۶ میلیون ریال جریمه  را 

کرده است.
 حسین طالبی با اعالم این خبر به رسانه ها با اشاره 
به اینکه تعزیرات حکومتی از ابتدای مهرماه سال ۹۹ 
در کیش  فعالیت خود را آغاز کرده است اظهار داشت: 
این اداره در این مدت به ۲۹ پرونده رسیدگی کرده 
که شامل ۱۴ پرونده قاچاق کاال و ارز و همچنین ۱۵ 

پرونده قاچاق سوخت است.
وی اضافه کرد: در نتیجه این پرونده ها قاچاقچیان 
ریال  میلیون  میلیارد و ۲۸۶  به میزان ۹  ارز  و  کاال 
نیز ۳۶  قاچاق  لیتر سوخت  هزار  سوداگران ۱۵۰  و 
و  اند  شده  جریمه  ریال  میلیون   ۱۴۰ و  میلیارد 
همچنین پرونده های متعدد دیگری در این حوزه نیز 

در دست اقدام است.
طالبی با اشاره به اینکه اداره دارای سه شعبه رسیدگی 
به کاال و خدمات، هیات رسیدگی به تخلفات صنفی 
و شعبه رسیدگی به قاچاق کاال و ارز است یادآور شد: 
غیر  و خدمات  کاال  بودن شعبه  فعال  نیمه  توجه  با 
فعال بودن شعبه هیات صنفی مذاکرات الزم جهت 
حل این موضوع با سازمان منطقه آزاد کیش در حال 

انجام است.
این  در  بیشتر  همکاری  رود  می  انتظار  افزود:  وی 
خصوص از جمله معرفی نمایندگان سازمان منطقه 
هیات  در  حضور  جهت  مربوط  های  اتحادیه  و  آزاد 
برای  سازمان  نمایندگان  معرفی  و  اداره  این  صنفی 
اجرای گشت های مستمر هفتگی وجود داشته باشد.

به  اشاره  با  کیش  ارز  و  کاال  قاچاق  شعبه  رییس 
شد:  یادآور  کیش  در  احشام  قاچاقچیان  دستگیری 
به صورت   دریا  در  شده   هماهنگ  به طور  اشخاصی 
به  گوسفند  ازجمله  احشام  قاچاق  به  اقدام  عمده 
کشورهای عربی سواحل خلیج فارس می کردند که 

با هوشیاری نیروهای دریابانی دستگیر شدند.
وی افزود: از این محموله یبش از ۲ هزار راس گوسفند 
شناور  یک  از  ریال  میلیارد   ۸۰ تقریبی  ارزش  به 
آبهای ساحلی کشور  )لند ینگ کرافت( در  سنگین 

توقیف و هشت متهم در این راستا دستگیر شدند.
احشام  قضایی  مقام  دستور  با  داشت:  اظهار  طالبی 
عینا جهت تشریفات قانونی به سازمان اموال تملیکی 
جهت کشتارو توزیع بین مددجویان نهادهای حمایتی 
از جمله کمیته امداد امام خمینی )ره(  و بهزیستی 
هرمزگان ارسال و  تحویل شده و موضوع تخلفات و 
جرایم متهمین نیز دراین خصوص درحال رسیدگی 

اشد.

خبــــر

فنــــــاوری 

افزایش ۸۵ درصدی واردات گوشی موبایل

روند  گوشی  واردات  جاری  سال  در 
رشد  درصد   ۸۵ تا  و  کرده  طی  افزایشی 

داشته است.
تجارت  آمار  بررسی  ایسنا،  گزارش  به 
امسال  ابتدایی  ماه  پنج  ایران در  خارجی 
نشان می دهد که در مجموع یک میلیارد 
با  گوشی  واردات  دالر  میلیون   ۳۹۵ و 

برندهای مختلف صورت گرفته است.
این در حالی است که در همین دوره در سال گذشته ۷۵۶ میلیون دالر گوشی وارد ایران شده 

بود که بیانگر افزایش حدود ۸۵ درصدی گوشی از نظر ارزش در سال جاری است.
حجم واردات گوشی در سال جاری حدود ۲۵۶۰ تن بوده و در مقایسه با پنج ماه اول سال 

۱۳۹۹ حدود ۳۶ درصد رشد دارد،  در سال گذشته ۱۸۸۴ تن گوشی وارد کشور شده است.
روند افزایشی واردات گوشی در حالی اتفاق افتاده که گزارش های قبلی نشان داده بود با وجود 
محدودیت واردات، این کاال در صدر اقالم وارداتی قرار دارد و حتی از هر یک از کاالهای اساسی 

وارد شده میزان آن بیشتر است.
این در حالی است که در مجموع در پنج ماه اول سال جاری تجارت خارجی ایران )واردات و 
صادرات( حدود ۳۵ میلیارد دالر بوده که تقریبا نیمی از آن را واردات تشکیل می دهد واز آن 

نزدیک به ۱.۴ میلیارد دالر به گوشی موبایل اختصاص داشته است.

ساخت قابلیت جدید در کالب هاوس برای جذب کاربران

گوش  برای  اپلیکیشنی  تنها  هاوس  کالب 
و  نیست  معروف  افراد  سخنرانی  به  کردن 
دارد  اتاقهایی  جمله  از  مختلفی  اتاقهای 
مکالمات  توانند  می  آنجا  در  کاربران  که 

خصوصی با دوستانشان داشته باشند.
وونگ،  مانچون  جین  ایسنا،  گزارش  به 
آزمایشی  قابلیتهای  که  اپلیکیشنها  محقق 
مخفی در آنها را کشف می کند، به تازگی 
شیوه  روی  هاوس  کالب  است  برده  پی 
جدیدی برای دعوت کاربر از مخاطبانش برای داشتن یک مکالمه صوتی کار می کند که "ویو" 

)Wave( نام دارد.
را در پروفایل  اگر این قابلیت به صورت عمومی منتشر شود، کالب هاوس یک دکمه "ویو" 
کاربران اضافه خواهد کرد و کاربر با زدن روی آن به دوستانش اطالع می دهد مایل است با 
آنها مکالمه صوتی داشته باشد و اگر آنها پاسخ دهند، کالب هاوس تنها یک اتاق برای کاربر باز 
می کند.بر اساس گزارش انگجت، کالب هاوس به عنوان یک اپلیکیشن شبکه اجتماعی صوتی 
برای iOS شروع به فعالیت کرد و در ابتدا کاربران باید برای پیوستن به آن در لیست انتظار 

می ماندند و ورود به آن تنها با دعوت امکان پذیر بود.  
 با این حال نسخه اندروید کالب هاوس چند ماه پیش منتشر شد و این شبکه اجتماعی صوتی 

به روی همه گشوده شد. 
شخصیتهای مشهوری مانند ایالن ماسک و مارک زاکربرگ پیش از این با برگزاری گفت و گو 
در اتاقهایی با حضور مخاطبان عمومی، از این پلتفرم استفاده کرده بودند. این قابلیت در دست 
طراحی استفاده از کالب هاوس را توسعه بخشیده و کاربران را متقاعد می کند برای صحبت 

با دوستان و خانواده شان از اپلیکیشن دیگری استفاده نکنند.

اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان دستگاه برتر جشنواره 

شهیدرجایی معرفی شد

 کسب امتیاز؛  اجرای اقدامات برجسته و تخصصی
در  هرمزگان  استان  دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره 
در  تخصصی  و  برجسته  اقدامات  اجرای  زمینه 
موفق  رجایی  و چهارمین جشنواره شهید  بیست 

به کسب رتبه دستگاه برتر شد. 
 بر اساس نتایج بیست و چهارمین جشنواره شهید 
رجایی در این استان، اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان  اجرایی  های  دستگاه  عملکرد  ارزیابی  در 
برتر  دستگاه  عنوان  به   ۱۳۹۹ سال  در  هرمزگان 
اقدامات برجسته و تخصصی )  "اجرای  در زمینه 
توسعه و گسترش زیرساخت های فیزیکی و نرم 
افزاری بنادر تجاری، ملوانی و گردشگری( معرفی 

شد.
استاندار   همتی  "فریدون  تقدیرنامه  از  بخشی  در 
و رئیس جشنواره شهید رجایی هرمزگان" که به 
و دریانوردی  بنادر  ران، مدیرکل  "علیرضا کرجی 
های  تالش  است:  آمده  شد،  اهدا  هرمزگان" 
همکاران  و  جنابعالی  تحسین  قابل  و  ارزشمند 
محترمتان در خدمت رسانی، اجرای مسوولیت ها 

و وظایف اداری موجب شده است.
 در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در 
سال ۱۳۹۹ از طرف ستاد جشنواره شهید رجایی 
اقدامات  به عنوان دستگاه برتر در زمینه "اجرای 
برجسته و تخصصی ) توسعه و گسترش زیرساخت 
ملوانی  تجاری،  بنادر  افزاری  نرم  و  فیزیکی  های 
چهارمین  و  گردید.بیست  انتخاب  گردشگری(  و 
گاز  شرکت  سالن  در  رجایی  شهید  جشنواره 
المسلمین  و  االسالم  حجت  حضور  با  هرمزگان 
عبادی زاده نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام 
جمعه بندرعباس، فریدون همتی استاندار و جمعی 
از مدیران نهادها و دستگاه های اجرایی برگزار شد.
جشنواره شهید رجایی با هدف شناسایی و معرفی 
تالشگران عرصه خدمت به مردم در راستای برنامه 
های توسعه و تحول اداری، فضای رقابتی سالمی 
از طریق الگوهای برتر سازمانی میان دستگاههای 

اجرایی است.

در  ایران  دائم  به عضویت  توجه  با  کامرانی گفت:  دکتر 
به  بزرگی  پنجره  های شانگهای، یک  سازمان همکاری 
بازخواهد شد و  این منطقه  اقتصاد  این سازمان و  روی 
این سازمان با نقش محوری و اساسی بعنوان کانون اصلی 

تغییرات جهانی قرار می گیرد.
اسالمی  آزاد  دانشگاه  رییس  کامرانی  احسان  دکتر 
در  اسالمی  ایران  دائم  عضویت  به  اشاره  با  بندرعباس 
این  اظهار کرد:اهداف  سازمان همکاری های شانگهای 
ما  استراتژیک که کشور  آن مطلوبیت های  با  سازمان 
ایران،  نظامی  دکترین  با  همچنین  و  کند  می  دنبال 
تقویت  عضو،  کشورهای  حاکمیت  حق  به  احترام  و 
کشورهای  مشارکت  و  امنیتی  و  راهبردی  همکاریهای 
منطقه در جهت گسترش امنیت منطقه ای همخوانی 
 s.c.oدارد.وی افزود: سازمان همکاری شانگهای یا همان
در آوریل ۱۹۹۶براساس نشست ۵کشور چین روسیه، 
قزاقستان، قرقیزستان، و تاجیکستان تشکیل شده و این 
همکاری به جهت اعتمادسازی و جلوگیری از حمله و یا 
درگیری در مناطق مرزی این کشورها بوده و از برگزاری 
رزمایش های نظامی که تهدیدی علیه یکدیگر است را 
دنبال می کند.کامرانی بیان کرد: این توافق بعدها به نام 
شانگهای گروه پنج معروف شد و در سال ۲۰۰۱ با تغییر 
نام و ساختار و با پذیرش ازبکستان به سازمان همکاری 
کرد:  اضافه  داد.ایشان  ادامه  را  خودش  کار  شانگهای 
اهدافی که معموال این سازمان دنبال می کند عبارتند از 
امنیت منطقه ای، احترام به قراردادموشک ضد بالستیک 
اقتصادی  امور سیاسی  با محورهای  تقویت همکاری  و 

های  فعالیت  با  ضدیت  همچنین  و  نظامی  و  تجاری 
غیرقانونی مبارزه مشترک با تروریست وبر ضد جدایی 
به  احترام  نهایت  در  و  غیرقانونی  مهاجرتهای  و  طلبی 

اصل حاکمیت براساس منشور ملل متحد می باشد.
رییس دانشگاه های آزاد اسالمی استان هرمزگان ادامه 
از شورای  این سازمان عبارتند  ارگان های دایمی  داد: 
سرای کشورها، شورای سران دولت ها، شورای وزیران 
امورخارجه، همایش روسای آژانس های ملی و همچنین 
شورای هماهنگ کننده ملی که هر سال در سه نوبت 
تشکیل جلسه می دهند و همچنین دبیرخانه سازمان 
مبارزه  مرکز  نهایت  در  و  شده  واقع  پکن  شهر  در  که 
از ژانویه ۲۰۰۴ در تاشکند  با تروریسم منطقه ای که 

ازبکستان مستقر شده است.
دکتر کامرانی گفت: کشور مغولستان در سال ۲۰۰۴ و 
کشورهای ایران، پاکستان و هند در سال ۲۰۰۵ بعنوان 
سال  در  و  اند  پذیرفته شده  سازمان  این  ناظر  اعضای 
۲۰۰۷ هم اجالس سران در بیشکک قرقیزستان برگزار 
مهمان  بعنوان  هم  افغانستان  و  ترکمنستان  مقامات  و 
در این جلسه حضور پیدا کردند.وی با اشاره به فعالیت 
شانگهای  های  همکاری  سازمان  ارتباطات  حوزه  های 
عنوان کرد: ایجاد منطقه مبارزه با موادمخدر، که در سال 
سازمان  بین  ویژه  ارتباطی  گروه  یک  طریق  از   ۲۰۰۵
و  ویژه  گروه  هفت  وهمچنین  افغانستان،  و  شانگهای 
تخصصی از کارشناسان در امور مشترک گمرک، حمل 

و نقل، انرژی، مخابرات و ارتباطات تشکیل شده است.
تحلیلگر مسائل سیاسی هرمزگان یادآور شد: آزاد سازی 
تمامی تبادالت کاال خدمات، پول، سرمایه و فناوری در 
میان کشورهای عضو می توان از مهمترین همکارهای 
اقتصادی بین اعضا اشاره کرد که از سال ۲۰۰۶ شروع 

شده و تا سال۲۰۲۰ ادامه داشته است.
مهمترین  از  آمریکا  و  غرب  گرایی  یکجانبه  با  مقابله 

اهداف این سازمان است
پروفسور کامرانی با اشاره به اینکه دو عضو اصلی سازمان 
یعنی چین و روسیه، عضو دائم شورای امنیت هم می 
باشند اظهار کرد: دو کشور چین و روسیه از کشورهای 

سازمان  برداری  بهره  و  تداوم  و  هستند  سازمان  مهم 
همکارهای شانگهای را استمرار می بخشند که مقابله 
با یکجانبه گرایی غرب و آمریکا از مهمترین اهداف این 

سازمان است.
کرد:  تصریح  بندرعباس  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رییس 
با توجه به موضع گیری های سیاسی این سازمان در 
مقابل زیادی خواهی آمریکا وغرب، بعنوان “ناتوی شرق 
بحث  یا  و  نظرژئواکونومیک  از  و  است  شده  “شناخته 
اقتصادی می توانیم بگوییم سازمان همکارهای شانگهای 
صرفا پیمان نامه امنیتی نظامی نیست بلکه به تدریج 

موضوعات اقتصادی را در خودشان دنبال می کنند.
وی افزود: ۳۵ درصد از خشکی های جهان، ۴۳ درصد 
ناخالص جهان  تولید  از  و ۲۵درصد  از جمعیت جهان 
متعلق به سازمان همکاری های شانگهای می باشد و دو 
غول اقتصادی آسیا یعنی چین و هند که در حال قدرت 
تاثیرگزار در منطقه و  به قدرت  تبدیل شدن  و  گیری 
جهان هستند فاقد منابع انرژی هستند و ناگزیرند بخش 

بزرگی از انرژی مصرفی خود را از خارج وارد کنند.
سازمان  عضو  دو  روسیه  و  ایران  داد:  ادامه  کامرانی 
شانگهای، بزرگترین تولید کننده انرژی نفت هستند که 

از ذخایر عظیم گاز نیز برخوردارند و
با توجه به جمعیت منطقه ای سازمان، بازار بزرگی برای 

تولیدات صنعتی و کشاورزی منطقه بحساب می آید.
رییس دانشگاه های آزاد اسالمی هرمزگان تصریح کرد: 
تاریخ ۲۶شهریورماه  ایران در  با توجه به عضویت دائم 
در  شانگهای  های  همکاری  سازمان  طرف  از   ۱۴۰۰
بیست ویکمین نشست سازمان می توانیم بگوییم یک 
پنجره بزرگی به روی این سازمان و اقتصاد این منطقه 

بازخواهد شد.
وی همچنین گفت: با عنایت به مسئله همه گیری کرونا 
که در جهان وجود دارد و کم اثر شدن جهانی سازی 
همچنین  و  غرب  محوریت  )Golobalization(با 
انتقال قدرت ازغرب به شرق، می تواند این سازمان نقش 
محوری و اساسی در جهان داشته باشد و در واقع کانون 

اصلی تغییرات جهانی قرار بگیرد.

استاندار هرمزگان گفت: این استان با توجه به اهمیت، 
خود  فراوان  استعدادهای  و  منابع  بودن،  راهبردی 

مدیران جنگنده می خواهد.
فریدون همتی در بیست و چهارمین جشنواره شهید 
رجایی و تجلیل از دستگاههای اجرایی هرمزگان اظهار 
داشت: مدیر خوب را هم هر دولتی استفاده می کند، 

این ها سرمایه های کشور هستند.
وی ادامه داد: مدیری که منتظر تهران بایستد و کار را 
متوقف کند به درد این استان نمی خورد، اینکه برای 
ببینیم تهران چه می گوید نفس کشور را  هر چیزی 
نشسته  پایتخت  در  که  شخصی  آن  و  است  گرفته 
اطالعات درست و جامع ای از اینجا ندارد و نمی داند 
اضافه  هرمزگان  اداری  شورای  است.رییس  خبر  چه 
کرد: مدیر بایستی خطر و کار خوب کند و تهران را هم 
توجیه کرده و مقتدرانه پاسخ بدهد، کشور در شرایط 
جنگ اقتصادی است و باید فوری تصمیم گرفت، این 
استان بسیار حساس و مهم است.همتی یاد آور شد: 
بزرگ  و  بنادر کوچک  از ظرفیت های هرمزگان  یکی 
پارسیان  لیردف جاسک و شیو  است و کسی که در 
است تا قبل از فعال کردن آنها بایستی برای صادرات به 

بندرعباس می آمد که برایش صرفه اقتصادی نداشت.

۱۳ هزار قایق و لنج بدون مجوز در هرمزگان فعالیت 
می کنند

خود  از سخنان  دیگری  بخش  در  هرمزگان  استاندار 
بیان کرد:  ۱۲ تا ۱۳ هزار قایق و لنج بدون مجوز در 
هرمزگان وجود دارد که به همین دلیل نمی توان به 

آنها خدمات داد اما در دریا مشغول صیادی هستند.
دریا  می گوید  هم  شیالت  کل  اداره  افزود:  همتی 
ظرفیت الزم را ندارد و نباید بر این مساله تاکید کرد 
را  دریا  آن  براساس  و  رسیده ایم  روشی  به  اکنون  اما 

تقویت می کنند که بزودی اجرای آن آغاز می شود.
هرمزگان  در  فوالد  تن  میلیون   ۱۵ تا   ۱۴ تولید  برای 

برنامه ریزی شده است
پهنه های جدید  کرد: اکنون  عنوان  استاندار هرمزگان 
پهنه های  برخی  در  و  شده  کشف  استان  در  معدنی 
معدنی کارخانه کنستانتره در کنار معدن ایجاد شده 
میلیون   ۱۵ تا   ۱۴ برای  کرد:  نشان  خاطر  است.وی 
تن فوالد در هرمزگان برنامه ریزی شده و زمین هم 
تحویل شده است و دیری نمی پاید که هرمزگان مقام 
اداری  آورد.رییس شورای  بدست  را  فوالد کشور  اول 
پتروپاالیش  مجموع  سه  ایجاد  کرد:  بیان  هرمزگان 
در شرق هرمزگان برنامه ریزی شده که این به معنی  

نزدیک به ۲۵ میلیارد دالر سرمایه گذاری است.
انجام  درحال  هرمزگان  در  بزرگی  سرمایه گذاری های 

است
خود  از سخنان  دیگری  بخش  در  هرمزگان  استاندار 
عنوان کرد: سرمایه گذاری های بزرگی از شرق تا غرب 
در  روحیه جهادی  و  است  انجام  حال  در  کار  استان 
دولت وجود دارد و تا لحظه ای مسوولیت داریم بایستی 
از آن استفاده کنیم.همتی بیان کرد: برای مجوز احداث 
۲ تا سه شهر جدید برای رفع مساله مسکن در ۲ سال 
گذشته تالش می کردیم و وزیر راه و شهرسازی هم 

به معاون مربوط دستور می داد اما کار جلو نمی رفت.
پررنگی  نقش  باید  هرمزگان  اکنون  شد:  آور  یاد  وی 
با توجه به  در زمینه مسکن کشور بر عهده بگیرد و 
انجام  بینی های الزم  بایستی پیش  آینده  توسعه های 
برای  شده  ایجاد  بندرعباس  در  که  مشکلی  تا  گیرد 
شهرهای دیگر رخ ندهد.همتی اشاره کرد: قاچاق کاال 
با فعال شدن بنادر کوچک و بستر بازرگانی ملوانی به 
طرز محسوسی کاهش یافت و بایستی فعالیت ساحل 
نشینان را سهل و آسان کرد تا سراغ کارهای پرخطر 

نروند لذا
 تالش داریم واردات به ازای صادرات انجام شود که این 

بر رونق کسب و کارها و تولید داخل نیز اثر گذار است.
کرد:   ابراز  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
می خواهیم بر روی نیروی انسانی هرمزگان برنامه ریزی 
اطالعات  موجود  وضعیت  شناخت  با  و  باشیم  داشته 

الزم را برای اشتغال به بخش های گوناگون بدهیم.
وی افزود: در همین راستا از اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خواسته شده سامانه ای برای ثبت نام بیکاران 
هرمزگان ایجاد شود تا بیکاران هرمزگان در آن ثبت 
نام کنند،  بخش های مختلف اقتصادی هم وقتی نیروی 
مورد نیاز در محل فعالیتش وجود داشته باشند از آنها 
دیگری  بخش  در  هرمزگان  می کند.استاندار  استفاده 
از سخنان خود به جشنواره شهید رجایی پرداخت و 
گفت: دستگاه هایی در این جشنواره مورد تجلیل قرار 
قرار  سامانه  روی  بر  را  خود  مستندات  که  می گیرند 

داده اند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان: مردم 

رضایت نسبی دارند
برنامه ریزی هرمزگان هم  رییس سازمان مدیریت و 
ارزیابی  مالک  جشنواره  این  گفت:  جشنواره  این  در 
عمل کرد دستگاه ها نیست و هر کسی در حوزه کاری 
خود  ماموریتی  حوزه  در  بلکه  می گیرد  قرار  خودش 
موفقیت های بدست آورده و امتیازهایی در جشنواره 

کسب کرده است.
به  دست  همه  نظام  ارکان  کرد:  ابراز  دریانورد  صالح 
دست هم دادند و زمینه سازی موفقیت های دولت ها 
را فراهم کرده اند و تالش می شود رضایتمندی مردم 

فراهم شود و اکنون هم رضایتمندی نسبی دارند.
وی ادامه داد: هیچ دستگاهی نسبت به سایر دستگاه ها 
خود  فعالیت های  باید  دستگاه ها  بلکه  ندارد  برتری 

مستند سازی و گزارش تهیه کنند 

استاندار: 

  هرمزگان مدیران 
جنگنده می خواهد

بازشدن پنجره بزرگ اقتصادی در منطقه با عضویت ثابت ایران در سازمان شانگهای

هرمزگان  رجایی  شهید  جشنواره  چهارمین  و  بیست 
ارتقای  و  خدمت  عرصه  تالشگران  از  تقدیر  هدف  با 
سایر  و  استاندار  حضور  با  تعهد،  و  تالش  فرهنگ 
مقامات استانی با رعایت پروتکل های بهداشتی عصر 
همه  ارزیابی  نتایج  مراسم  این  شد.در  برگزار  امروز 
دستگاههای اجرایی در دو بعد شاخص های عمومی 
و تجارت  اعالم و سازمان صنعت، معدن  و تخصصی 
هرمزگان در بین همه و از هر دو بعد موفق به کسب 

سازمان  رئیس  شد.  جشنواره  این  در  نخست  رتبه 
صنعت، معدن و تجارت هرمزگان ضمن تبریک کسب 
رتبه نخست در ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی 
شهید  جشنواره  چهارمین  و  بیست  در  اختصاصی  و 
و  کارکنان  به  هرمزگان  استان   ۱۴۰۰ سال  رجایی 
خانواده بزرگ صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: 
صنعتی،  های  مجموعه  مدیران  و  همکاران  وجود  با 
معدنی و تجاری که متعهد و پرتالش و دارای عزمی 

از  گیری  بهره  با  استانند،  این  پیشرفت  برای  راسخ 
منویات مقام معظم رهبری و برنامه های راهبردی در 
پیش درخشانتر جلوه می  از  بیش  نزدیک  ای  آینده 
نماید.خلیل قاسمی با بیان اینکه ارزیابی های صورت 
گرفته، نشان می دهد که وظایف اداری به نحو مطلوبی 
حال  هرمزگان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  در 
اجراست، اظهار داشت: این موفقیت به دست آمده را 
به همکاران و خانواده بزرگ این حوزه صنعتی، معدنی 

و تجاری تبریک عرض می کنم.گفتنی است در ادامه 
این مراسم از برگزیدگان برتر در دستگاه های اجرایی 
با اهداء لوح تقدیر و تندیس جشنواره ، تجلیل به عمل 

آمد.

 کسب رتبه نخست سازمان صمت هرمزگان در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی

همت  با  گفت:  هرمزگان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
به  رسانی  گاز  در  استان  گاز  شرکت  کارکنان  تالش  و 
جهت  نیروگاه  این  دوم  فاز  قشم،  غدیر  گازی  نیروگاه 

تولید برق وارد مدار شد.
فواد حمزوی در جلسه ای که با مصطفی تندرو، مدیر 
عامل نیروگاه غدیر قشم برگزار شد، بیان کرد: با تالش 
شبانه روزی همکاران ما در شرکت گاز استان هرمزگان 
عملیات  گاز،  انتقال  عملیات   ۶ منطقه  همکاری  و 
گازرسانی به فاز دوم نیروگاه غدیر قشم با موفقیت به 
انجام رسید و این فاز وارد مدار شد که تحقق این امر، 

بی شک، عینیت بخشی به نامگذاری امسال توسط مقام 
زدایی  مانع  و  پشتیبانی  تولید،  به سال  رهبری  معظم 

هاست.
وی افزود: در شرایطی که کمبود برق در کشور حکمفرما 
بود، با انتقال معکوس حدود یک میلیون و نهصد هزار 
مترمکعب گاز در شبانه روز از سرزمین اصلی به جزیره 
قشم در نیمه اردیبهشت سال جاری، واحد دوم گازی 
نیروگاه نیز وارد مدار شد و هم اکنون هر دو واحد نیروگاه 

فعال و با حداکثر توان در حال تولید برق هستند.
حمزوی اظهار کرد: هم اکنون این نیروگاه با توجه به 

مگاوات   ۲۸۵ ظرفیت  با  هوا  دمای  و  محیطی  شرایط 
برق در حال تولید است و تاکنون بیش از یک میلیون 
مگاوات ساعت برق تولید و به شبکه سراسری منتقل 

شده است.
کرد:  تصریح  هرمزگان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
و  ها  تالش  برق،  میزان  این  تولید  با  و  الهی  فضل  به 
به  در  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیران  های   مساعدت 
تحقق رساندن  شعار “تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی 

ها” به بار نشست.
شایان ذکر است در این جلسه مقرر شد نسبت به تامین 
گاز پایدار نیروگاه از طریق خطوط انتقال گاز مطمئن در 

آینده اقدامات الزم صورت پذیرد.

اتمام عملیات گازرسانی به فاز دوم نیروگاه غدیر قشم
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برگزاری مسابقه 
نقاشی به مناسبت 

هفته ناجا

رئیسپلیسفتاکیشگفت:مسابقهنقاشیویژهدانشآموزانمقطعابتداییومتوسطهاولبهمناسبتگرامیداشتهفتهنیرویانتظامیبرگزارمیشود.
سرهنگرضاییگفت:اینمسابقهبامحوریتخطراتبازیهایرایانهایبرسالمتجسمیوروانیدانشآموزان،قلدریسایبری،ایجادمزاحمتو
شوخیهایگروههایهمسالبراییکدیگروخطراعتمادبهافرادغریبهدرشبکههایاجتماعی،زندگیدردنیایهوشمند،فوایداستفادهازفضای
مجازی،راهنماییومشورتباوالدیندرخصوصچالشهایفضایمجازیبرگزارمیشود. 4

فرهنگ و هنر 

خبـــر

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

خوشاازعشقتوسرشاربودن

بهیادتتاسحربیداربودن

طبیبمگرتوییدارمتمنا

همیشهلذتبیماربودن

خوشادرنیمهشبهاباتوبودن

بهوصفتایندوبیتیهاسرودن

خوشادروازههایرحمتتو

بهرویهرخطاکاریگشودن

خوشاازعشقتودیوانهبودن

بهآندیوانگیافسانهبودن

خوشاایمشعلجاویدهستی

بهپیشدرگهتافسانهبودن


پروانه بیابانی 

اداره آموزش فنی و حرفه ای 
هرمزگان رتبه برتر در جشنواره 

شهید رجایی

برای  هرمزگان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  کل  اداره   
چهارمین سال متوالی موفق به کسب رتبه دستگاه 
رجایی  شهید  جشنواره  چهارمین  و  بیست  در  برتر 

استان هرمزگان شد.
استاندارهرمزگاندراینمراسمضمنگرامیداشت
باهنر یادوخاطرهشهدابهویژهشیهدانرجاییو
تصریحکرد:جشنوارهشهیدرجاییهرسالهبهمنظور
شاخصهای در اداری دستگاهها عملکرد ارزیابی
عملکردیدردوشاخصتخصصیوعمومیبرگزار
بعمل تقدیر برتر دستگاههای از آن در و میشود

میآید.
باکسباینرتبهبرتردرمراسمیباحضوراستاندار
امام و استان در فقیه ولی  نماینده و هرمزگان
مدیران و مسئولین از جمعی و بندرعباس جمعه
دستگاههایاجراییازاسماکریمیقدردانیشد.در
حرفه و فنی آموزش کل مدیر مراسم این حاشیه
ایهرمزگانگفت:کسباینمقامتوسطادارهکل
همراهی، نتیجه را استان ای حرفه و فنی آموزش
همکاریوتالشکارکناناستانومدیرانومربیان
گفت و خواند ای حرفه و فنی آزاد آموزشگاههای
در ای حرفه و فنی آموزش اداره خانواده زحمات
راستایتوسعهآموزشهایمهارتیوباالبردنکیفیت

آموزشدراستانقابلتقدیراست

مدرسه سه کالسه نور دوستکو 
افتتاح شد 

از دوستکو نور کالسه سه اول متوسطه آموزشگاه
توابعبخشحراباحضوردکترعلیرضانصریفرماندار
مردم نماینده مرادی احمد دکتر قشم، شهرستان
درمجلسشورایاسالمی،سیدفخرالدینهاشمی
مدیرکلنوسازیوتجهیزمدارسوجمعیدیگراز
مدیراناستانیوشهرستانافتتاحشد.مدرسهمذکور

بامشارکتبنیادعلویساختهشدهاست.

دوستداشتنرا
درشانهایدیدم

کهخالیازخشابتفنگی
همراه

پوتینیمیرفت
تاردیازارغوانرانبیند

دوستداشتنرا
دربدرقههایگلوگیر

دردیدم
بادستانیمردد

خداحافظیمیکرد
باگردنبندیازفشنگدرگردنم

#ثریا_قاسمی
  

باسرابهمدستی
نزدیکتکهشدم

نبودی
تبانیبراینداشتنت

تشنگیرا
چندبرابرمیکند

یعقوب سهوزاده »زالل«

مقطع  نفرازدانشجویان   ۲۲۹ دانش آموختگی  آیین 
فرهنگیان  دانشگاه  های  پردیس  پیوسته  کارشناسی 

پردیش شهید  و مجازی در سالن  به صورت حضوری 
بهشتی بندرعباس برگزار شد.

رییسدانشگاهفرهنگیانهرمزگاندراینآیینگفت:
ایندانشجویانورودیسال۹۶بودهکهپسازچهار
سالتحصیلبهعنواندانشجومعلمدرپردیسهای
خواهرانوبرادرانایندانشگاهتحصیلکردهبودند،از

اولمهرسرکالسحاضرمیشوند.
منوچهرضیایی،اتمامموفقیتآمیزدورهکارشناسی
پیوستهازدانشآموختگاندانشگاهفرهنگیانبهعنوان
سفیرانتحولونوآوریدرآموزشوپرورشیادکرد
وافزود:ازامروزاینمعلمانمجریانتوانمندسندتحول
انقالب دوم گام بیانیه و پرورش و آموزش بنیادین
بهترین آموختگان دانش داد: ادامه بود.وی خواهند
باید پس این از که هستند دانشگاه های سرمایه
ارزشهایواالیدانشگاهفرهنگیانمبتنیبرتعهد،

دلسوزی، پذیری، مسوولیت داری، امانت فداکاری،
مبانیتربیتیاسالموانقالباسالمیرابهنونهاالنو

نوجواناناینمرزموبومانتقالدهند.
در اظهارداشت: فرهنگیانهرمزگان دانشگاه رییس
مهر١٤٠٠باورود۶٣٢نفردانشجویجدید،تعداد
دانشجویانایندانشگاهبه٢هزارو٢٤۹نفرودرهشت
علوم،آموزش ریاضی،آموزش آموزش تحصیلی رشته
علوم جغرافیا،آموزش شناسی،مشاوره،آموزش زیست
خواهد عربی زبان آموزش و تربیتی اجتماعی،علوم

رسید.
مراسمششمیندورهدانشآموختگیدانشجومعلمان
قرائت با هرمزگان فرهنگیان دانشگاه های پردیس

سوگندنامهمعلمیواهدایلوحتقدیرپایانیافت.

229نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان هرمزگان دانش آموخته شدند

دلنوشتــه
عبدالحسین اسد پور بندرلنگه 

             پاییز دلنشین تر از تمام فصل هاست

اینروزهایپایانیشهریوردلهرهیعجیبیداردخاطرهآغازجنگ،بمبارانشهرها
و۸سالجنگوزنگاولوبازگشاییمدارسوویروسکرونا

دلهرهایازجنسحالوهواینابکودکی،
باعطردلبرانهیکتابهاینووطعمگِسخرمالو...

مادیگرآنکودکبیغموخندانسالهایدورنیستیموشرایطابدامثلسابق
نیست،

اماایندلهره،یادگارخوبهمانروزهاست،
روزهایخوبیکهنگرانیمان،بخاطرمعلمتازهایبودکهنمیشناختیم،

وتمامترسمان،برایدرسهایی؛کهقراربودسختترازسالهایقبلباشند...
چهحالوهوایبینظیریبود،

هنوزهمکههنوزاست،پاییز،دلنشینترازتمامفصلهاست،
قدمزدندرخیابانهاینارنجیوخشخِشجانانهیبرگها،تسکینخوبیست...

اماکاشبراییکروزهمکهشدهبهروزهایخوِبکودکیبرمیگشتیم
هراس بدون و خندان و شاد هایی بچه و شلوغ حیاطی و باشد مهر اوایل مثال
نشان بههم را لباسوکفشهایجدیدشان اشتیاقیبیوصف، با بیماری،که از

میدهند،
مثالپاییزباشدوکودکیکهبیغموآسوده،کولهپشتیاشرارویدوششگرفتهو

سرخوشولیلیکنان،بهسمِتخانهمیدود،
وچهموسیقِیدلنوازیست،خشخِشبرگهایپاییزی؛

وقتیدلتکودکانهمیتپد،
وقتینگراِنهیچچیزنیستی...

وچهزوداینروزهامثلبرگخشکشدهدرختاندرفصلپاییزگذشتگویاتمام
آینرخدادههاهمیندیروزبودوماآنروزهانظارگرفقطبودمونمیدانستمکهبهار

عمرمانداردسپهریمیکنم....
آریدورانکودکیمثلرعدوبرقرفتوانماندمباکولهباریازغمواندوهکهدر
طولاینسالهایمتوالیشاهدازدستدادنبهترینعزیزانخودبودیموفردااگر

حادثهایرخندادنوبتماست.

اردوی مجازی »از گنو تا کالنگ« از سوی مرکز فرهنگی 
هنری کانون شماره ۴ بندرعباس در فضای اسکای روم 

برگزار شد.
از مجازی سفری کالنگ« تا گنو »از مجازی اردوی
هدف با خلیجفارس صدفهای تا گنو کوه قلههای
و بندرعباس شهر با نوجوانان و کودکان آشنایی

دیدنیهایبینظیراینشهرطراحیواجراشد.
هنری فرهنگی مرکز مسئول مربی تقیزاده فاطمه
کانونشماره٤بندرعباسدراینرابطهگفت:درابتدای
نمایش به استان،کوهگنو اردوجاذبهگردشگری این
گذاشتهشد،سپسقصهگوییهدیکهوریبرگزیده
٣دورهمرحلهاستانیقصهگوییدربخشمادربزرگهاو
پدربزرگهابهنامقصه»ماهیبیاهو«ازدیگربرنامههای

اجراشدهدرایناردوبود.
مسئولمرکزفرهنگیهنریشماره٤بندرعباسگفت:
آثار از یکی که خرسین« نمکی »غار کلیپ نمایش
طبیعیوزیبایگنبدهاینمکیوطبیعتیبکرودست
نخوردهدربخشسیاهووشمالشرقیاستانهرمزگان
میباشد،باهدفآشناییشرکتکنندگانبااینجاذبه

بهنمایشگذاشتهشد.

تقیزادهافزود:پخشکلیپآدابورسومچهاردهمی
کهیکیازآیینهایمذهبیمردمهرمزگانمیباشد،
توسطعبدالرسولمعینیقصهگوییبرگزیدهجشنواره
بینالمللیقصهگوییکانونپرورشفکریوبامشارکت
٤ شماره کانون هنری فرهنگی مرکز دختر اعضای

بندرعباساجراشد.
معینیاظهارداشت:چهاردهمیدرهرمزگانقدمتی

ششهزارسالهداردومراسمیفالگونهاست؛کهدرآن
اشعارعامهازجملهدوبیتیوشروهقرائتمیشود،این
اشعاربیشترازفایزدشتستانی،محیایبستکی،رضایی
مینابیودیگرشاعرانگمناموبینامنشانهرمزگان
برگزار صفر ماه چهاردهم در مراسم این است.چون

میشودبهآنچهاردهمیمیگویند.
بندرعباس ٤ کانون هنری فرهنگی مرکز مسئول

همچنینخاطرنشانکرد:معرفیصنعتمعرقکاری
باصدفهاومعرفیعلیآرانهنرمندوبنیانگذارصنعت
صنایعدستیدریاییدرکشورازدیگربرنامههایاجرا

شدهدرایناردوبود.
باحضور ازموزهمردمشناسی زنده اجرای ویگفت:
بهروزحبیبزادهکارشناسجهانگردیصورتگرفتو
حبیبزاده٣طبقهموزهرابهصورتزندهبهنمایش

گذاشتودربارهآنتوضیحاتیداد.
تقیزادهافزود:حبیبزادهدرطبقهاولفضایعمومی
موزه،درطبقهدومبخشکهشاملمردمشناسیکه
شاملبخشبازارسنتی،آزادسازیقلعههرمز،صیدو
صیادیاستودرطبقهسومبخشهایباستانشناسی

پارهایازتوضیحاتراارائهکرد.
گفتنیاستدرایناردوشرکتکنندگانبایکنمونه
نانسنتیبهنام»چمچو«،یکاسباببازیمحلیبه
نام»دختولوک«،وبازی»سنگچلکا«نیزآشناشدند.

اردویمجازیاز»گنوتاکالنگ«کهمتینکرمپورعضو
نوجوانمرکزفرهنگیهنریکانونشماره٤بندرعباس
اجرایآنرابرعهدهداشت؛درمحیطاسکایرومبرگزار

شد.

به همت کانون پرورش فکری شماره ۴ بندرعباس صورت پذیرفت؛

»از گنو تا کالنگ« سفری مجازی از قله های کوه گنو تا صدف های خلیج فارس

خبـــر

استقبال خوب ائمه جماعات میناب 
از مهرواره اوج

حجتاالسالمفاضلیپورگفت:١٠۷نفرازامامانجماعت
مینابباپیوستنبهطرحلبیکآمادگیخودرابرایشرکت

درمهروارهاوجاعالمکردند.
وگویی پور،درگفت فاضلی اسحاق حجتاالسالم
باابرازخرسندیازبرگزاریسلسلهنشستهایهم
اندیشیشهیدحجتاالسالمبیاضیزادهباهدفهم
افزاییوهمآهنگیبیشتردراجرایمهروارهاوجاظهار
داشت:شهرستانمینابدومینشهراستانهرمزگان
و۶٠ روستا دارای٢٣٠ نفر هزار باجمعیت٢۷٠

محلهشهریاست.
رئیسادارهتبلیغاتاسالمیشهرستانمینابافزود:
محله، و روستا امام قالب چند در جماعت امامان
مستقر،روحانیطرحهجرتوتعدادینیزبهعنوان
به مشغول آبادانی و پیشرفت قرارگاه روحانیون

فعالیتهستند.
طور به و نفر مبلغین١١٤ مجموع کرد: بیان وی
ثابتاندکهانجامامورمحالتوبرگزارینمازجماعت
هایطرح برنامه و معارفی های برگزاریکالس و
تحولمحالترابرعهدهدارندودراجرایطرحجدید

ازسویسازمانتبلیغاتسهیمهستند.
های عملیات کرد: عنوان پور فاضلی حجتاالسالم
متعددیدرتحققطرحتحولازیکسالقبلشروع
شدکهباپیشگیریازبیماریکروناتالشکردیماین
طرحراباشکلگیریتیمکاریدرمسجدوتوسط

مبلغیناجراییکنیم.
ویتصریحکرد:دراوایلنیزحرکتهایخوبیشکل
گرفتومنجربهتشکیلقرارگاهشهیدسلیمانیشد
گیری کار به در مبلغین میان در انسجامخوبی و
المنفعه عام و فرهنگی کارهای انجام جهت مردم

جامعهشاهدبودیم.
میناب شهرستان اسالمی تبلیغات اداره رئیس
خاطرنشانکرد:شهرمیناب،شهریمذهبیاستو
١٣درصداهلسنتدارندوائمهجماعاتاعمازاهل
سنتوشیعهپایکارهستندوهماهنگیالزممیان

مردموروحانیونوجوددارد.

362 /1400 م الف

نظر به اینکه عملیات تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین محل شارع متروکه دارای پالک 10943ـ اصلی به مساحت 29/51 مترمربع مورد 
برحسب  بندرعباس،  یک  بخش  سرریگ  محله  در  واقع  محمد  فرزندان  مالحی  پور  عبدل  دو  هر  شهرت  عبدالجلیل  و  عبدالخالق  آقایان  تقاضای 
درخواست کتبی متقاضی، تحدید حدود اختصاصی در مورخه 1400/07/20 راس ساعت 8 صبح در محل بعمل خواهد آمد. اینک به موجب این 
آگهی به استناد ماده 14 قانون ثبت، از متقاضی و کلیه مجاورین دعوت می گردد که در تاریخ و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند. واخواهی 
مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی، از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی ظرف مدت 30 روز پذیرفته خواهد شد و معترض می تواند به استناد 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است مصوب 
1373/2/25 و ماده 86 آیین نامه قانون ثبت، می بایست ظرف مدت یکماه پس از اعتراض به مراجع قضایی مراجعه و تقدیم دادخواست نمایند 

و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند، در غیراینصورت این اداره مطابق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی اقدام خواهد نمود.
تاریخ انتشار: 1400/06/29

ابوالحسن دستوری ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس ـ منطقه یک

آگهی تحدید حدود اختصاصی 

#ایران_زیبا
رودخانه»طال«دردرهسکوتوارامشجزیرههرمز

بهگزارشخبرنگاردریایاندیشهازبندرلنگه؛آنهنگامکهپابهجزیرههرمز
میگذاریمحوتماشایاینحزیزهشگفتانگیزمیشودویکیازمنطقهدره
سکوتیکیازجلوههایشگفتانگیزجزیرههرمزدراستانهرمزگاناستکه

ازبلورهاوگنبدنمکیتشکیلشدهاست.
کفدره،رودخانهفصلینمکیبارنگهایطالییونارنجیجریانداردکهاگر
دستخودرادرآنقراردهید،بهسبباشباعباالینمک،الیهظریفیازبلور

نمکیرویدستتانشکلمیگیرد.

الههفیروزهایوغارنمکیازدیگرجاذبههایطبیعیاینمنطقهنمکیاست.
نمکزعفرانیرنگدردرههایجزیرههرمزبهرودخانهطالمعروفاست.

سنگنمک،انرژیبسیارمثبتیداردوبههمیندلیلحضوروقدمزدندراین
دره،انرژیمثبتطبیعترابرایتانبهارمغانمیآوردوپسازمدتیحضور

دراینمکاناحساسخوبیخواهیدداشت.
بهدلیلهمینحسخوباستکهبهاینمحل،درهانرژینیزمیگویند.

ازطرفدیگر،نمکامواجوصدارابهخودجذبمیکندوباعثمیشودتادر
اینمکانسکوتیخاصحکمفرماباشد.

بههمیندلیلاستکهنامدرهسکوترابرایایننقطهازجزیرههرمزانتخاب
کردهاندجزیرههزارچهرهدرایرانبارنگهایمختلفزیباییخاصیبهجزیره

دادهاست.
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در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی مجید سلحشور فرماندار ویژه میناب به عنوان فرماندار برتر معرفی شد. بیست و چهارمین جشنواره شهید 
رجایی استان هرمزگان در سالن شرکت گاز بندرعباس برگزار شد که دستگاه های مختلف در شاخصه های عمومی، اختصاصی و تخصصی برتر شناخته 
شدند.  مجید سلحشور فرماندار ویژه میناب در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی استان هرمزگان به عنوان یکی از فرمانداران برتر معرفی شد.  
گفتنی است، فرمانداران شهرستان بندرعباس و حاجی آباد نیز به عنوان فرمانداران برتر معرفی شدند. 

معرفی مجید سلحشور 
به عنوان فرماندار برتر
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فال

متولد چه ماهی هستی؟

امروز باید آرامش حداکثری را به زندگی 
خود دعوت کنید.سعی کنید که همیشه 
از حداکثر تالش و پشتکار خود استفاده 
دیگران  از  توانید  می  که  جایی  تا  کنید. 
کارهای  انجام  برای  آل  ایده  زمانی  کنید.  حمایت 
بزرگ است. خالقیت حداکثری خود را به کار بگیرید.

مراقب باشید که کسی به شما سخت گیری نکند.

کارهای  در  کسی  که  باشید  مراقب  باید 
می  که  جایی  تا  نکند.  دخالت  شما 
کنید.  حمایت  خانواده  اعضای  از  توانید 

ارتباط خود را با عشق زندگی خودتان تقویت 
کنید. بیش از حد شرایط را به خودتان سخت نگیرید.
به دنبال انجام کارهای ایده آل گرایانه باشید. پیشرفت 

شغلی برایتان اتفاق خواهد افتاد.

جهان اطراف اتفاقات خوبی را برای شما 
فکرهای  همیشه  است.  گرفته  نظر  در 
بزرگ در سرتان داشته باشید. امیدواری 
خود را افزایش دهید. انرژی خود را باال ببرید.

سعی کنید نسبت به مسائل خوش بین باشید. باید 
خالقیت خود را در سطح باال نگه دارید. تا جایی که 
می توانید از دیگران حمایت کنید. مطمئناً نیروهای 

غیبی به کمک شما می آیند.

که  برسانید  انجام  به  را  کارهایی  باید 
خوشحال  و  شاد  جو  شود  می  باعث 
کنید.  تجربه  زندگی  در  را  ای  کننده 

را  سالم  زندگی  محیط  یک  کنید  برای سعی 
خودتان بسازید. ارتباط خود را با دوستانتان افزایش 
ایجاد  زندگی خود  برای  فضای شخصی  یک  دهید. 
باشید.  تازه  و  نو  کارهای  زدن  رقم  دنبال  به  کنید. 

عشق خود را خالصانه ابراز کنید.

دوستشان  که  با کسانی  کنید  باید سعی 
اجازه  کنید.  آمد  و  رفت  بیشتر  دارید 
کاهش  را  شما  انرژی  کسی  که  ندهید 
دهد. فرصت های جدید در اختیار شما قرار 
گرفته است. فقط باید زرنگ باشید و از آنها استفاده 
بازگو  هر کسی  برای  را  زندگی خود  داستان  کنید. 
از شما  به خوبی  توانند  نکنید. دوستان قدیمی می 

حمایت کنند.

باید سعی کنید که نگاه خود را نسبت به 
زندگی تغییر دهید. تا زمانی که افکار مثبت 
را در خودتان به وجود نیاورید، اتفاقی رخ 

نمی دهد. امروز زمان ایده آل برای انجام گفتگوهای 
مناسب است. تا جایی که می توانید از پتانسیل درونی 
خودتان کمک بگیرید. مطمئناً می توانید فواید زیادی 
را از کار جدید به دست بیاورید. بیش از حد در وهم و 

خیال نباشید.

باید مهارت های درونی خود را باال ببرید. 
از احساسات خود در زندگی لذت ببرید. 
هیچ کس حق ندارد  حال بد را در شما 
به وجود بیاورد. مجبور نیستید که خودتان را 
وقف دیگران کنید. خوشبختانه انرژی بسیار باالیی دارید 
و می توانید از آن به بهترین شکل ممکن کمک بگیرید.
کارهای خالقانه را به انجام برسانید. سعی کنید همیشه 

به دنبال غافلگیری های جدید باشید. 

اجازه ندهید که کسی بخواهد در امور شما 
دخالت کند. فرصت های زیادی پیش روی 
شما قرار می گیرد. شما انسان کاریزماتیکی 

هستید. طبع هنرمندانه بسیار باالیی دارید و می توانید 
به دیگران کمک کنید که در زندگی شان پیشرفت 
داشته باشند. اجازه ندهید که وقایع غیرمنتظره برایتان 
اتفاق بیفتند و از قبل شرایط را خوب بسنجید. عادت 

های منفی را کنار بگذارید.

باید سعی کنید خودتان را با کسانی احاطه 
به شما  تری  نزدیک  فکر  طرز  که  کنید 
دارند. با کسانی که دوستشان دارید وارد 
صحبت و مکالمه نشوید. امروز باید سکوت را در پیش 
بگیرید و هر حرفی را به زبان نیاورید. به سمت هدفتان 
پیشرفت خواهید داشت. امروز زمان مناسبی است که 
خواسته های خود را مطرح کنید. از مصرف غذاهای 

بیش از حد گوشتی خودداری کنید.

فرصت های زیادی برای رسیدن به شغلی 
که دوست دارید برای شما وجود دارد.

کار  به  را  حداکثری  لطافت  و  نرمی  باید 
ببندید. موازی با آرزوهایتان در زندگی حرکت کنید.

زمانی ایده آل برای شماست که با افراد جدید وارد رابطه 
شوید. سعی کنید که همیشه هارمونی و هماهنگی را 
به کار بگیرید و از حداکثر جذابیت خود استفاده کنید. 

باید سعی کنید پیشرفت شغلی خوبی داشته باشید.

کاماًل  و  بایستید  خودتان  پای  روی  باید 
که  کنید  سعی  کنید.  عمل  مستقل 
همیشه حضوری کاماًل مثبت داشته باشید. 
تأثیرگذاری خود را روی دیگران افزایش دهید.

همه کارهای خوبی که انجام داده اید، ثمربخش خواهد 
بود. شما می توانید از حداکثر پتانسیل خود استفاده 
کنید. عشق خود را خالصانه ابراز کنید. مراقب مشکالت 

گوارشی باشید.

باید بدانید که از زندگی چه می خواهید.   
اولویت بندی را فراموش نکنید. نیاز خود را 
صادقانه مطرح کنید. تا جایی که می توانید 

از نیروهای غیبی کمک بگیرید. ارتباط شما با دوستانتان 
بهبود پیدا خواهد کرد. احتماالً شرایطی برایتان پیش 
می آید که شما را عصبانی می کند، اما باید مراقب 
باشید که حرفی نزنید که بعداً باعث پشیمانی تان شود.
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وی چت در واکنش به دستور وزارت صنعت و اطالعات فناوری چین اعالم کرد اجازه می دهد کاربرانش به لینک پلتفرم ها و سرویس 
های اینترنتی دیگر دسترسی یابند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پس از آنکه وزارت صنعت و اطالعات فناوری چین به 
شرکت تنسنت و رقبایش دستور داد تا فرایند مسدود سازی لینک های یکدیگر را متوقف کنند، وی چت )پیام رسان متعلق به تنسنت( 

اعالم کرد به کاربران اجازه می دهد به لینک پلتفرم های دیگر دسترسی یابند.

وی چت از دستور رگوالتور 
چینی اطاعت کرد

خبـــر

تولید هوندا به ۴۰ درصد ظرفیت 
سقوط کرد

شرکت هوندا موتور اعالم کرد درپی کمبود تراشه و 
تاخیر در ارسال قطعات به دلیل شیوع ویروس کرونا 
در بازارهای خارجی، خطوط تولید این شرکت در ژاپن 
۶۰ درصد پایین تر از برنامه اولیه خود در فاصله اوت تا 

سپتامبر فعالیت کردند.
به گزارش ایسنا، این خودروساز ژاپنی انتظار دارد این 
ادامه پیدا کند و  از سپتامبر همچنان  وضعیت پس 
سطح فعالیت در اوایل اکتبر حدود ۷۰ درصد برنامه 
اولیه خواهد بود.این خبر از سوی هوندا در حالی اعالم 
خودروساز  این  بزرگتر  رقیب  موتور،  تویوتا  که  شد 
ژاپنی روز جمعه طرحهایی را برای تعطیلی کارخانه 
فعالیت ۲۷  تویوتا گفت  اعالم کرد.  اکتبر  هایش در 
شرکت  این  کارخانه   ۱۴ در  تولید  خط   ۲۸ از  خط 
در ژاپن به مدت ۱۱ روز متوقف می شود.بر اساس 
کند  می  تالش  کرد  اعالم  هوندا  بلومبرگ،  گزارش 
کاهش ظرفیت تولید را به حداقل برساند اما دورنما 
کمبود  تاثیر  بررسی  به  شرکت  این  و  مانده  مبهم 
قطعات ادامه می دهد. مدلهایی که تولیدشان دچار 
وقفه می شود شامل ان باکس، فیت و اودیسه هستند.

تسال در خصوص امنیت داده با 
رگوالتورهای جهانی همکاری 

می کند

در  کرد  اعالم  چین  در  ای  کنگره  در  ماسک  ایالن 
با  مشتریان  خودروهای  های  داده  ذخیره  خصوص 

رگوالتورها همکاری می کند.
ایالن  رویترز،  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
ماسک مدیر ارشد تسال اعالم کرد این خودروسازی در 
خصوص حفظ امنیت داده ها با رگوالتورهای جهانی 

همکاری می کند.
تسال که خودروهای بازار چین را در کارخانه ای واقع 
در شانگهانی سرهم بندی می کند، طی سال جاری 
با تحقیقات گسترده ای در خصوص ذخیره و کنترل 

داده های مشتریان در این کشور روبرو شد.
خودروهای این شرکت مجهز به تعداد زیادی دوربین 
و حسگر برای کمک به راننده هستند. اما داده هایی که 
چنین تجهیزاتی تولید می کنند سواالتی درباره شیوه 

حفظ حریم خصوصی و امنیت به وجود آورده اند.
 World New Energy کنگره  در  ماسک 
Vehicle که در چین برگزار شده بود، گفت: با توجه 
داده های  امنیت  فناوری خودران  به گسترش سریع 
خودروها نگرانی های بیشتری را به و جود آورده است.

برخی  کارمندان  داد  نشان  گزارشی  می  ماه  در 
خودروهای  پارک  از  چین  دولتی  سازمان های 
شده اند.  منع  دولتی  مجتمع های  داخل  تسالیشان 
خصوص  در  امنیتی  نگرانی های  امر  این  دلیل 
دوربین های خودروها بوده است.پس از آن تسال اعالم 
کرد واحدی در چین ایجاد کرده تا داده های خودرو را 

به طور محلی ذخیره کند.

پنجمین کنفرانس مهندسی 
مخابرات ایران با حمایت ایرانسل 

برگزار می شود

 ICCE( ایران  کنفرانس مهندسی مخابرات  پنجمین 
اپراتور  بزرگترین  و  اولین  ایرانسل،  با حمایت   )2۰21
دیجیتال ایران، در دانشگاه صنعتی شاهرود به صورت 

آنالین برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، این کنفرانس، طی 
روزهای ۲۴ و ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۰ در حال برگزاری 
است و دکتر بیژن عباسی آرند مدیرعامل ایرانسل، فردا 

در روز پایانی آن، سخنرانی خواهد کرد.
همچنین  سید ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری 
حلیم  پروفسور  و  فناوری اطالعات  و  ارتباطات  وزیر 
دیگر  کانادا،  کارلتون  دانشگاه  استاد  یانیکومروقلو 

سخنرانان این کنفرانس هستند.
 ICCE( پنجمین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران
دانشگاه  برق  مهندسی  دانشکده  توسط   )۲۰۲۱
شاهرود به صورت آنالین و با حمایت ایرانسل برگزار 
می شود و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، سازمان 
)رگوالتوری(،  رادیویی  ارتباطات  و  مقررات  تنظیم 
امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  ایران،  فضایی  پژوهشگاه 
)پلی تکنیک تهران(، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه 
شهید  دانشگاه  طوسی،  نصیرالدین  خواجه  صنعتی 
چمران اهواز و برخی دیگر از مراکز علمی و پژوهشی، 
در این کنفرانس حضور دارند.از جمله محورهای این 
کنفرانس، می توان به آنتن ها، رادار و جنگ الکترونیک، 
و  رمزگذاری  دیجیتال،  سینگال های  پردازش 
پنهان نگاری، کدینگ، سامانه های ارتباطی، شبکه های 
نوری،  ارتباطات  بی سیم،  شبکه های  ارتباطی، 
ارتباطات ماهواره ای، ارتباطات طیف گسترده، اینترنت 
و  نوآوری ها  همراه:  ارتباطات   ۶ و  نسل های ۵  اشیا، 
در  عمیق  یادگیری  روش های  کاربرد  چالش ها، 
ارتباطات همراه، افزاره های مایکروویو و تراهرتز و نیز 

فراماده، اشاره کرد.

خبـــر

شرکت بایت دنس اعالم کرد:

اپلیکیشن چینی تیک تاک برای 
کودکان محدود شد

اپلیکیشن ویدیوی کوتاه چینی Douyin که نسخه 
چینی تیک تاک است، دسترسی همه کاربران پایین 
1۴ سال را با هدف محافظت از آنها در برابر محتوای 

نامناسب در "حالت جوان" قرار داد.
به گزارش ایسنا، اپلیکیشن Douyin که متعلق به 
شرکت بایت دنس است، در بیانیه ای اعالم کرد در 
"حالت جوان" کاربران پایین ۱۴ سال تنها می توانند 
به مدت ۴۰ دقیقه در روز بین ساعت شش صبح تا 

۱۰ عصر به اپلیکیشن دسترسی داشته باشند.
کاربران خردسال، سخت  از  برای حمایت  اقدام  این 
است.  پلتفرم  این  تاریخ  در  اقدام  ترین  گیرانه 
رگوالتورهای چینی سخت گیری در فضای اینترنت 
را امسال تشدید کرده و فضای آنالین را برای مقابله 
با نقض ارزشهای این کشور رصد می کنند. مقامات 
برابر  در  کودکان  از  بهتر  حفاظت  خواستار  چینی 
سلبریتی  کورکورانه  پرستش  شامل  آنالین  خطرات 

های اینترنتی هستند.
بر اساس گزارش رویترز، اپلیکیشن محبوب وی چت 
"حالت  است هم یک  تنسنت  به شرکت  متعلق  که 
دسترسی  شدن،  فعال  صورت  در  که  دارد  جوان" 
کاربران به بعضی از بازیها و قابلیتهایی مانند پرداخت 
یا امکان پیدا کردن دوستان نزدیک را محدود  پول 

می کند.

مرورگرتان را زودتر به روزرسانی 
کنید

آسیب پذیری هایی در مرورگر کروم شناسایی شده که 
کاربران را ملزم می کند مرورگر خود را به روزرسانی 
کنند تا مانع آلوده شدن سیستم به بدافزار و از بین 

رفتن اطالعاتشان شوند.
به گزارش ایسنا، اخیراً شرکت گوگل به روزرسانی هایی 
را به منظور وصله ۱۱ آسیب پذیری موجود در مرورگر 
کروم منتشر کرده است. دو مورد از این آسیب پذیری ها 
 )3۰۶33-۲۰۲۱-CVE و   3۰۶3۲-۲۰۲۱-CVE(
دارند.  قرار  فعال  بهره برداری  تحت  و  بوده  روزصفرم 
جاوااسکریپت  متن باز  موتور  آسیب پذیری ها  این 
V۸ مرورگر کروم را تحت تاثیر خود قرار می دهند. 
مذکور  آسیب پذیری های  از  بیشتری  فنی  جزئیات 

منتشر نشده است.
 آسیب پذیری روز صفر به این معناست که تا کنون 
هیچ راهکاری برای آن ارائه نشده و یا شما صفر روز 
فرصت پیدا کردن راهکار دارید.  یکی از مالک های 
حمایت از بدافزارها، تعداد باالی روز صفری است که 
در آن پشتیبانی می شوند. اغلب آسیب پذیری های روز 
صفر توسط گروه های هکر تحت حمایت دولت ها یا 
مورد  و  می شوند  کشف  بزرگ  تروریستی  گروه های 
)مدیریت  ماهر  مرکز  می گیرند.  قرار  سوءاستفاده 
کاربران  به  رایانه ای(  رخدادهای  هماهنگی  و  امداد 
توصیه می کند که هرچه سریعتر مرورگر خود را به 
اعمال  کنند.  به روزرسانی   93.۰.۴۵۷۷.۸۲ نسخه 
 Settings > Help ' به روزرسانی ها از طریق مسیر
About Google Chrome' < و سپس انتخاب 

گزینه به روزرسانی انجام می پذیرد.

سگ رباتیک از ایمنی کارگران 
خودروسازی محافظت می کند

کارخانه  در  دینامیکز  بوستون  رباتیک  سگ 
خودروسازی کیا در کره جنوبی برای کمک به حفظ 

ایمنی کارگران به کار گرفته شده است.
سگ  انگجت،  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
شغل  »اسپات«  نام  به  دینامیک  بوستون  رباتیک 
جدیدی یافته است. شرکت هیوندای به طور آزمایشی 
از ربات مذکور در کارخانه کیا در کره جنوبی استفاده 

می کند.
برای  ابزاری  عنوان  به  کارخانه  این  در  رباتیک  سگ 
برنامه  این  می رود.  کار  به  کارگران  ایمنی  حفظ 
از  شرکت  دو  بین  همکاری  نخستین  آزمایشی 
زمانی است که هیوندای بخش اعظم سهام بوستون 

دینامیک را خریده است.
البته رباتی که در کارخانه هیوندای به کارگرفته شده 
با نمونه های پیشین متفاوت است. دلیل این تفاوت 
آن است که آزمایشگاه رباتیک شرکت خودروسازی 
بخشی به پشت اسپات اضافه کرده که دارای ابزارهای 
مختلف از جمله دوربین گرمایی، لیدار و دستگاه های 
هوش  با  فعالیت هایی  انجام  برای  دیگر  رایانشی 

مصنوعی است.
واحد پردازش هوش مصنوعی به اسپات کمک می کند 
افراد را ردیابی کند بر دما نظارت داشته باشد و خطر 

آتش سوزی را کنترل کند.
اجازه  کارخانه  پرسنل  به  سایتی  وب  آن  بر  عالوه 
می دهد در صورت نیاز به یک منطقه از کارخانه ربات 

را از راه دور کنترل کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه پایداری 
شبکه ارتباطی کشور در آغاز سال تحصیلی ضروری 
ملی  شبکه  تحقق  در  اپراتورها  ویژه  نقش  بر  است، 

اطالعات تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، 
عیسی زارع پور در دیدار جداگانه با اعضای هیئت مدیره 
از  خیلی  من  اعتقاد  به  گفت:  ایرانسل  و  اول  همراه 
مشکالت در فضای همدلی و همراهی چه در سطح 
وزارتخانه و چه در سطح دولت قابل حل است. وفاقی 
در سطح ملی شکل گرفته تا این صنعت رشد کند و با 
این وفاق و همدلی می توان امیدوار بود که بسیاری از 

مشکالت پیش روی اپراتورها برطرف شود.
اینکه  بر  تأکید  با  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
برنامه محوری وزارت ارتباطات در دوره جدید تکمیل 
شبکه ملی اطالعات است، گفت: برای تحقق این برنامه 
نقش اپراتورها برجسته است و اگر اپراتورها پای کار 

نیایند این برنامه محقق نخواهد شد.
اپراتورها  زیرساخت  توسعه  موانع  بررسی  کارگروه 

تشکیل می شود
بازنگری در  برای  با اشاره به درخواست هایی که  وی 
گفت:  است،  مطرح  تورم  نرخ  با  متناسب  تعرفه ها 
برای  الزم  ظرفیت های  همه  که  می دهیم  اطمینان 
حل مشکالت اپراتورها را پای کار بیاوریم اما پشتیبانی 
از  اپراتورها یک بخش  از  ارتباطات  وزارت  و حمایت 
درون  در  مشکالت  از  بخشی  راه حل  و  است  کار 
در  اپراتورها  که  است  و ضروری  است  اپراتورها  خود 
سیاست های  و  سرمایه گذاری  بهره وری،  ساختارهای 
حل  به منظور  پور  کنند.زارع  بازنگری  خود  کالن 
مشکالت پیش روی اپراتورها دستور داد تا کارگروهی 
ویژه برای بررسی موانع و ارائه راهکارهای الزم برای 
شود.وزیر  تشکیل  اپراتورها  زیرساخت های  توسعه 

ارتباطات تصریح کرد: عدم افزایش تعرفه ها در سالیان 
اپراتورها  برای  زیادی  مشکالت  ایجاد  باعث  گذشته 
در  یک باره  می توانیم  نه  و  نه می شود  اما  است  شده 
تعرفه ها بازنگری کنیم بلکه اگر ضرورت پیدا کرد باید 
پیوست اقناعی و رسانه ای مناسب تهیه شود تا مردم با 

این موضوع همراهی کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به جایگاه راهبردی 
فناوری اطالعات در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: 
عنایت  رئیس جمهور،  شخص  و  دولت  خوشبختانه 
ویژه ای به ارتباطات و فناوری اطالعات دارند و یکی 
از بندهای »میثاق نامه دولت سیزدهم« که در ابتدای 
فناوری  توسعه  رسید،  وزرا  امضای  به  دولت  تشکیل 
اطالعات و به کارگیری آن در حوزه کاری وزارتخانه ها 
است. روح حاکم بر سند فساد ستیزی هم که دولت 

قرائت شد استفاده از فناوری اطالعات است.
جذب  در  ایرانسل  موفق  تجربه  به  اشاره  با  وی 
سرمایه گذار خارجی گفت: از این تجربه می توانیم در 
اپراتورها  همکاری  با  و  استفاده  هم  دیگر  بخش های 

زمینه ورود سرمایه گذار خارجی را فراهم کنیم.
به  نسبت  گالیه ها  برخی  طرح  به  پاسخ  در  زارع پور 

نحوه برخورد شهرداری ها با سایت های BTS اپراتورها 
مخابراتی  سایت های  تخریب  از  گزارشی  داد  دستور 
اپراتورها تهیه تا این مسئله از راه های مقتضی پیگیری 

شود.
لزوم توسعه قابلیت های سامانه های آموزش الکترونیک

و  تحصیلی  سال  شروع  به  اشاره  با  ارتباطات  وزیر 
نقش اپراتورها، به ویژه همراه اول در آموزش مجازی 
به  پلتفرم »شاد«  دانش آموزان گفت: در حال حاضر 
عنوان بخشی از آموزش الکترونیک رسمی در کشور 
زیادی  زحمات  حوزه  این  در  و  است  شده  پذیرفته 

توسط همراه اول کشیده شده است.
باید  اپراتورها  مدارس،  شروع  به  توجه  با  افزود:  وی 
برای پایداری و افزایش ظرفیت شبکه ارتباطی کشور 
قابلیت های  توسعه  و  مشکالت  کردن  برطرف  نیز  و 
کنند  اقدام  به سرعت  الکترونیک  آموزش  سامانه های 
اولیای  به ویژه  و  مردم  تحصیلی  سال  ابتدای  در  تا 
دانش آموزان احساس اطمینان و آرامش داشته باشند.

عامل  مدیران  مجزا،  نشست  دو  این  ابتدای  در 
اپراتورهای همراه، معاونین و اعضای هیئت مدیره آنان 

به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

پایداری شبکه ارتباطی در آغاز سال تحصیلی ضروری است

جوانان  ویژه  اعتباری  و  دائمی  سیم کارت های  عرضه 
و دانشجویان با امکاناتی از جمله 2۴ گیگابایت شش 
ماهه و 1۰۰ دقیقه مکالمه درون شبکه یک ماهه آغاز 

شد.
به گزارش ایسنا، با سپری شدن تدریجی ایام تعطیالت 
تحصیلی و نزدیک شدن به دوران شروع مجدد سیستم 
شرکت  ارتباطات  کل  اداره  کشور،  آموزشی  رسمی 
ارتباطات سیار ایران، اعالم کرد: همراه اول طرح های 
است.  کرده  آغاز  را  »دانشجویان«  و  »جوانان«  ویژه 
می توانند  ساله  تا 3۰   ۱۸ افراد  تمامی  ترتیب  بدین 

سیم کارت دائمی جوانان همراه اول را با قیمت ویژه 
و بسته های خوش آمدگویی از طریق فروشگاه آنالین 
با ارسال رایگان   shop.mci.ir همراه اول به نشانی

یا مراکز فروش و خدمات همراه اول خریداری کنند.
این  شرایط  از  استفاده  متقاضی  جوانان  اعالم،  طبق 
را  اول  همراه  دائمی  سیم کارت   می توانند  ویژه  طرح 
همراه  به  تومان،  هزار   ۶۰ قیمت  به  ویژه  تخفیف  با 
مدت  به  اینترنت  گیگابایت  بسته های خوش آمد ۱۰ 
3۰ روز و ماهانه ۲.۵ گیگابایت اینترنت به مدت چهار 

ماه از ماه دوم فعال سازی خریداری کنند.

 بر این اساس دانشجویان هم می توانند با خریداری 
سیم کارت  اعتباری دانشجو با تخفیف ۵۰ درصدی و به 
قیمت ۱۰ هزار تومان از طریق فروشگاه آنالین همراه 
اول به نشانی shop.mci.ir با ارسال رایگان یا مراکز 
فروش و خدمات همراه اول، طعم ارتباطات دانشجویی 

طی ترم های پیش رو را بیش از پیش بچشند. 
برقراری  در  تخفیف  بر  عالوه  دانشجویی  سیم کارت  
سیم کارت های  بین  پیامک  ارسال  و  مکالمات 
دانشجویی، از مکالمات رایگان درون شبکه در روزهای 
بسته  اول  همراه  اعالم  بر  شوند.بنا  بهره مند  جمعه 
گیگابایت   ۲۴ شامل  نیز  اول  همراه  خوش آمدگویی 
شش ماهه یا به عبارتی ماهانه چهار گیگابایت اینترنت 
به مدت شش ماه، یک گیگابایت اینترنت یک ماهه، 
ماهه،  ۴۰۰۰  درون شبکه یک  مکالمه  دقیقه   ۱۰۰
نخستین  تومان هدیه  هزار  و ۱۰  اولیه  اعتبار  تومان 
تدارک  دانشجو  اعتباری  سیم کارت های  برای  شارژ 
که  شرایطی  در  ایسنا،  گزارش  است.به  شده  دیده 

سال تحصیلی گذشته به دلیل شیوع کرونا در کشور، 
آموزش مجازی را اجباری کرده بود، با ادامه حضور این 
ویروس در کشور، همچنان فرآیند آموزش به صورت 
مجازی ادامه دارد. بدین منظور امکاناتی از جمله اهدای 
دانش آموزی  شبکه  شدن  رایگان  و  رایگان  اینترنت 
فناوری  و  ارتباطات  وزارت  از سوی  که سال گذشته 
اطالعات انجام شد، ادامه دارد و مسیر آموزش مجازی 
را برای دانش آموزان و دانشجویان تسهیل کرده است، 
دارد  وجود  هم  هنوز  زیرساختی  مشکالت  هرچند 
داده  قرار  تاثیر  را تحت  اینترنت  کیفیت  و  و سرعت 
است.در حال حاضر، با نزدیک شدن به سال تحصیلی 
جدید، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در همکاری 
رایگان سازی شاد  مسیر  پرورش،  و  آموزش  وزارت  با 
را ادامه داده و هریک از اپراتورها نیز در تالش برای 
ارائه امکاناتی برای دانش آموزان و دانشجویان هستند 
و  از مکالمات  برخورداری  با  و عرضه سیم کارت هایی 

اینترنت رایگان هم ازین دست اقدامات است.

ایرانی  پژوهشگر  یک  رهبری  با  محققان  از  گروهی 
های  زخم  درمان  برای  سوزن  ریز  حاوی  ای  وصله 

قدیمی ابداع کرده اند.
پردو،  دانشگاه  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
دانشکده  استادیار  و  ایرانی  محقق  رحیمی  رحیم 
مهندسی مواد در دانشگاه پردو یک کامپوزیت پلیمری 
انعطاف پذیری حاوی ریز سوزن ها ابداع کرده که قادر 
در  که  فیزیکوشیمیایی  باکتریایی  بیوفیلم  به  است 
از سوی  و  نفوذ کند  ایجاد می شود،  زخم های مزمن 
اکسیژن  و  باکتری  ضد  مواد  همزمان  طور  به  دیگر 
و  رحیمی  تحقیق  نتایج  کند.  فراهم  زخم  برای  را 
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منتشر شده است.

باره می گوید: بیوفیلم یا زیست الیه  این  رحیمی در 
مانند یک محافظ عمل می کند و اجازه نمی دهد آنتی 
بیوتیک به سلول ها و بافت عفونی برسد. هنگامیکه ریز 
سوزن ها وارد این الیه می شوند، مایع زیرین را جذب و 
حل می کنند. در نتیجه آنتی بیوتیک به طور مستقیم 

به سلول ها و بافت ملتهب می رسد.
به گفته این محقق، روش های سنتی برای دور زدن 
توسط  آن  تراشیدن  زخم،  روی  شده  ایجاد  بیوفیلم 
پزشک است که عملی دردناک است. همچنین ممکن 
است طی این عملیات بافت سالم نیز تراشیده شود. او 

در این باره می افزاید: ریز سوزن ها هیچ دردی ایجاد 
نمی کنند زیر آنها به اندازه بلند نیستند که به اعصاب 

برسند.
در تحقیق منتشر شده محققان ریز سوزن ها را روی 
زخم های مدل آزمایش کردند. آنها در کمتر از ۵ دقیقه 
حل شدند و آنتی بیوتیک به محل زخم منتقل و پس 

از آن وصله برداشته شد.
فقدان درمان مناسب برای زخم ها به عفونت و انتقال 
دلیل  همین  به  و  می شود  منجر  خون  در  باکتری 
به  عضو  قطع  مهم  دالیل  از  یکی  مزمن  زخم های 

حساب می آیند.
مرحله بعدی توسعه ریز سون ها فراتر از آزمایش های 

اولیه و انجام آزمایش های بالینی است.

محقق ایرانی درمانی برای زخم های قدیمی ابداع کرد

انتشار  و  طراحی  مسئول  که  یونیکد  کنسرسیوم 
ایموجی هاست، پس از تاخیر ناشی از همه گیری کووید 

1۹ یونیکد 1۴ را نهایی کرده است.
به گزارش ایسنا، در مجموع نسخه ۱۴ یونیکد ۸3۸ 
میان  از  کند.  می  اضافه  استاندارد  متن  به  کاراکتر 
۸3۸ کاراکتر، 3۷ مورد ایموجی های جدیدی هستند 
به  در طول سال ۲۰۲۲  و  امسال  پایان  از  پیش  که 

دستگاههای کاربران راه پیدا می کنند. ایموجی های 
که  هستند  ایموجی هایی  همه  شامل  منتخب 
کنسرسیوم یونیکد در فهرست نامزدهای نهایی خود 
در ژوییه اعالم کرده بود. این به معنای آن است که 
کاراکترهایی مانند لوبیاها، ترول، توپ آیینه و صورتک 

در حال ذوب در فهرست نهایی هستند.
بر اساس گزارش انگجت، فهرست نهایی شامل رنگهای 

به  است.  دادن  دست  ایموجی  برای  پوست  مختلف 
دلیل محدودیتهای فنی، این ایموجی یکی از معدود 
کاراکترهایی بود که در نسخه های قبلی نتوانسته بود 
تغییر پیدا کند تا معرفی رنگهای پوست مختلف باشد. 

کنسرسیوم یونیکد و داوطلبانش در دو سال گذشته 
و  کردند  این مسئله صرف  برای حل  را  زیادی  وقت 
سرانجام موفق شدند این تغییر را در نسخه ۱۴ یونیکد 

عرضه کنند.

سیزدهمین کنگرۀ ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم 
بیوسیستم  )مهندسی مکانیک  ایران  و مکانیزاسیون 
مهندسی  دانش آموزی  جشنوارۀ  اولین  و   )1۴۰۰

بیوسیستم، با حمایت ایرانسل برگزار شد.
عمومی  روابط  از  نقل  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
شهریور   ۲۶ تا   ۲۴ روزهای  کنگره،  این  ایرانسل، 
جهاد  وزیر  حضور  با  آنالین،  صورت  به   ،۱۴۰۰ ماه 
کشاورزی و رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی 

ایران در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.
و  این کنگره، دربارۀ محورهای تخصصِی طراحی  در 

ساخت، فناوری پس از برداشت، انرژی های تجدیدپذیر 
و مکانیزاسیون، بحث و تبادل نظر شد و سخنرانی های 
در  نیز  و  سیاست گذاری  حوزه های  در  کلیدی 
زمینه های کاربردی و فنی، نشست های کارآفرینی با 
حضور صاحب نظران و نشست های تخصصی و مرتبط، 

از جمله برنامه های برگزار شده در این کنگره بودند.
و  بیوسیستم  مکانیک  مهندسی  ملی  کنگره 
مکانیزاسیون ایران، بزرگترین گردهمایی متخصصان 
رشته های مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون 
کشاورزی در سطح کشور است که با اهدافی همچون 

تبیین جایگاه گرایش های چهارگانۀ مهندسی مکانیک 
بیوسیستم، ایجاد ارتباط با صنایع وابسته و فناورانه در 
کشاورزی، جذب سرمایه به بخش فناورانه کشاورزی، 
و  صنعتی  سرمایه گذاران  به  برتر  ایده های  معرفی 
معرفی راهکارهای بهینه سازی در بخش کشاورزی به 

کشاورزان و ذی نفعان، برگزار شد.
این کنگره با توجه به تغییرات بنیادی در کشاورزی 
طی سال های اخیر که با کاربرد فناوری های کشاورزی 
هوشمند، کشاورزی دقیق، تحلیل کالن داده، بهره وری 
در مصرف انرژی، خودروهای خودران، اینترنت اشیا، 

ایجاد  در  سعی  کرده،  ظهور  و…  هوشمند  آبیاری 
بستری مناسب برای بهره مندی از همه پتانسیل های 
موجود برای رسیدن به باالترین بهره وری در کشاورزی 
کشور داشته است.ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور 
بر  مبتنی  خدمات  ارائۀ  در  پیشگام  ایران،  دیجیتال 
و  این  از  پیش  جهانی،  ارتباطی  فناوری های  آخرین 
زیست بوم  ایران،  در  بار  اولین  برای   ،۱39۶ سال  در 
NB-( باریک  باند  فناوری  بر  مبتنی  اشیا  اینترنت 

IoT( را با موفقیت آزمایش کرده و در ادامه، خدمات 
صورت  به  را  فناوری  این  بر  مبتنی  هوشمند  شهر 
ارائه دهندۀ  نخستین  بود.ایرانسل،  کرده  ارائه  تجاری 
۵G در ایران، در نظر دارد تا با گسترش هر چه بیشتر 

شبکۀ تجاری نسل پنج خودعرضه کند.

برگزاری کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم با حمایت ایرانسل

شرایط عرضه سیم کارت های ویژه دانشجویان

انتشار 3۷ ایموجی جدید در نسخه جدید یونیکد

تهران- ایرنا- رییس روابط عمومی وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات گفت: قطعی شبکه وزارت بهداشت 

در کوتاه ترین زمان ممکن برطرف شد.
و  آمار  مدیریت  مرکز  پیش  ساعتی  ایرنا،  گزارش  به 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  اطالعات  فناوری 

پزشکی در اطالعیه ای اعالم کرد: شبکه وزارت بهداشت 
توسط شرکت مخابرات استان تهران قطع شده و مراکز 

واکسیناسیون قادر به ثبت واکسن نیستند.
در این زمینه، »سید جمال هادیان زواره« رییس مرکز 
اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  عمومی  روابط 

ایرنا گفت: قطعی موقت شبکه  به خبرنگار اقتصادی 
وزارت بهداشت، ناشی از یک مشکل فنی در شرکت 

مخابرات تهران بود.
این قطعی  انجام شده،  افزود: طبق پیگیری های  وی 
به محض اطالع در کوتاه ترین زمان ممکن برطرف شد 

و اکنون کل شبکه این وزارتخانه در شرایط پایدار به 
فناوری  و  آمار  مدیریت  ایرنا،  گزارش  می برد.به  سر 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  اطالعات 
وزارتخانه  این  اینترنتی  قطعی شبکه  از  قبل  ساعتی 
توسط مخابرات استان تهران خبر داد و از مسووالن 
وزارت ارتباطات خواست با درک شرایط موجود این 

مشکل حل شود.

قطعی شبکه وزارت بهداشت، در کوتاه ترین زمان برطرف شد



7
دوشنبه 29  شهریور 1400                           13 صفر  1443
20 سپتامبر  2021                                      شماره 1291 

SMS
09395811629

در انتظار پیام های شما هستیم

آئین افتتاحیه سال 
تحصیلی1401_1400 حوزه علمیه 

هرمزگان درجاسک

 به گزارش خبرنگار ماازبندرجاسک ؛ آئین افتتاحیه سال تحصیلی جدید با حضور حجت االسالم و المسلمین ملکی قائم مقام 
مدیر حوزه های علمیه جمعی از  معاونین مرکز مدیریت حوزه علمیه قم و مدیر و معاونین مرکز مدیریت حوزه علمیه استان 
هرمزگان - امام جمعه جاسک - علمای اهل سنت - فرماندار شهرستان - مسئولین اداری جاسک - مدیران اساتید و کادر مدارس 

علمیه هرمزگان در مدرسه علمیه مولود کعبه علیه السالم  شهرستان جاسک برگزار گردید.

اختصاصی بندرجاسک

جلسه کارگروه ویژه پیشگیری و 
برخورد موثر و  فوری با تخلفات 

ساخت و ساز

جلسه کارگروه ویژه پیشگیری و برخورد موثر و  فوری با 
تخلفات ساخت و ساز به ریاست آقای ایزدی پور، معاون 
برگزار  جاسک  فرمانداری  عمرانی  امور  و   ریزی  برنامه 

گردید.
در این جلسه  وضعیت ساخت و سازها و تغییر کاربری 
قرار  بررسی  مورد  شهرستان  سطح  در  مجاز   غیر  های 
گرفت.به گزارش خبرنگار ماازبندرجاسک ؛ دراین جلسه 
که با حضور مدیران دستگاه های متولی امر زمین برگزار 
گردید ،بر اهمیت نظارت دستگاه ها ذی صالح در قالب 
گشت های ویژه جهت جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز  
تاکید شده و خواهان بر خود قانونی با متخلفان  و ارجاع 

پرونده ها به کمیسیون های ماده 100و99  شدند.
در این راستا مصوباتی جهت  پیشگیری و رفع موارد فوق 

الذکر صادر گردید.

دیدار نمایندگان دانشگاه علوم 
پزشکی هرمزگان با فرماندار جاسک 

 
و   19-COVID بیماری  درخصوص  دیدار  این 

واکسیناسیون عمومی شهرستان گفتگو شد.
به گزارش خبرنگار ماازبندرجاسک ؛ محمد رادمهر فرماندار 
بهداشت  شبکه  زحمات  و  تالش  از  جاسک  شهرستان 
شهرستان و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تقدیر و تشکر 
کرد و از افزایش سرعت واکسیناسیون و همچنین افزایش 

مشارکت مردمی در این خصوص خبر داد.
گفتنی است :  این دیدار که در دفتر فرماندار شهرستان 
جاسک انجام شد دکتر احمدپور رئیس شبکه بهداشت و 

درمان جاسک نیز حضور داشت.

پیشرفت فیزیکی 80 درصدی پروژه 
آبخیزداری حوزه خیرآباد جاسک از 

محل اعتبارات صندوق توسعه

 
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جاسک 
از پیشرفت فیزیکی 80 درصدی پروژه آبخیزداری حوزه 
خیرآباد این شهرستان از محل اعتبارات صندوق توسعه 

ملی خبر داد.
به گزارش خبرنگارماازبندرجاسک  ؛ اسالم بهرامی گفت : با 
توجه به لزوم اجرای عملیات آبخیزداری در راستای کنترل 
سیل حوزه و کاهش خطرات ناشی از آن ، حفظ منابع آب 
و خاک و تقویت سفره های آب زیرزمینی ، پروژه اجرای 
شامل  شهرستان  این  خیرآباد  حوزه  مکانیکی  عملیات 
احداث سازه سنگی مالتی و بند خاکی با پیشرفت فیزیکی 

80 درصدی در حال انجام است.
وی افزود : هدف از اجرای این پروژه تقویت آبدهی چشمه 
و چاه تامین آب روستای خیرآباد ، حفظ منابع آب و خاک 
، تقویت سفره های زیرزمینی و کنترل سیل حوزه می 

باشد.

صید النگ الین در آب های جاسک

صیادان جاسکی این روز ها با روش النگ الین ماهی صید 
می کنند.

النگ  روش  گفت:  جاسک  شهرستان  شیالت  رئیس   
از پاکترین  الین نسبت به روش های دیگر صیادی یکی 
روش های صید و صیادی است که قابلیت استفاده دارد.

این روش صید هیچ گونه تضاد و منافاتی  افزود:  زارعی 
با پایداری حرفه صیادی و حفظ ذخایر آبزیان ندارد.وی 
با  بسیار  این روش  در  ماهی های صید شده  گفت: گونه 
جمله  از  جاسک  شهرستان  شیالت  است.رئیس  کیفیت 
مزیت های این نوع صید را ارزان بودن نوع صید و قابل 
کرد.صید  عنوان  دریا  مختلف  اعماق  در  بودن  استفاده 
النگ الین به روش صید انتخابی معروف و مورد حمایت 
سازمان شیالت است.در روش صید النگ الین 180 قالب 
وارد  برای صید  و  رشته طناب وصل  به یک  ماهیگیری 

دریا می شود.

شماره واتساب : 09179652026 حیدری

خبـــر

نمایندگی روزنامه دریای اندیشه در شهرستان جاسک 
آمادگی دارد اخبار و عملکرد ادارات و نهادهای دولتی 
را  شهروندان  مشکالت  همچنین  و  خصوصی  بخش  و 

منعکس کند. تماس و واتساب:09173652496

عبدالمجید مرادی ـ جاسک حیدری ـ جاسک

در نماز جمعه جاسک مطرح شد؛

در جامعه فعلی مقدمات آسایش فراهم هست

دکترعبادی  المسلمین  و  االسالم  حجت  حضور  با 
زاده نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان - رادمهر 
ورئیس شورای مسکن شهرستان جاسک  فرماندار 
- مهندس نوری زاده مدیرکل بنیاد مسکن استان 
و  مسکن  کل  مدیر  رضایی  مهندس   - هرمزگان  

شهرسازی استان هرمزگان و برخی روسای ادارات 
مسکن  واحد  صد  پروژه  زنی  کلنگ  آئین  جاسک 
محرومین )فاز اول( در شهرستان جاسک برگزار شد.

به گزارش خبرنگارماازبندرجاسک ؛  محمد رادمهر 
فرماندار جاسک ضمن تشکر از حمایت های نماینده 

محترم ولی فقیه در استان ، دکتر همتي استاندار  و 
استان هرمزگان  مردم شرق  نماینده  های  حمایت 
گفت: یکي از دغدغه هاي افراد کم بضاعت و زوج 
هاي جوان تامین مسکن است که دولت سیزدهم با 
اهتمام جدي و با یک برنامه هدفمند براي ساخت 
یک میلیون مسکن درسال درصدد رفع این مشکل 

مي باشد.
توانایی  اقشار  از  برخی  اینکه  به  اشاره  با  رادمهر  
ساخت مسکن و یا بازسازی و مقاوم سازی را ندارند، 
بیان کرد : طرح مسکن محرومین فرصت خانه دار 
شدن برای صد خانواده با دادن تسهیالت به میزان 
یک میلیارد ریال برای هر واحد، ایجاد کرده است 

و عملیات اجرایی آن نیز به زودی اجرا خواهد شد.
در  دولت  عالی  نماینده  رادمهر  محمد  درپایان 
بی  اقشار  سایر  به  را  مژده  این  جاسک  شهرستان 
اعالم  و  داد  مسکن  فاقد  و  بضاعت  کم  یا  بضاعت 
کرد: به زودی از طریق شناسایی این افراد در سطح 

شهرستان، اقدامات ساخت و ساز آن در فاز بعدی و 
با همکاری سایر نهاد های ذی ربط انجام خواهد شد.

المسلمین عبادی  و  : حجت االسالم  گفتنی است 
زاده نماینده محترم ولی فقیه در استان هرمزگان و 
امام جمعه شهرستان بندرعباس سفری یک روزه به 

شهرستان جاسک داشت
در بدو ورود جهت گرامیداشت مقام شامخ شهدا در 

گلزار شهدا حضور یافتند.
در ادامه در آئین کلنگ زنی مسکن محرومین که 
با حضور مسئولین استانی و شهرستانی برگزار شد 
حضور پیدا کردند و به ضرورت اجرای پروژه مسکن 

محرومین شهرستان جاسک تاکید کردند
نماینده محترم ولی فقیه در ادامه این سفر بازدید 
میدانی از سطح شهر داشتن و در جریان بعضی از 
در  آخر  در  و  گرفتن  قرار  جاسک  شهر  مشکالت 
جلسه کادر و اساتید مدارس علمیه استان هرمزگان 

شرکت نمودند

آبخیزداری شهرستان  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
جاسک از بازدید مدیرکل از مراحل تولید نهال در 

نهالستان این شهرستان خبر داد .
 با حضور مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
از روند مراحل تولید نهال در محل نهالستان اداره 

منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جاسک بازدید 
شد . به گزارش خبرنگارماازبندرجاسک  ؛ مدیرکل 
بازدید  این  در  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
گفت : با توجه به برنامه ها و پروژه های پیش بینی 
تامین نهال های  شده در سال جاری و به منظور 

مورد نیار در پروژه های اجرایی ، تولید نهال و تسریع 
در اجرای آن از اولویت های اداره خواهد بود .

اسالم بهرامی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
جاسک نیز در این بازدید افزود : با توجه به پیش 
بینی اجرای پروژه های کاشت نهال حرا در خورهای 

سطح شهرستان جاسک و پروژه های نهالکاری در 
راستای مقابله با بیابانزائی در سال جاری ، در حال 
حاضر نهال های حرا ، کهور پاکستانی ، کنار و نهال 
های زینتی و فضای سبزی من جمله گل ابریشم ، 

چریش و ... در دست تولید می باشد .

خبـــر

معاون توسعه و پیشتیبانی شهرستان جاسک؛

توزیع کتب درسی در مدارس 
شهرستان جاسک

توزیع  داشت:  بیان  جاسک  پیشتیبانی  و  توسعه  معاون   
کتاب های درسی دانش آموزان در تمامی مقاطع تحصیلی 
از 20 شهریورماه همزمان با سراسر کشور آغاز شده است.

معاون  اسماعیلی  محسن  خبرنگارماازجاسک؛  گزارش  به 
بیستم  از   : گفت  پرورش  و  آموزش  پشتیبانی  و  توسعه 
کتاب های  توزیع  کشور،  سراسر  با  همزمان  شهریورماه 
آغاز شده  تمام مقاطع تحصیلی  اموزان در  درسی دانش 
به مدرسه محل  با مراجعه  آموزان  یا دانش  اولیا  و  است 

تحصیل خود می توانند کتاب ها را تحویل بگیرند.
در ادامه اظهار داشت : خرید کتاب درسی نیازمند ثبت نام 
و مشخص شدن مدرسه  پادا"  دانش آموزان در سامانه " 
محل تحصیل آن ها است و در صورتی که دانش آموزی 
در این سامانه ثبت نام نکند موفق به خرید کتاب درسی 

هم نخواهد شد.
وی افزود: دانش آموزانی که مدرسه محل تحصیل خود را 
تغییر داده اند تا ۳1 شهریور فرصت دارند نسبت به اصالح 

نشانی مدرسه محل تحصیل خود اقدام کنند.

معاون اداره گمرک شهرستان:

۱0 تن بستنی فاسد در جاسک امحا 
شد

اداره گمرک  معاون  ؛  گزارش خبرنگارماازبندرجاسک  به   
شهرستان جاسک گفت: یک کانتینر یخچالی حاوی 10 تن 
بستنی فاسد در یک دره در محدوده این شهرستان تخلیه 

و امحا شد.
بهروز شاهی معاون اداره گمرک شهرستان جاسک افزود: 
این کانتینِر حاوی بستنی ۲ ماه قبل به علت فاسد بودن از 

کشور عمان به جاسک بازگشت داده شده بود.
وی بیان داشت: علت فاسد شدن بستنی ها، خرابی شبکه 

سرمایشی سردخانه کانتینر یخچالی بوده است.
اداره گمرک شهرستان جاسک اظهارداشت: برای  معاون 
امحای این محموله نماینده های بهداشت و شهرداری نیز 

حضور داشتند.
شهرستان جاسک در۳00 کیلومتری شرق بندرعباس واقع 
شده  و یکی از بندرهای فعال در امر صادرات و واردات کاال 

در کشور است.

فرماندار جاسک با گروه فرهنگی 
جهادی بقیه اهلل

این جلسه که در محل فرمانداری جاسک برگزار شد، در 
خصوص شرایط و امکانات مورد نیاز جهت حضور این گروه 
در شهرستان جاسک و بخش لیردف برای انجام این امور 
گفتگو  اورولوژی  و  پزشکی  دندان  زمینه  در  خیرخواهانه 

شد.
به گزارش خبرنگارماازبندرجاسک ؛ محمد رادمهر فرماندار 
شهرستان جاسک از این نیت و عمل خیرخواهانه قدردانی 
کرد و گفت: چنین اعمال فرهنگی و جهادی که به صورت 
رایگان و خیرخواهانه در مناطق محروم و برای افراد بی 
بضاعت صورت میگیرد، دارای ارزش معنوی بسیار زیادی 

است و این اقدام خداپسندانه ستودني است
ادارات و نهایت های دولتی  افزود: تمام  پایان رادمهر  در 
برای تحقق یافتن این امر مهم و به حداکثر رسیدن کیفیت 
این عمل، شایسته است که بسیج شده و در راستای هموار 

ساختن مسیر و خدمات رسانی مساعدت نمایند.

بازدید مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان از نهالستان جاسک

به گزارش خبرنگارماازبندرجاسک ؛ حجت االسالم ذاکری در خطبه 
اول گفت : یکی از مهمترین اصولی که باید در خانواده وجود داشته 

باشد آرامش است.
وی در ادمه افزود : در جامعه فعلی مقدمات آسایش فراهم هست ولی 
از آرامش دور یکی از عوامل آرامش در خانواده ایجاد روحیه طاعت و 
بندگی است خدای متعال در قرآن کریم ذکر و یاد خدا را مایه آرامش 
بیان فرموده و اگر بخواهیم آرامش در زندگی ما حاکم شود باید ذکر 

و نام خدا همیشه همراه باشد.
وی درپایان خطبه اول گفت :  جهت ایجاد روحیه طاعت و بندگی 
به چند نکته باید توجه داشت ، اول نذر و وفای به آن خدای متعال 
می فرماید : یوفون بالنذر- دوم ترس و خوف از قیامت - سوم دست 
به خیر داشتن و اخالص میتواند جهت ایجاد روحیه طاعت و بندگی 

کمک بسزایی انجام دهد .
حجت االسالم ذاکری امام جمعه جاسک خطبه دوم با ذکر چند نکته 
گفت : نکته اول اولویت ها و فوریت های دولت سیزدهم اول گسترش 
راستای  بلندی در  انقالب اسالمی گام های  ابعاد مختلف  عدالت در 
تا نقطه مطلوب فاصله داریم راه مسیر  تحقق عدالت برداشته لکن 

عدالت از رفع تبعیض میگذرد و رفع تبعیض با گام های اساسی انجام 
میگیرد که یکی از این راهها مبارزه جدی با فساد است که رئیس 
جمهور نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی را ابالغ 
کردن که انجام اصول 1۳ گانه آن می تواند برای رسیدن به عدالت 

اجتماعی کمک زیادی کند.
وی اضافه کرد: یکی از این اصول شفاف سازی است که مسئولین باید 

مسائل را به طور شفاف با مردم در میان بگذارند شایسته گزینی یکی 
دیگر از اصولی است که باید مورد توجه قرار گیرد برخورد قاطع دقیق 
و موثر با افراد فاسد فرهنگ سازی و نظارت همگانی تقویت حساسیت 
عمومی که در این راستا باید از ظرفیت رسانه استفاده شود و مسئولین 

هم روحیه نقد پذیری خودشان را بیشتر کنند.
در حیات  مقتدرانه  دوم حضور  نکته   : افزود  ذاکری  االسالم  حجت 
خلوت آمریکا بازگشت غرور آفرین ناوگروه هفتاد و هفتم ارتش که 
یک بار دیگر اقتدار ایران اسالمی را به رخ جهانیان کشید نکته مهم 
این ماموریت انجام آن با تجهیزات تولید داخل بود که تحقق شعار ما 
می توانیم را به دنبال دارد.ذاکری امام جمعه جاسک در نکته سوم 
گفت : حضور ایران در سازمان شانگهای گام بلند در تقویت نگاه به 
شرق است .وی در پایان خطبه دوم یادآور شد : نکته بعدی هفته دفاع 
مقدس ما هر چه از لحاظ زمان از دفاع مقدس دور می شویم باید از 
لحاظ معرفت به دفاع مقدس نزدیک تر شویم و یکی از چیزهای که 
دشمن دنبال تحریف آن هست دفاع مقدس است که بهترین راهکار 
برای مقابله با تحریف تبیین است رسیدگی به مسائل شهری مورد 

توجه مسئولین مربوطه قرار گیرد

با حضور معاونت اموزش متوسطه اداره کل اموزش 
منطقه  همکاری  نامه  تفاهم   ، هرمزگان  پرورش  و 
دوم نیروی دریایی ارتش با هنرستان علوم و فنون 

دریایی شهرستان جاسک امضاء شد.
نامه  ؛تفاهم  خبرنگارماازبندرجاسک  گزارش  به 
و  علوم  هنرستان  با  ارتش  دوم  منطقه  همکاری 
قویدل  محمد  حضور  با  شهرستان  دریایی  فنون 
معاونت اموزش متوسطه اداره کل ، ناصر عسکری 
زاده مدیر اموزش و پرورش ، ناخدا کوروش محراب 
زاده فرمانده منطقه دوم ارتش در محل دفتر ستاد 

شهرستان  والیت  دریایی  دوم  منطقه  فرماندهی 
جاسک امضاء گردید.گفتنی است : اهداف این تفاهم 
آموزش  برای  ارتش  دریایی  نیروی  همکاری  نامه، 
نمودن  فراهم  دریای،  دروس تخصصی رشته های 
امکان استفاده از تجهیزات و امکانات کارگاهی برای 
افزایش کیفیت اموزش و ارتقاء سطح دانش علمی 
ذهاب  و  ایاب  وسیله  تامین   ، هنرجویان  عملی  و 
هنرجویان هنرستان علوم و فنون دریایی و پیگیری 
اولویت  با در  این رشته ها  التحصیالن  جذب فارغ 

قرار دادن در ردیف استخدامی خود بوده است

امضای تفاهم نامه همکاری منطقه دوم نیروی دریایی ارتش با آموزش و پرورش جاسک

و  اموزش  سالمت  و  بدنی  تربیت  پرورشی  معاون 
پرورش شهرستان جاسک اعالم کرد: با تزریق 100 
درصد واکسن جامعه فرهنگیان شهرستان آمادگی 

کامل برای بازگشایی مدارس را خواهیم داشت.
به گزارش خبرنگارماازبندرجاسک ؛ مرتضی برزیده 
آموزش  سالمت  و  بدنی  تربیت  پرورشی  معاون 
تمامی   : داشت  بیان  جاسک  شهرستان  پرورش  و 
فرهنگیان این شهرستان نوبت اول واکسن کرونا را 
این  واکسیناسیون  دوم  نوبت  و  اند  نموده  دریافت 

قشر نیز با تالش و همکاری شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان جاسک در حال انجام می باشد.

شده  ایجاد  ایمنی  و سالمت  بدنی  تربیت  معاون   
در فضای مدرسه و جامعه فرهنگیان را از الزامات 
و ضرورت برپایی کالس های حضوری اعالم کرد و 
گفت: هیچ چیز جای آموزش حضوری در مدارس 
به سمت  را نمی گیرد و حرکت آموزش و پرورش 
اظهار  است،  حضوری  شکل  به  مدارس  بازگشایی 
دانش آموزان  ایمن  حضور  ما  دغدغه  قطعاً  داشت: 

تا شعار  است  این  بر  تالشمان  و  است  مدارس  در 
سال تحصیلی را که استمرار آموزش، ارتقا کیفیت و 

تضمین سالمت است، تحقق ببخشیم.
و  بدنی  تربیت  پرورشی  معاون  برزیده  مرتضی 
سالمت آموزش و پرورش شهرستان جاسک اضافه 
کرد: البته برای شروع سال تحصیلی به شکل مجازی 
زیرساخت های الزم به ویژه در شبکه شاد با به روز 
شرایط  امیدواریم  و  شده  فراهم  اطالعات  رسانی 

مطلوبی را در آغاز سال تحصیلی شاهد باشیم

در راستای بازگشایی مدارس؛

100درصد فرهنگیان جاسک در برابر کرونا واکسینه شدند

کلنگ زنی پروژه صد واحد مسکن محرومین در جاسک

با حضور معاون اموزش متوسطه اداره کل اموزش و پرورش؛

جلسه برنامه  ریزی گرامیداشت  هفته دفاع مقدس 
ستاد  اعضای  و  فرماندار   ، جمعه  امام  حضور،  با 
شهرستانی در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار 
دفاع  هفته  داشت  گرامی  هماهنگی  شد.جلسه 
برگزار  فرماندار جاسک  رادمهر،  ریاست  به  مقدس 

گردید
جمعه  امام  ؛  خبرنگارماازبندرجاسک  گزارش  .به 

این جلسه ضمن گرامیداشت هفته  ن جاسک در 
دفاع مقدس بر اهمیت برگزاری مراسمات متناسب 
با شرایط کرونا تاکید کرد و عنوان نمود : هفته دفاع 
ایثار  فرهنگ  انتقال  فرصت جهت  بهترین  مقدس 
انتقال  انقالب هست که  به نسل جدید  و شهادت 
فرهنگ ایثار و شهادت باعث ایجاد رویش هایی برای 

انقالب و نظام خواهد شد.

در ادامه جلسه محمد رادمهر فرماندار جاسک هفته 
دفاع مقدس را سند ماندگار انقالب اسالمی خواند و 
گفت: هفته دفاع مقدس متعلق به هیچ جناح و گروه 
سیاسی نیست بلکه به همه مردم تعلق دارد که با 
روحیه بسیجی در دفاع از میهن اسالمی و مقابله با 

دشمن متجاوز بعثی نقش آفرین بودند.
وی تاکید کرد: هر چند برنامه های اجرایی هفته 

دفاع مقدس باید بر اساس وضعیت بیماری کرونا و 
طبق رعایت شیوه نامه  های بهداشتی برگزار گردد، 
اما نباید اجازه دهیم این هفته کم رنگ جلوه داده 
شود.رادمهر افزود: وظیفه ما است که در این هفته 
ارزشی  نیروهای  تمام  از زحمات  نحوه شایسته  به 
نظام مقدس جمهوری اسالمی قدردانی و عظمت 

و جایگاه دفاع مقدس را به نسل بعد منتقل کنیم

هفته دفاع مقدس فرصتی مناسب جهت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جدید است
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مشاغل خانگی روستایی در شهرستان 

حاجی آباد تقویت می شوند

و  ها  ظرفیت  به  نگاه  اینکه  بیان  با  آباد  حاجی  فرماندار 
پتانسیل های هر روستا فرصتی برای ایجاد مشاغل پایدار 
شهرستان  این  روستاهای  خانگی  مشاغل  گفت:  است 

تقویت می شوند.
حمید جهانگیری فرماندار حاجی آباد در نشست کارگروه 
از  قدردانی  ضمن  شهرستان  گذاری  سرمایه  و  اشتغال 
فعالیت های بنیاد برکت در راستای ایجاد اشتغال در بخش 
و ظرفیت های  ها  پتانسیل  کرد:  اظهار  فارغان  و  مرکزی 
خوبی در روستاهای شهرستان وجود دارد که با آموزش 
و فرهنگ سازی صحیح در بحث مشاغل خانگی،مردم می 

توانند از درآمد خوب و پایداری برخوردار شوند.
فرماندار حاجی آباد با بیان اینکه ایجاد اشتغال به عنوان 
باشد  شهرستان  مدیران  همه  نظر  مورد  مهم  هدف  یک 
افزود :با حضور بنیاد برکت در بخش های فارغان و مرکزی 
توسعه ای در ایجاد اشتغال بوجود خواهد آمد و در جذب 
تسهیالت باید عالوه بر جذب سهمیه شهرستان، سهمیه 

شناور استان نیز جذب و پرداخت شود.
،ملی،  عامل  بانک های  از  قدردانی  ضمن  جهانگیری 
کشاورزی، صندوق کارآفرینی و پست بانک در شهرستان 
اشتغالزایی  تسهیالت  پرداخت  در  همراهی  راستای  در 
تاکید کرد: دقت شود تسهیالت اشتغالزایی به کسانی که 
اهل کار باشند پرداخت شود و دستگاه های اجرایی باید 

اشتغال ایجاد شده را در سامانه رصد ثبت نمایند.
را  کارگران  هستند  موظف  کارفرمایان  کرد:  اذعان  وی 
بیمه و در جذب نیرو از کارگران بومی و ایرانی استفاده 
کنند ،همچنین دستگاه های اجرایی در جذب نیرو سهمیه 

اشتغال فرزندان شاهد و ایثارگر را در اولویت قرار دهند.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح مصوبات 
ایجادشده  جلسه قبل در خصوص وضعیت ثبت مشاغل 
توسط دستگاه اجرایی در سامانه رصد گفت: تاکنون تعداد 

۳۵۵ نفر در سامانه رصد ثبت شده اند.
وی اضافه کرد :حضور بنیاد برکت در شهرستان امیدبخش 
است و باعث رونق و توسعه در بخش های مرکزی و فارغان 

می شود.
گفت:  فارغان  و  طارم  دهستان  در  برکت  بنیاد  نماینده 
اشتغال  تسهیالت  دریافت  جهت  نفر   ۶۷ تعداد  تاکنون 
زائی در روستاهای طارم،گنج و سیروییه به بانک معرفی 

شده اند.
برده  بهره  جهت  روستاها  شناسنامه  اینکه  بیان  با  وی 
از پتانسیل های  افزود:  در بحث اشتغال آماده شده است 
روستاهای گله گاه،چاه باغ و سیدجوذر برای ایجاد اشتغال 
از  میدانی  بازدید  در  همچنین  و  شد  خواهد  استفاده 
روستاهای بخش فارغان ظرفیت های این روستاها بررسی 
موفق  کردن  عمل  سنتی  دلیل  به  مشاغل  از  بعضی  که 
نبودند که بنا داریم کالس های آموزش در این خصوص 

برگزاری کنیم.
نماینده بنیاد برکت در دهستان درآگاه نیز از معرفی ۶۰ 
افزود:  و  داد  خبر  بانک  به  تسهیالت  دریافت  جهت  نفر 
راه اندازی  کشکوییه  روستای  در  شوینده  مواد  کارگاه 
می شود, در روستاهای گیس و دهستان استقبال خوبی 

در حوزه زنبورداری شده است.

شکیل پرونده تخلف 2 میلیارد و 884 
میلیون ریالی برای یک واحد عمده 

فروشی

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
استان گفت : برای یک واحد عمده فروشی در بندرعباس 

پرونده تخلف )فروش اجباری( تشکیل شده است.
انجام  های  بازرسی  در   : گفت  منش  پیروی  عبدالرضا   
شده از عمده فروشان یک پرونده تخلف) فروش اجباری( 
ریال  میلیون  و 884  میلیارد  از 2  بیش  ریالی  ارزش  به 
تعزیرات حکومتی  به  نهایی  رای  و جهت صدور  تشکیل 

ارجاع گردید.
وی با تاکید بر اینکه بازرسی از عمده فروشان، بنکداران، 
انبارها و مراکز نگهداری کاال در دستور کار بازرسان این 
سازمان قرار دارد، گفت: بازدید و بازرسی از مراکز یاد شده 
جامع  های  سامانه  در  موجود  اطالعات  مستمر  پایش  با 
انبارها در حال انجام است و این روند به طور  تجارت و 

مستمر ادامه دارد.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
جامع  سامانه  مشمول  کاالهای  همه  کرد:  اضافه  استان 
ورود  حواله  و  ثبت  سامانه  این  در  باید  انبارها  و  تجارت 
و خروج آنها نیز در این سامانه ثبت شود در غیراینصورت 
با صاحبان کاال و مراکز نگهداری به دلیل تخلف احتکار 

و اخفا و امتناع برابر قانون به شدت برخورد خواهد شد.

خبـــر خبـــر

هشدار زرد مدیریت بحران در 
هرمزگان صادر شد

صدور  با  هرمزگان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
استان  در  جوی  گسترده  تغییرات  به  نسبت  زرد  هشدار 
در  اختالل  و  ای  لحظه  باد  تند  و  تگرگ  بارش  احتمال  و 

ترددهای دریایی، هشدار داد.
استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل  زاده  حسن  مهرداد 
هرمزگان اظهار کرد: بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی 
و صدور هشدار زرد، از 2۷ تا روز سه شنبه ۳۰ شهریور 
نسبتا  باد  تأثیر سامانه فصلی و وزش  استان  تحت  ماه، 
شدید و مواج شدن دریا قرار گرفته است. وی با توجه به 
از قرار  تا  شرایط جوی، به شهروندان استان توصیه کرد 
گیری در حریم رودخانه های فصلی و صعود به ارتفاعات 
و همچنین تردد با شناورهای سبک در آب های استان 

خودداری کنند.
با اشاره به  مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان 
مناطق تحت تاثیر سامانه جوی و دریایی گفت: ارتفاعات 
استان مانند بشاگرد، حاجی آباد، رودان، میناب، بستک، 
خمیر و ارتفاعات مرکزی استان تحت تاثیر سامانه فصلی 
خواهند بود که برای این مناطق رگبار پراکنده باران، رعد 
و برق با احتمال بارش تگرگ و تند باد لحظه ای پیش 

بینی شده است.
روی  بر  سامانه  این  همچنین  داشت:  بیان  زاده  حسن 
الرک،  هرمز،  قشم،  سیریک،  جاسک،  دریایی  مناطق 
ابوموسی  و  کوچک  و  بزرگ  تنب  جزایر  سیری،  هنگام، 
تاثیر خواهد گذاشت و برای این مناطق وزش باد نسبتا 
شدید جنوب شرقی تا حداکثر 4۵ کیلومتر در ساعت با 
افزایش ارتفاع موج در محدوده ۱۵۰ سانتیمتر پیش بینی 

شده است.

4 رتبه کشوری جشنواره الگوی برتر 
تدریس به فرهنگیان هرمزگان رسید

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش هرمزگان 
هفدهمین  در  درخشش  با  هرمزگانی  معلمان  گفت: 
جشنواره الگوی برتر تدریس، چهار رتبه کشوری را از آن 

خود کردند.
محمد قویدل با اعالم این خبر افزود: منظر دریانورد و بهرام 
هاجری هر 2 از شهرستان بندرلنگه در بخش مقاله های 
علمی هفدهمین جشنواره الگوی برتر تدریس به ترتیب 
رتبه نخست و سوم را کسب کردند. وی بیان داشت: نازنین 
فخاریان از شهرستان قشم نیز در درس زبان انگلیسی در 
بخش تجارب تدریس برتر در  جشنواره الگوی برتر تدریس 

موفق به کسب رتبه دوم کشوری شد.
وپرورش  آموزش  کل  اداره  متوسطه  آموزش  معاون 
هرمزگان اظهارداشت: زهرا سیاوش از شهرستان رودان نیز 
موفق شد در درس عربی، رتبه سوم جشنواره الگوی برتر 
تدریس مرحله کشوری را برای استان هرمزگان به ارمغان 
الگوهای  جشنواره  هفدهمین  داد:  ادامه  قویدل  بیاورد. 
تدریس برتر در 2 بخش و سه محور برگزار شد که بخش 
علمی در 2 محور تجارب تدریس موفق و برتر دبیران و 
ارائه مقاله های علمی مرتبط با تدریس و بخش مجازی 
به شیوه  از شبکه آموزشی شاد  استفاده  بر  با تمرکز  نیز 

غیرحضوری برگزار شد.
زمینه  توسعه  هدف  با  جشنواره  این  ابرازداشت:  وی 
به  معلمان،  حرفه ای  مهارت های  ارتقای  و  پژوهشگری 
دوران  در  به ویژه  معلمان  زیسته  تجارب  اشتراک گذاری 
های  فناوری  از  همکاران  مندی  بهره  و  آشنایی  و  کرونا 
نوین و شناسایی و ترویج روش ها و تجربه موفق و کارآمد 

تدریس برگزار شد.

ساکنان ۱۳۷ روستای شهر بندرعباس 
تاکنون واکسینه شدند

ساکنان  تاکنون  گفت:  بندرعباس  بهداشت  مرکز  رییس   
۱۳۷ روستای این شهرستان واکسینه شده اند و پوشش 

واکسیناسیون به ۸۰ درصد رسیده است.
مرکزهای  از  بازدید  حاشیه  در  ذاکری  عبدالجبار  دکتر 
واکسیناسیون در روستاهای بندرعباس افزود: به همت و 
تالش کارکنان بهداشت در خط مقدم سالمت شهرستان 
بندرعباس، تمامی روستاییان باالی ۱8 سال با جمعیت 

کمتر از ۵۰۰ نفر واکسن کرونا دریافت کردند.
مرکزهای  پوشش  تحت  روستاهای  واکسیناسیون  از  وی 
خونسرخ،  سیاهو،  گچین،  شمیل،  آباد،  قطب  پاقالتان، 
حسن لنگی، فین، رضوان، ایسین، سرخون، گنو، تازیان، 
قلعه قاضی، تخت، خورگو، چاهستان، چاه فعله و تلگرد 

خبر داد.
اظهارداشت:  بندرعباس  بهداشت شهرستان  مرکز  رییس 
سپاه  و  بهداشت  مرکز  و همکاری  مشارکت  با  این طرح 
ناحیه بسبج بندرعباس به منظور واکسیناسیون ساکنان 
روستاهای تابعه از 22 شهریورماه جاری آغاز و مقرر شد 

که در 2 مرحله انجام پذیرد. 
ذاکری ادامه داد: بیش از 2۶۰ نفر به صورت مستقیم و در 
قالب تیم های سه و چهار نفره، انجام واکسیناسیون مناطق 

روستایی بندرعباس را بر عهده دار دارند.

برگ زرینی دیگر از عملکرد شیالت هرمزگان:

رتبه  کسب  به  موفق  هرمزگان  شیالت  کل  اداره 
دستگاه برتر در شاخص های عمومی و اختصاصی  
رجایی  شهید  جشنواره  چهارمین  و  بیست  در 

استان هرمزگان شد.
گرامی  ضمن  مراسم  این  در  هرمزگان  استاندار 
داشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شیهدان رجایی و 
باهنر تصریح کرد:  جشنواره شهید رجایی هرساله 
در  اداری  دستگاه ها  عملکرد  ارزیابی  منظور  به 
و  تخصصی  شاهص  دردو  عملکردی  شاخص های 
عمومی برگزار می شود و درآن از دستگاه های برتر 

تقدیر بعمل می آید. 

در حاشیه این مراسم مدیر کل شیالت هرمزگان 
گفت:در مراسم بیست و چهارمین جشنواره شهید 
رجایی استان هرمزگان با حضور استاندار، نماینده 
ولی فیقه در استان و جمعی از مسئولین و مدیران 
ادارات و دستگاه های مختلف  اجرایی استان  که با 
سال  عملکرد  ارزیابی  در  ها  برترین   معرفی  هدف 
۹۹ دستگاه های اجرایی هرمزگان برگزار شد، اداره 
در  برتر  دستگاه  عنوان  به  هرمزگان   کل شیالت 

شاخص های عمومی و اختصاصی معرفی  شد. 
عبدالرسول دریایی کسب این مقام توسط شیالت 
تالش  و  همکاری  همراهی،  نتیجه  را  هرمزگان 

برداران  بهره  همچنین  و  استان  شیالت  کارکنان 
و  پروری  آبزی  جامعه  ویژه  به  استان  شیالتی 
های  فعالیت  به  باتوجه  گفت:  و  خواند  صیادی 
صورت گرفته در حوزه شیالت استان بی شک در 
پیش  از  بیش  درخشش  شاهد  نزدیک  ایی  آینده 

شیالت در این استان باشیم . 
معظم  مقام  رهنمودهای  به  ویژه  توجه  دریایی 
از  را  ایشان  منویات  خواندن  راه  چراغ  و  رهبری 
شیالت  مجموعه  های  موفقیت  دالیل  و  اولویت 
راستای  در  تالش  کرد:  عنوان  و  خواند  هرمزگان 
تحقق ظرفیت های شیالتی استان و رونق و توسعه 

صورت  های  فعالیت  به  توجه  با  شیالتی  تولید 
گرفته در دستور کار شیالت استان قرار دارد.

این  شک  بی  افزود:  هرمزگان  شیالت  کل  مدیر 
مهم در شرایط سخت تحریم ها و همچنین شیوع 
ویروس کرونا با حمایت و پشتیبانی های استانداری 
هرمزگان ،سازمان شیالت کشور، سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان و دستگاه های نظارتی و ....

محقق  شد .
گفتنی است همچنین » کامی تدریسی« به عنوان 
تقدیر  و   معرفی  هرمزگان  شیالت  نمونه  کارمند 

شد.

کسب رتبه دستگاه برتر در شاخص های عمومی و اختصاصی 

هرمزگان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
از  گزارش  ارائه  و  سازی  فعال  تشکیل،  خواستار 
عملکرد کمیته مقررات زدایی و مبارزه با فساد در 
دستگاه های تابعه وزارت در استان هرمزگان شد.

هادی ابراهیمی در نشست با مدیران تعاون، کار 
از  یکی  کرد:  اظهار  هرمزگان،  اجتماعی  رفاه  و 
شعارهای محوری دولت سیزدهم مبارزه با فساد 
است و قطعا محوری ترین راه نیز برای گسترش 

عدالت و رفاه اجتماعی مبارزه با فساد است.
وی افزود: با توجه به اینکه مقام عالی وزارت مبارزه 
با فساد را به تبعیت ریاست جمهور سر لوحه کار 
و  نیاز است سازمان ها  قرار داده است  وزارتخانه 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  تابعه  ادارات  
در استان ها و شهرستان ها نیز نسبت به این امر 
حساس باشند.ابراهیمی کرد: حداقلی ترین کاری 
که می توان در راستای مبارزه با فساد انجام داد 
تشکیل کمیته ای برای این امر است اما باید این 
کمیته فعال شده و گزارش  کار و تصمیم گیری 

های آن در جلسه شورای مدیران ارائه شود.
ارباب  و  کارمندان  مدیران،  کرد:  اضافه  ابراهیمی 
و  زائد  و  پاگیر  و  دست  قوانین  خوبی  به  رجوع 
بسترهای فساد زا را می شناسند و برای پیشبرد 
اهداف در راستای مبارزه با فساد و مقررات زدایی 

بایستی از نظر آن ها نیز استفاده شود.
وی خاطرنشان کرد: حذف قوانین زائد و دست و 
می  قطعا  اداری  بروکراسی  کردن  و سبک  پاگیر 
تواند موجب افزایش سرعت کار ادارات و سازمان 

ها و رضایتمندی مردم و جامعه هدف شود.

 : گفت  هرمزگان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
جبران  خسارت های  بروز  از  جلوگیری  راستای  در 
ناپذیر ناشی از کانال های روباز شبکه های آبیاری 
GRP جایگزین  لوله   با  کانال ها  این  دشت میناب، 

می شوند.
شبکه  کانال های   : کرد  اظهار  عیدانی  جمشید 
آبیاری دشت میناب از نوع روباز هستند و هر ساله 

با چالش های متنوعی روبرو هستند.
کانال ها  این  قدمت  به  توجه  با   : کرد  عنوان  وی 
می توان گفت که در آینده حریم کانال های آبیاری 

در ساخت و سازها رعایت نشده است و با گذشت 
گسترش  کانال ها  کنار  در  جمعیتی  مراکز  زمان 

یافت.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان با اشاره 
به اقدامات انجام شده توسط شرکت آب منطقه ای 
بروز خسارات جبران  از  برای جلوگیری  هرمزگان 
با  آبیاری  کانال های  تبدیل  کرد:  تصریح  ناپذیر، 

لوله های سربسته در دستور کار قرار دارد.
عیدانی ادامه داد: در حال حاضر عملیات جایگزینی 
لوله با کانال های آبیاری روباز بیش از 2۰۰ متر در 

مسیر روستای حاجی خادمی در حال انجام است.
وی با ذکر این نکته که از لوله های خط اول انتقال 
استفاده  پروژه  این  اجرای  برای  بندرعباس  به  آب 
شده است، گفت: جنس لوله ها از نوع GRP است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان در پایان 
گفت: در حال پیگیری تامین اعتبار برای تعویض 
استانی  منابع  طریق  از  لوله   با  آبیاری  کانال های 

هستیم تا از بروز اتفاقات تلخ جلوگیری کرد.

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان:

جایگزینی کانال های آبیاری روباز دشت میناب با لوله 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان:

کمیته مقررات زدایی و مبارزه با فساد در هرمزگان تشکیل می شود

های  مسولیت  های  شاخص  ارزیابی  در  هرمزگان  بازرگانی  اتاق 
اجتماعی، اقتصاد خارجی و امور بین الملل رتبه برتر کسب کرد.

بار  اولین  برای  بازرگانی هرمزگان و  اتاق  از عمر  از هشتاد سال  بعد 
در دور نهم فعالیت هیات نمایندگان، بخش خصوصی هرمزگان برای 
نخستین بار در جشنواره شهید رجایی درخشید و نوانست در ارزیابی 
شاخص های مسولیت های اجتماعی و اقتصادی و اقتصاد خارجی و 
امور بین الملل رتبه برتر  در بین دستگاه های اجرایی استان را از آن 

خود سازد.
به گزارش دریای اندیشه، اتاق بازرگانی هرمزگان در دور نهم فعالیت 
هیات نمایندگان ضمن حضور پررنگ خود در عرصه های اقتصادی، 
اقتصاد خارجی و امور بین الملل در عرصه های اجتماعی و خدمات 
عام المنفعه  نیز توانسته است خدمات قایل توجهی به مردم استان 

ارائه دهد.

این برای نخستین بار است که اتاق بازرگانی هرمزگان از آغاز فعالیت 
خود در استان، در این جشنواره حضور می یابد و اینگونه حائز رتبه 

برتر می شود.
استاندار هرمزگان  در مراسم جشنواره شهید رجایی و معرفی دستگاه 
های برتر استان در ارزیابی های صورت گرفته از اقدامات اتاق بازرگانی 
استان و در راس آن محمدرضا صفا رییس اتاق بازرگانی هرمزگان با 

اهدا لوح،  تقدیر ویژه ای به عمل آورد.
یادآور می شود حسن روحانی نایب  ربیس اتاق بازرگانی هرمزگان به 

عنوان نماینده اتاق در این جشنواره حضور داشتند.
متن لوح تقدیر استاندار هرمزگان بدین شرح است:

برادر ارجمند و گرامی
جناب آقای محمدرضا صفا

ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان

با سالم و احترام
معادن  بازرگانی، صنایع،  اتاق  در  مدیریت شما  و  ارزنده  های  تالش 
و کشاورزی هرمزگان از یک سو باعث سودمندی و بالندگی اقتصاد 
استان و از سوی دیگر با ایجاد نقش موثر و ترغیب فعاالن اقتصادی و 
ادای مسولیت های اجتماعی، موجب ارتقا فرهنگ اخالق حرفه ای و 

بهبود فضای کسب و کار در این استان گردیده است.
ضمن تبریک هفته دولت و بزرگداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و 
باهنر، بدین وسیله از تالش های ارزشمند جنابعالی در عرصه مدیریت 
فعالیت های بخش خصوصی و افزایش رونق اقتصادی منطقه، تقدیر 
امید است همواره در پرتو عنایات خداوند  و تشکر به عمل می آید 
متعال و خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران موفق 

و موید باشید.
فریدون همتی استاندار و رییس جشنواره شهید رجایی استان هرمزگان

SMS
09395811629

در انتظار پیام های شما هستیم

بعد از 80 سال برای نخستین بار محقق شد:       

درخشش اتاق بازرگانی هرمزگان در جشنواره شهید رجایی


