
همزمـان بـا ششـمین روز از هفتـه دولـت بـا حضـور اسـتاندار 
هرمزگان،شـهردار بندرعباس و جمعی از مدیران دستگاههای 
اجرایـی 100 پـروژه شـهری در بندرعبـاس بـا اعتبـاری بالغ بر 

700 میلیـارد ریـال بـه بهره برداری رسـید. 
اسـتاندار هرمـزگان در ایـن مراسـم بـا بیـان اینکـه توسـعه و 
آبادانـی بندرعبـاس روز بـه روز در حـال افزایش اسـت گفت 
: بهـره بـرداری از 100 پروژه شـهری کار بسـیار ارزنده و قابل 
توجهـی اسـت کـه توسـط شـهردار یبندرعبـاس صورتگرفتـه 

. است 
 جاسـم جـادری  بـا اشـاره بـه توسـعه فضـای سـبز در شـهر 
بندرعبـاس بیـان داشـت : فضـای سـبز ماننـد ریـه بـرای شـهر 
بندرعبـاس اسـت و وجـود آن بـرای شـهر ضـرورت دارد امـا 

بایدبـرای کاهـش هزینـه هـای آن اقـدام شـود. 
وی  افـزود :اقـدام شـهرداری بندرعبـاس در راه انـدازی آب 
سـبز   فضـای  در  ای  قطـره  آبیـاری  از  اسـتفاده  و  شـیرینکن 
شـهری در راسـتای اقتصـاد مقاومتـی و موجـب افزایـش بهره 
وری و کاهـش اسـتفاده از آب شـرب بـرای آبیـاری فضـای 

سـبز اسـت .  
وی بـا بیـان اینکـه بـر اسـاس پیـش بینی سـازمان هـای جهانی 
، ایـران تـا 15 سـال آینـده کویر می شـود  ادامه داد : اسـتفاده 
از تکنولـوژی تولیـد آب از رطوبـت هـوا از جمله روش هایی 
اسـت کـه مـی توانـد در بندرعباس وسـایر  شـهرهای سـاحلی 

بـرای تامیـن آب فضـای سـبز  مورد اسـتفاده قـرار گیرد. 
پسـاب  از  اسـتفاده  لـزوم  بـر  همچنیـن  هرمـزگان  اسـتاندار 
فاضـاب جهـت آبیـاری  فضـای سـبز  تاکیـد کـرد و گفـت  
:قـرار داد سـرمایه گـذاری  اسـتفاده از500 لیتر بر ثانیه پسـاب 
بسـته شـده اما تـا کنون اقدامـی در ایـن زمینه صـورت نگرفته 

اسـت . 
جـادری تاکیـد کـرد : اگـر ایـن کار انجـام نمـی شـود بایـد 

پسـاب در اختیـار شـهرداری بـرای آبیـاری فضـای سـبز قـرار 
. د گیر

 وی بـا اشـاره بـه میـزان بـاای هـدر رفـت آب در بندرعباس 
افـزود: سـرانه مصـرف آب در اسـتان  و هـدر رفـت آب در 
بندرعبـاس رقـم  بسـیار باایـی اسـت کـه بایـد به سـمت بهینه 

سـازی مصـرف پیـش برویم . 
اسـتاندار هرمـزگان همچنیـن بـر لـزوم برنامـه ریـزی و اتخـاذ 
تدابیـر ازم در جهـت کاهـش ترافیـک در بندرعبـاس تاکیـد 
کـرد و گفـت :  وسـایل حمـل و نقـل عمومـی در بندرعبـاس 
بـه میـزان کافـی وجـود نـدارد ، مسـافر برهـای شـخصی نیـز 
نیـز وجـود   BRT اتوبـوس  سـاماندهی نشـده همچنیـن خـط 
نـدارد . جـادری بیـان داشـت : بـه اعتقـاد بنـده  بـرای حـل 
مشـکل ترافیـک شـهر بندرعبـاس ، اجـرای طـرح زوج و فرد  

تـردد خودروهـا  زود اسـت. 
  شـهردار بندرعبـاس نیـز در ایـن آییـن گفـت: همزمـان بـا 
ششـمین روز هفتـه دولـت بهره بـرداري از 100 پروژه شـهري 

در بندرعبـاس بـا اعتبـار 700 میلیـارد ریـال آغـاز شـد. 
اظهـار کـرد: سـه دسـتگاه آبشـیرین کـن  امینـی زاده  عبـاس 
هرکـدام بـا ظرفیـت 500 متـر مکعب و بـا اعتباري بالـغ بر 20 
میلیـارد ریـال بـراي آبیـاري فضـاي سـبز شـهر بندرعبـاس بـه 

بهـره بـرداري رسـید.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن اقـدام در راسـتای کاهـش میـزان 
از آب شـرب و توسـعه و نگهداشـت فضـای سـبز  اسـتفاده 

مـورد بهره بـرداری قـرار گرفتـه اسـت، تاکیـد کـرد: اسـتفاده 
از آب غیـر شـرب و کاهـش مصـرف، یکـی از اصلی تریـن 
اهـداف شـهرداری بندرعبـاس در بحـث فضـای سـبز اسـت.

شـهردار بندرعبـاس همچنیـن در آییـن بهره بـرداری از زمیـن 
ورزشـي چمـن مصنوعـي ویـژه بانـوان در محل پـارک بانوان 
منطقـه دو، اظهـار کـرد:  این زمین ورزشـي در بوسـتان بانوان 
شـهید سـایاني بندرعبـاس آمـاده بهره بـرداري شـده کـه ایـن 
پـروژه در زیربنـاي هـزار مترمربـع و بـا اعتبـاری بالـغ بـر یک 

میلیـارد و 200 میلیـون ریـال احداث شـده اسـت.
امینـی زاده همچنیـن در ادامه آییـن بهره بـرداری از پروژه های 
شـهری بندرعبـاس گفـت: طـرح بازگشـایي و پیاده روسـازي 

خیابـان آزادگان 29 بـا اعتبـاری بالـغ بـر 39 میلیـارد ریـال و 
بـه طـول 250 متـر، که بـرای اجرایـی سـاختن آن 32 ملک از 
محل بودجه شـهرداری تملک شـده، با هدف رشـد و توسـعه 

در بافـت فرسـوده قابـل بهره برداری اسـت.
شـهردار بندرعبـاس در ایـن مراسـم همچنیـن عنوان کـرد: در 
هفتـه دولـت سـال جـاري 100 پروژه شـهري بـا اعتبـاري بالغ 
بـر 70 میلیـارد تومـان در بندرعبـاس به بهره برداري مي رسـد

اضافـه می شـود، طرح پـارک محلـه اي اقتداري بـا اعتبار یک 
میلیـارد ریـال و زمیـن ورزشـي نایبنـد شـمالي بـا اعتبـار سـه 
میلیـارد و 600 میلیـون ریال و طرح زیباسـازي خـور نایبند نیز 

بـه بهـره برداري رسـید.
زمیـن ورزش هـاي سـاحلي غدیـر بندرعبـاس نیز دیگـر پروژه 
اي بـود کـه بـا زیربنـاي 216 متـر مربـع و اعتبـار پنـج میلیـارد 
و  شـد  افتتـاح  بندرعبـاس  غدیـر  سـاحلي  بوسـتان  در  ریـال 
همچنیـن در ادامه فضاي سـبز و زیرسـازي خیابـان داماهي نیز 

مـورد بهـره بـرداري قـرار گرفت.
شـش  اعتبـار  بـا  اتوبـوس  دسـتگاه   25 بازسـازي  طرح هـاي 
میلیارد ریال و تاکسـي بي سـیم آسـایش سـیر هرمزگان که با 
اعتبـار 10 میلیـارد ریال و ایجاد اشـتغال بـراي 100 نفر اجرایي 
شـده و همچنیـن نوسـازي نـاوگان تاکسـیراني بندرعبـاس نیز 

افتتاح شـد.
 در ادامـه بلـوار شـهداي محیـط بـان بندرعبـاس به طـول هزار 
و 250 متـر و زمیـن ورزشـي کـوي گلسـتان در زیربنـاي سـه 
هـزار و 500 متـر مربـع افتتـاح و عملیـات احـداث فـاز اول 
زمیـن ورزشـي و فضاي سـبز و پارک شـهرک امـام رضا )ع( 

و احـداث پـارک محلـه اي کـوي گلسـتان آغـاز شـد.

شهردار بندرعباس خبر داد:
همزمان باهفته دولت 100 پروژه شهري در بندرعباس به بهره برداری رسید
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خـداي بزرگ را شـاكریم كه یک سـال از انتشـار هفته نامه 
بـا شـما گذراندیـم وارد دومیـن سـال  صبـح مکـران را 
فعالیـت آن شـدیم . ابتـدا بگذاریـد خسـته نباشـید بگویـم 
كمتریـن  بـا  كـه  زحمتکشـانی  تمامـی  و  خبرنـگاران  بـه 
توقـع سـعی مـی كننـد تـا هـر هفتـه نشـریه آمـاده شـود 
و بـه دسـت شـما برسـد بدیهـي اسـت فعالیـت در عرصه 
اطاع رسـاني، انتشـار اخبار و تنویر افکار گاها مشـکاتي 
را همـراه دارد. حتمـا شـنیده اید »جـز راسـت نبایـد گفـت، 
هـر راسـت نشـاید گفـت« حتـي اگـر ایـن راسـت از دهـان 
مسـئوان یـک ارگان رسـمي باشـد.. بـا این همه نشـیب و 
فرازهـا، آن چیـزي كـه موجـب ادامـه كار و تـاش در این 

حرفـه مي شـود عشـق اسـت. 
اگـر كسـي عاشـق كارش باشـد همـه ایـن سـختي ها را به 
جـان مي خـرد و چشم داشـتي هـم بـه تحسـین و تمجیـد 
مخاطبانـش  آنکـه  نداردبخصـوص  بـاا  درآمدهـاي  و 
شـما مـردم خـوب و فهیـم باشـید .زیـرا مـا احسـاس مـی 
نماییـم كـه هفتـه نامـه جزیـی از زندگـی شماسـت .بقولـی 
شـهروندی كـه می گفت : بـاور بفرمایید مـا روزهای هفته 
را بـا هفتـه نامـه متوجـه مـی شـویم و یـا اینکـه شـخصی 

مـی گفـت شـبهای دوشـنبه وقتـی به خانـه مـی روم برای 
ببـرم  مکـران  نامـه صبـح  هفتـه  بایـد  حتمـا  خانـه  اهـل 
 ویـا اینکـه  وقتـی شـهروندی از اسـتان دیگـر وارد شـهر 
مـی شـود حتمـا سـری بـه دفتـر نشـریه مـی زنـد و مـا 
را مـورد لطـف خـود قـرار مـی دهـد و مـی گویـد وقتـی 
از كیلومترهـا فاصلـه هفتـه نامـه بدسـت مـا مـی رسـید 
و  هسـتیم  خودمـان  شـهر  در  كـه  كنیـم  مـی  احسـاس 
دلتنگیهـای مـا هـر هفتـه بـا خوانـدن هفتـه نامـه برطـرف 
مـی شـود و...وایـن عاقمنـدی شماسـت كـه مـا را مجاب 
مـی كنـد تـا بیشـتر تـاش نماییـم و اگـر سـختی هایـی را 
كـه متحمـل میشـویم همـه را بـه جان مـی خریم یک سـال 
از انتشـار نشـریه گذشـت ووارد دومین سـال انتشـار آن 
شـدیم . ودر ایـن یـک سـال هـر هفتـه اش مهمـان شـما 
بودیـم اگـر چـه معتقدیـم كه هـر خانـواده صبح مکـران را 
از خـود مـی دانـد و مـا خوشـحال می شـویم كـه اینچنین 
خواننـدگان صمیمـی ما را دوسـت دارند بـاور بفرمایید ما 

بـا همیـن هـدف تـاش مـی نماییم.
تماسـها و دلتنگیهایـی كه عصر هر دوشـنبه وقتی نشـریه 
دیـر حاضـر می شـود و همه سـوال مـی نمودند مـا را در 

ادامـه كارمـان مصمـم ترمـی نمایـد و مـی دانیم كـه خیلی 
هـم اشـتباه داریـم و در ایـن زمـان یـک سـال نتوانسـتیم 
همـه آنهـا را اصـاح كنیـم اما سـعی كردیـم و مـی نماییم 
كـه آنچه شایسـته شماسـت را هـر هفته به چاپ برسـانیم 
. در ایـن مـدت  بـا لطـف عنایـت خداونـد متعـال و حسـن 
توجـه شـما مـردم شـریف اسـتان هرمـزگان و سیسـتان 
اسـتان  سـه  ایـن  در  توانسـتیم  كرمـان  و  بلوچسـتان 
حضـوری فعـال داشـته باشـیم و به  زنـده كردن نـام این 
خطـه تاریخی)مکـران( گوشـه ای از  وطـن عزیزمان ایران 
بکوشـیم امـروز كـه ایـن نشـریه یکسـاله شـد تصمیـم بر 
ایـن گرفتـه شـد در ماههـای آینـده  وضعیت انتشـار را به 
روزنامـه و بـه دو زبان فارسـی و بلوچی منتشـر كنیم  در 
پایـان از همـه همـکاران خوبـم در هـر سـه اسـتان تشـکر 
مـی كنـم همچنین از شـما مردم شـریف درخواسـت دارم 
همچنـان راهنمایـی مـا بـا انتقـادات و ارشـادادتان بـرای 

بهتـر شـدن محتوایـی نشـریه خودتان باشـید

اه یار و نگهدارتان. 
محمد دیمه کار مدیر مسوول  نشریه صبح مکران

نشریه صبح مکران یکساله شد

سفر وزیر 
کشور به  

دیار کریمان  و 
بازدید  از شهر 

نمونه اقتصاد 
مقاومتی 
قلعه گنج

2حضور خیرین مدرسه ساز در همایش سواحل مکران
2      برخورد سواری پژو با موتور 7 کشته بر جای گذاشت

3    سازمان نظام پرستاری هرمزگان رتبه چهارم کشوری شد
3طرح مبارزه با عرضه لوازم خانگی قاچاق در هرمزگان 
4برگزاری جلسه ستاد بحران استان کرمان با حضور استاندار

4 در انتخاب فرماندار فاریاب خلف وعده شد
5 تکذیب دروغ رسانه های عربی در مورد فتوای منتسب به رهبری

5انهدام باند 7 نفره سارقان مسلح در شهر جیرفت

6خسارت سیل به راههای روستایی کهنوج
7 تااب هامون خشکید



50 دانش آموز 
تحت پوشش حاجی آبادی 
حافظ 4 جزء قرآن شدند

 مديـر كميتـه امـداد امـام )ره( شهرسـتان حاجي آبـاد از اختتاميه 
كاسـهاي حفـظ قرآن كريـم در خوابـگاه دخترانـه الزهرا )س( 
ايـن نهـاد خبـر داد و گفـت : 50 دانـش آمـوز تحـت پوشـش 
حاجـی آبـادی حافـظ 4 جـزء قـرآن شـدند.  مسـيح اه مـرادي 
اظهـار داشـت : يـك دوره كاس حفـظ قـرآن كريم بـا حضور 
بيـش از 50 نفـر از خواهـران در خوابـگاه الزهـرا )س( كميتـه 
امـداد شهرسـتان حاجـي آباد بـه مدت دو مـاه برگزار شـد.  وي 
بـا بيـان اينكـه در ايـن دوره زمانـي بيـش از  50 نفـر در كميتـه 
امـداد حاجـي آبـاد حافـظ 4 جـزء قـرآن شـدند افـزود : كميتـه 
امـداد در راسـتاي منويـات مقـام معظـم رهبـري مبنـي بـر تربيت 
10 ميليـون حافـظ و قـاري قـرآن و بـر اسـاس رسـالت فرهنگـي 
اقـدام بـه برگـزاري ايـن دوره از كاسـها كـرده اسـت.  مـرادي 
خاطـر نشـان كـرد : ايـن طـرح امسـال و سـال گذشـته نيـز بـه 
همـت موسسـه قرآني الحافظـون بندرعبـاس در خوابـگاه كميته 
امـداد حاجـي آبـاد بـا اسـتقبال خـوب دانـش آمـوزان برگـزار 
شـد.گفتنی اسـت كاس آمـوزش قـرآن كريـم يكـی از برنامـه 
هـای آموزشـی و  فرهنگـی امداد امام هسـت كه به ارتقاء سـطح 
علمـی و فرهنگـی دانـش آموزان كمـك می كنـد ، مدير كميته 
امـداد حاجـی آبـاد در ادامـه گفت : بـه اهميـت كار فرهنگی در 
همـه برنامـه هـای خدمـات رسـانی حائـر اهميـت قلمـدار كرد .

جمع آوری۶00 تابلو 
غیرمجاز درمحورهای 

مواصاتی هرمزگان
مديـركل راهـداری وحمـل ونقـل جـاده ای اسـتان هرمـزگان 
گفـت: تابلوهـای تبليغاتـی فاقـد مجوز كـه به صـورت غيرمجاز 
در جـاده هـای سـطح اسـتان  نصـب شـده بودنـد جمـع آوری 

گرديـد0
و  اختصاصـی  تابلوهـای  نصـب  اينكـه  بابيـان  مجـرد  عليرضـا 
تبليغاتـی براسـاس دسـتورالعمل هـای مربوطه در افزايـش ايمنی 
جـاده هـا ، ارتقاء سـطح كيفی آنهـا ،تامين منابع مالی برای سـاير 
اهـداف سـازمان ، منظرآرايـی و مبلمـان جـاده ای تاثير بسـزايی 
دارد افـزود: در اين خصوص اقداماتـی در محورهای مواصاتی 
در دسـت بررسـی اسـت كـه براسـاس اعتبـار تخصيـص يافتـه 
ضمـن شناسـايی تابلوهـای غيـر مجـاز در محورهـای مواصاتی 
اسـتان و اخـذ حكـم قضايی با انعقـاد قرارداد با پيمانـكار مربوطه 
و هماهنگـی بـا نيـروی انتظامـی و پليـس راه ،در سـالجاری ۶00 
تابلـوی غيـر مجازجمـع آوری و تعـداد4۶ اخطاريـه نيزجهـت 

تمديـد قـرارداد تابلوهـا صادر شـد.
 ۷1 تعـداد  بـرای  مربوطـه  دسـتورالعمل  براسـاس   : افـزود  وی 
تابلـوی اختصاصـی قراردادهايـی منعقـد ودر حـال بروز رسـانی 
و  غيرمجـاز  سـازهای  و  سـاخت  نمـود:  مجردتصريـح  اسـت. 
نصـب تابلوهـای تبليغاتـی و اختصاصـی فاقـد مجـوز در حاشـيه 
جـاده هـا در تصادفـات و بـروز حوادث جـاده ای نقش بسـزايی 
هرمـزگان  ای  جـاده  ونقـل  وحمـل  راهـداری  مديـركل  دارد. 
خاطرنشـان كـرد: متقاضيـان نصـب تابلوهـای تبليغاتـی و اطـاع 
رسـانی حاشـيه راه هـا مـی تواننـد بـا مراجعه بـه واحـد بازرگانی 
اداره كل راهـداری وحمـل ونقـل جاده ای  اسـتان اقـدام به اخذ 

نمايند. مجـوز 

سطح خدمات رفاهی 
کارکنان شهرداری بندرعباس 

افزایش می یابد
سـطح  افزايـش  از  بندرعبـاس  شـهرداری  اداری  امـور  مديـر   
خدمـات رفاهـی كاركنـان مجموعـه شـهرداری بندرعبـاس خبر 
داد.سـعيد حسـن سـااری در ايـن ارتبـاط اظهـار كـرد: افزايـش 
سـطح خدمـات رفاهـی و مزايـای كار در شـهرداری بندرعبـاس 

يكـی از رويكردهـای جـدی ايـن مديريـت اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اينكـه در ايـن راسـتا برنامه هـای مطلوبـی ويـژه 
اسـت،  شـده  گرفتـه  نظـر  در  بندرعبـاس  شـهرداری  كاركنـان 
بـا  انعقـاد قـرارداد  بـه  افـزود: از جملـه ايـن خدمـات می تـوان 
مراكـز علمـی و آموزشـی مختلـف ماننـد آموزشـگاه های زبـان 
شـهرداری  رفاهـی  و  اداری  امـور  كرد.مديـر  اشـاره  خارجـه 
بندرعبـاس خاطرنشـان كـرد: بـر اسـاس تصميـم جديـد كميتـه 
رفـاه شـهرداری بندرعبـاس، بهره منـدی از تخفيفـات ويـژه بـه 
بندرعبـاس،  منظـور برگـزاری مراسـمات كاركنـان شـهرداری 
موسسـه بدنسـازی و ماسـاژ درمانـی و غيـره به مرحلـه بهره مندی 

كاركنـان رسـيده اسـت.
وی گفـت: خريد اقسـاطی لوازم منـزل و تجهيـزات الكترونيك 
ماننـد لـپ تـاپ، كامپيوتـر، تلفـن همـراه، دوربيـن عكاسـی و 
فيلمبـرداری و غيـره نيـز از ديگـر امكان هـای فراهـم شـده بـرای 
پرسـنل شـهرداری بندرعباس اسـت. مديـر امـور اداری و رفاهی 
شـهرداری  مجموعـه  كاركنـان  گفـت:  بندرعبـاس  شـهرداری 
بـه  امكانـات  ايـن  از  بهره منـدی  جهـت  می تواننـد  بندرعبـاس 
واحـد امـور اداری يا امور رفاهی شـهرداری مركـزی بندرعباس 

مراجعـه كـرده و از جزئيـات ايـن خدمـات آگاه شـوند.

دفتر دانش آموختگان دانشگاه 
علوم پزشکی هرمزگان در آینده 

نزدیک راه اندازی می شود
  

دانـش  تحليـف  مراسـم  در  دانشـجويی  و  فرهنگـی  معـاون 
آموختـگان پزشـكی ، بـا تبريـك پايان دوره پزشـكی عمومی به 
دانشـجويان، از راه انـدازی دفتـر دانـش آموختگان دانشـگاه در 

آينـده نزديـك خبـرداد.
دكتـر عبدالعظيـم نجاتـی زاده پس از تشـريح اهـداف برگزاری 
از  پيشـگيری  در  پزشـكی  علـم  اهميـت  بـه  مراسـمی  چنيـن 
 : بيماريهـای مزمـن غيـر واگيـر تاكيـد نمـوده واظهـار داشـت 
اسـت  تغييـر  درحـال  چشـمگيری  سـرعت  بـا  پزشـكی  آينـده 
پيشـگيری  پيشـگويی كننـده،  بطـوری كـه پزشـكی هوشـمند، 
كننـده و بازآفرينشـی جايگزيـن پزشـكی فعلی خواهد شـد.وی 
حفـظ ارتبـاط دانـش آموختگان با دانشـگاه در راسـتای پيشـبرد 

اهـداف علمـی را بسـيار مهـم و مثمـر ثمـر دانسـت .
خاطـر نشـان مـی سـازد دانـش آموختـگان پزشـكی ايـن دوره 
شـامل  ۲۷ دانـش آموختـه خواهـر و14 بـرادر، از دانشـجويان 
ورودی ۸۸ دانشـگاه علـوم پزشـكی هرمـزگان بودنـد كـه پـس 
از گذرانـدن دوره ۷ سـاله بـه عنـوان پزشـك عمومـی از ايـن 

دانشـگاه فـارغ التحصيـل شـدند.

محمـد رياضـی معاون سياسـی و اجتماعی فرمانـداری ميناب 
گفـت: طـرح بهبـود تغذيـه و امنيـت غذايـی همزمـان بـا ۷ 
مركز در سـطح كشـور بصورت پايلوت در شهرسـتان ميناب 

اجـرا می شـود.
و  سياسـی  معـاون  حضـور  بـا  ای  جلسـه  در  ظهـر  امـروز 
منابـع  معـاون مديريـت  و  مينـاب  ويـژه  فرمانـدار  اجتماعـی 
اجرايـی  اسـتان راهكارهـای  برنامـه ريـزی  انسـانی سـازمان 
امنيـت غذايـی در شهرسـتان مينـاب  بهبـود تغذيـه و  طـرح 

گرفـت. قـرار  بررسـی  مـورد 
رياضـی بـا بيـان اينكـه اجـرای طـرح امنيـت غذايـی در بيـن 
سـال  دوم  نيمـه  از  اسـتانی  پايلـوت  عنـوان  بـه  خانواده هـا 
جـاری بـا همكاری تمامـی دسـتگاهها و ادارات شهرسـتان با 

همـكاری سـازمان مديريـت و برنامـه ريـزی و سـاير ادارات 
كل اجرايـی مـی شـود.

وی گفـت: انچـه كـه در ايـن طـرح مـورد توجـه قـراردارد  
آمـوزش، فرهنگ سـازی، صنايـع غذايـی، قيمت ها می باشـد 

كـه در صـورت موفقيـت در سراسـر كشـور اجـرا می شـود.
معـاون سياسـی و اجتماعـی فرمانـداری ميناب عنوان داشـت: 
در ايـن طـرح 4 عامـل اندازه مـواد غذايی مصرفـی، وضعيت 
اقتصـادی و معيشـتی جامعـه هـدف، آگاهانه مصـرف كردن 
مـواد غذايی و دسترسـی بـه خدمات بهداشـتی درمانی هدف 

می شـود. مطرح 
حميـد دولتی معاون مديريت و توسـعه منابع انسـانی سـازمان 
مديريـت و برنامـه ريزی اسـتان هرمـزگان گفت: طـرح ارائه 

خدمـات كارشناسـی رايگان بـه مردم در پايگاه های سـامت 
بـه وسـيله مراقبيـن طرحـی اسـت كـه از مهرمـاه بـه صـورت 
آزمايشـی آغـاز شـد ه و كـه در صـورت موفقيـت در سـطح 
كشـور اجرايـی خواهـد شـد و تمـام  تـاش مجموعه اسـتان 

بـر اسـتفاده مناسـب از ايـن ظرفيت می باشـد.
وی بيـان كـرد: بـا ايـن اقـدام مهـم هـم در اقتصـاد مـردم و 
هـم در بحـث دسترسـی مـردم بـه مـواد غذايـی، برخـی از 

می شـود. برطـرف  مشـكات 
دولتـی بـا بيـان اينكـه: دولـت تدبيـر و اميـد بـه دنبـال بهبـود 

امنيت غذايی در در سـطح كشـور و رفع كامل اين مشكات 
مـی باشـد كـه ايـن طـر ح بـا محوريـت وزارت بهداشـت و 
سـازمان مديريـت و برنامـه ريـزی كشـور، مسـئوان اجرايی 

اجرايـی خواهد شـد.
معـاون مديريـت و توسـعه منابـع انسـانی سـازمان مديريـت 
عنـوان داشـت: اين طـرح بر اسـاس برنامـه ريزی هـای انجام 
شـده در قالـب ۲4 عنـوان در راسـتای سلسـله اقداماتـی برای 
بهبـود تغذيـه و امنيـت غذايـی صـورت خواهـد گرفـت كـه 
نياز به مشـاركت و همراهی همه مسـئوان و مردم می باشـد.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری میناب خبر داد:
اجرای طرح بهبود تغذیه و امنیت غذایی 

همزمان با 7 مرکز در سطح کشور 
بصورت پایلوت در شهرستان میناب 

مديـركل آمـوزش و پـرورش هرمـزگان بـا تاكيـد بـر اينكـه 
همايش خيرين مدرسـه سـاز سـواحل مكران فرصت مناسـبی 
را برای توسـعه مشـاركت های مردمی و همگرايی و همراهی 
خيريـن نوع دوسـت فراهـم كرد،اظهارداشـت:حضوربيش از 
۲00خيـر سراسـر كشـور وهمچنيـن خيرين مقيم كشـورهای 
منطقـه و اعـام حمايـت و همراهـی و همـكاری بـا دولت در 
توسـعه زيرسـاخت های آموزشـی،تامين تجهيزات وهمچنين 
حمايـت از دانـش آمـوزان بی بضاعت، نشـان ازنوع دوسـتی 
بـی نظيـر خيريـن نيكـوكار و موفقيـت دولـت در ايجـاد جـو 
اعتماد و وفاق و همدلی اسـت.دانش هاشـمی پور در حاشـيه 
ايـن همايش،در جمـع خبرنگاران افـزود: توجه خاص دولت 
تدبيـر و اميـد بـه رشـد شـاخص هـا در مناطـق كمتـر توسـعه 
يافتـه جنـوب و جنـوب شـرق كشـور،بيانگرعدالت گسـتری 
و نـگاه همـه جانبـه دولـت اسـت. وی بـا اشـاره بـه حمايـت 
پـرورش،  برنامـه هـای آمـوزش و  از  نـوع دوسـت  خيريـن 
بيـان داشـت: كارنامـه خيرين اسـتان هرمـزگان در حمايت از 
آمـوزش و پـرورش هرمـزگان خصوصـا در دولـت تدبيـر و 
اميـد درخشـان اسـت كه قطعـا اين سـرمايه مهم پشـتوانه قابل 
اتكايـی بـرای پيشـبرد شايسـته برنامه هـای وزارت آموزش و 

پرورش در سراسـر اسـتان اسـت.
ايـن مسـوول بـا تاكيـد براينكـه اسـتان هرمـزگان بـه لحـاظ 

محروميـت و شـرايط خاص جغرافيايی،در بخش زيرسـاخت 
هـای اسـتاندارد آموزشـی نيازمنـد توجـه مضاعـف دولـت و 
همراهـی خيريـن عزيـز اسـت، خاطر نشـان كـرد: بـا توجه به 
رويكـرد دولـت در صراحـت گويی، شـفافيت و صداقت در 
بيـان واقعيـت هـا، بـر وجـود مشـكات زيرسـاختی فضاهای 
و  امكانـات  تخريبی،كمبـود  مـدارس  وجـود  آموزشـی، 
تجهيـزات و منابـع در اسـتان هرمـزگان تاكيـد داريـم كه اين 
امـر بـه معنـی ناديـده گرفتـن دسـتاوردهای ارزشـمند دولـت 

تدبيـر و اميـد و حسـن توجـه و همـكاری بـی بديـل خيريـن 
عزيـز نيسـت. هاشـمی پـور در هميـن راسـتا گفت:بـرای رفع 
چالـش هـای آمـوزش و پـرورش دولـت بـا حمايـت همـه 
منابـع ،در حـوزه زيرسـاخت هـا،  بـه  جانبـه و توجـه ويـژه 
تحولـی جـدی را در ايـن بخش ايجـاد كرده اسـت بطوريكه 
در سـه سـال گذشـته بيش از چهار ميليون مترمربع در كشـور 
مدرسـه سـاخته شده اسـت كه سـهم اسـتان هرمزگان در اين 
سـه سـال  33۷ پـروژه اسـتاندارد بـا يكهـزار و 400 كاس 

خيريـن  مشـاركت  سـهم  داد:  ادامـه  اسـت.وی  بـوده  درس 
نيكـوكار اسـتان هرمـزگان كـه  همراهـی آنـان بـا دولـت در 
كاس   ۶01 بـا  پـروژه   13۶ نظيراسـت،  بـی  كشـور  سـطح 
درس اسـت .مديـركل آمـوزش و پـرورش اسـتان هرمـزگان 
همچنيـن با اشـاره بـه دغدغه ی وجـود كاس هـای تخريبی 
در  گرفتـه  تـاش صـورت  بـا  كـرد:  اظهـار  هرمـزگان،  در 
دولـت تدبيـر و اميـد تعـداد ايـن كاس هـا بـه هـزار و ۸00 

كاس درس كاهـش يافتـه اسـت.
وی منابـع مالـی نوسـازی مـدارس هرمزگان  را بيـش از 1۷3 
ميليـارد تومـان اعتبـار مصـوب اعـام كـرد و بيـان داشـت: 
سـيمای توسـعه در آمـوزش و پـرروش هرمـزگان بـا نـگاه 
جايـگاه  در  اسـتاندارهرمزگان  راهبـری  و  دولـت  خـاص 
بـا  پيونـد  در  اسـتان،  وپـرورش  آمـوزش  شـورای  رييـس 
مشـاركت هـای مردمـی و حمايت كم نظيرخيريـن نيكوكار، 
بتوانيـم  اميدواريـم  كـه  اسـت  روشـن  انـداز  چشـم  دارای 
باشـيم. بـرای مـردم شـريف اسـتان  خدمتگزارانـی شايسـته 

هاشـمی پـور همچنين از آمـوزش و پرورش به عنـوان موتور 
محـرک توسـعه  يـاد كـرد و گفـت: آمـوزش و پـرورش بـه 
عنـوان تاميـن كننـده سـرمايه انسـانی كشـور نقـش غيرقابـل 
سـرمايه  كـه  چـرا  دارد  جانبـه  همـه  توسـعه ی  در  انـكاری 

انسـانی شـاخصه اصلـی توسـعه يافتگـی اسـت.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان:
حضور خیرین مدرسه ساز در همایش سواحل مکران نماد توسعه مشارکت های مردمی بود

برای ارتقاء سطح و جایگاه 
شورای شهر 

با هیچ کسی تعارف نداریم
پايانـی  سـال  در  بايـد  گفـت:  كشـكوئی  صميمـی  حسـام 
همچون گذشـته شـورا را به لحاظ جايگاهی در سـطح شـهر 

ارتقـاء دهيـم.
نائب رئيس شـورای شـهر بندرعبـاس اظهار كـرد: ما اعضای 
شـورای شـهر برای اينكه شـأن و منزلـت شـورا را در جايگاه 
واقعـی خـود قـرار دهيـم و در راسـتای خدمات رسـانی دقيق 

و بهينـه به مـردم بايـد از تعارفات پرهيـز كنيم.
صميمـی بـا اشـاره بـه اينكـه تسـريع فعاليـت هـای عمرانی از 
تأكيـدات اعضای شـورا می باشـد، خاطر نشـان كرد: تسـريع 
فعاليـت هـای عمرانـی از تأكيـدات اعضـای شـورا بـوده و 
بـا توجـه بـه طـی شـدن  فرصـت هـا از مجموعـه شـهرداری 
بندرعبـاس انتظـار داريـم دقـت و سـرعت بيشـتری بـر تمامی 

پـروژه ها داشـته باشـند.
نائـب رئيـس شـورای شـهر بندرعباس با اشـاره بـه جمع بندی 
ويـژه  بـه  شـهر  شـورای  اولويت هـای  كـردن  مشـخص  و 
در آخريـن سـال فعاليـت خـود در دوره چهـارم گفـت: در 
و  شـهروندان  بـه  بهينـه  رسـانی  خدمـات  افزايـش  راسـتای 
توسـعه و عمران شـهر بايد سـال آخر، سـال جمعبندی پروژه 

باشـد. ها 
وی بـا اشـاره بـه كاهـش مشـكات ترافيكی در سـطح شـهر 
بـا احـداث تقاطـع های غيـر همسـطح، گفت: احـداث تقاطع 
شـورای  آبـروی  بندرعبـاس  شـهر  در  همسـطح  غيـر  هـای 
چهارم، شـهرداری و شـهر بندرعباس اسـت و براسـاس طرح 
جامـع ترافيكـی شـهر بندرعبـاس، تا پايان سـال جـاری تعداد 
5 تقاطع غيرهم سـطح توسـط شـهرداری بندرعبـاس احداث 

می شـود.
صميمـی افـزود: بـا توجه به كاهـش ترافيك و سـهولت تردد 
اهتمـام  شـهرداری  كـه  دارد  ضـرورت  درشـهر  شـهروندان 

ويـژه ای در اتمـام ايـن تقاطـع ها داشـته باشـد.

با حضور سرمایه گذاران هندی
گسترش روابط تجاری سازمان 

صنعت، معدن و تجارت 
هرمزگان

 

اسـتان  در  برجـام  از  پـس  خارجـی  گـذاران  سـرمايه  حضـور 
اسـت.  كـرده  چنـدان  دو  را  اسـتان  ايـن  اهميـت  هرمـزگان، 

رئيـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت هرمزگان در نشسـت 
تخصصـی بررسـی روابـط تجـاری سـازمان بـا سـفير بازرگانـی 
ايـران در هنـد و سـرمايه گذاران هنـدی افزود: با انجـام كارهای 
مطالعاتـی و تحقيقاتـی تيم كارشناسـی سـازمان در بخش معدن، 
سـرمايه گـذاران هنـدی در زمـان كوتاهـی مـی تواننـد كار خود 

را آغـاز كنند.
جمـع  و  امكانـات  شناسـايی  بـرای  داد:  ادامـه  قاسـمی  خليـل 
بنـدی بخشـهايی كـه مرتبـط با سـرمايه گذاری اسـت، جلسـات 
متعـددی برگـزار گرديـد كـه بـزودی شـاهد موفقيتهايـی در اين 
بـه بخـش توسـعه تجـارت  ادامـه  بـود. وی در  زمينـه خواهيـم 
ايـن  در  شـده  انجـام  هـای  رايزنـی  بـا  گفـت:  و  نمـود  اشـاره 
بخـش بـا سـفير بازرگانـی ايـران در هنـد، در صـدد هسـتيم در 
ايـن بخـش فعاليتهـای چشـمگيری داشـته باشـيم كـه اوليـن گام 
اعـزام هيـات تجـاری بـه كشـور هندوسـتان خواهـد بود.قاسـمی 
افـزود: مجـاورت بـا كشـورهای همسـايه، دارا بـودن بزرگتريـن 
اسـكله صادراتـی و وارداتی كشـور، دسترسـی آسـان به خطوط 
ريلـی، زمينـی و هوايـی و برخـورداری از محورهـای مواصاتی 
از ديگـر ويژگـی های هرمزگان برای سـرمايه گذاری محسـوب 

شـود. می 
وی در پايـان تصريـح كـرد: امسـال دو هيـات تجـاری به كشـور 
هندوسـتان و عمـان جهـت توسـعه تجـارت ايـن اسـتان اعـزام 

خواهنـد شـد.

دكتـر كمـال جوانمـرد رئيـس دانشـگاه آزاد اسـامی 
واحـد  آموزشـی  شـورای  جلسـه  در  مينـاب  واحـد 
جديـد  تحصيلـی  سـال  رسـيدن   فـرا  تبريـك  ضمـن 
گفـت: دانشـگاه آزاد اسـامی بـا طی  سـه دهه خدمت 
قلـه علـم و  و  پژوهشـی در سـتيغ  درخشـان علمـی و 

دانـش قـرار گرفتـه اسـت.
دكتـر جوانمـرد اظهـار  داشـت : بـا درايـت و آينـده 
پژوهـی حضرت آيت اه هاشـمی رفسـنجانی دانشـگاه 
و  بلـوغ رسـيده  و  بالندگـی   ، بـه رشـد  اسـامی  آزاد 
ايشـان همـواره راهنمـا و چـراغ فـروزان ايـن دانشـگاه 

بـوده اسـت.
توانمنـدی  و  مديريـت  افـزود:  مينـاب  واحـد  رئيـس 
جنـاب آقـای دكتـر ميـرزاده يكـی از شـاخص هـای 

بالندگـی  ايـن رشـد و  اصلـی 
بـا گـذر از  سـه دهـه طايـی در مسـير سـير  بـوده و 
بعنـوان  و  دارد   قـرار  پويايـی  و  كيفيـت  صعـودی  
دانـش  و  علـم  قلـه  در  جهـان  دانشـگاه  معتبرتريـن 

درخشـد. مـی  خـوش  همچنـان 
آزاد  دانشـگاه  توسـعه  بـه  اشـاره  بـا  جوانمـرد  دكتـر 
اظهـار  محـروم  و  دسـت  دور  مناطـق  در  اسـامی 
داشـت: توسـعه و پيشـرفت هـر منطقـه بـا توسـعه علـم 
و دانـش برابـری مـی كنـد كـه دانشـگاه آزاد اسـامی 
واحـد مينـاب بعنـوان بزرگتريـن مركـز آمـوزش عالی 
شـرق هرمـزگان بـا تجهيـز امكانـات آزمايشـگاهی و 
كارگاهـی در زمينـه علمی پيشـگام و پيشـتاز اسـت  در 
ايـن خصـوص نقـش پررنگ و قابـل تحسـينی را دارد.

دكتـر جوانمـرد رئيـس دانشـگاه آزاد اسـامی واحـد 
بـرای  رفاهـی  امكانـات  از  اسـتفاده  گفـت:  مينـاب 
، خوابگاههـای  قبيـل سـلف سـرويس  از  دانشـجويان 

دانشـجويی و ... كـه بصـورت يارانـه از طرف دانشـگاه 
بـه دانشـجو ارائـه مـی شـود مـی تـوان بعنـوان كمـك 
در  تحصيـل  آن  برابـر   در  برشـمرد  تحصيـل  هزينـه 
مـی  محاسـبه  رايـگان  تقريبـاٌ  اسـامی  آزاد  دانشـگاه 

شـود.
وی افـزود: دانشـگاه آزاد اسـامی از نظـر هزينـه هـای 
شـهريه ای در مقابـل بـا ديگـر دانشـگاههای غير دولتی 
و  انـدک  ای  شـهريه  غيرانتفاعـی  مـدارس  حتـی  و 
ناچيـز دريافـت مـی كنـد و همچنيـن  اعطـای وام های 
دانشـجوی كوتـاه مـدت ، ميـان مـدت و بلنـد مـدت 
از ديگـر تسـهياتی اسـت كـه بـه دانشـجويان در ايـن 
گونـه  هيـچ  كـه  شـود  مـی  داده  اختصـاص  دانشـگاه 
دغدغـه ای در خصـوص هزينـه شـهريه نداشـته باشـند 
و بـا خيالـی آسـوده به كسـب علم و دانش كه رسـالت 

اصلـی آنـان اسـت بپردازنـد.

رئیس واحد میناب:
دانشگاه آزاد اسامی 

در قله علم و دانش همچنان خوش می درخشد

خبرنگار اديب حيدری:
بيسـت و سه سـاختمان نوساز مدرسـه در شهرستان قلعه 

گنـج در مهرماه امسـال اماده ی تحويل خواهند شـد.
از  بازديـد  در  گنـج  قلعـه  فرمانـدار  عيـدی  وحـدت 
سـاختمان نوسـاز مدرسـه ابتدائـی شـهيد يوسـف زاده 
ی روسـتای شـومهری دهسـتان سـرخ قلعه بيان داشـت:

توسـعه و  راسـتای طـرح  مسـتضعفان كشـور در  بنيـاد 
ابادانـی

سـه  و  بيسـت  سـاخت  بـرای  گنـج  قلعـه  شهرسـتان 
سـاختمان نوسـاز بـا ظرفيـت پنجـاه و دو كاس كـه بـا 
مشـاركت سـازمان نوسـازی ،توسـعه و تجهيـز مـدارس 
كشـور انجام می شـود از يكسـال قبل شـروع به ساخت 
ايـن مـدارس نمـود كـه بـا بازگشـائی مـدارس در سـال 

تحصيلـی جديـد بـه بهـره بـرداری خواهنـد رسـيد.
سـاختمان نوسـاز مدرسـه ابتدائـی شـهيد يوسـف زاده 

بـا امكانـات  روسـتای شـومهری دارای پنـج كاس و 
اموزشـی نـو و نصب سيسـتم های سرمايشـی چند كولر 
اسـپليت در مهرمـاه امسـال در اختيار دانش امـوزان اين 

روسـتا قـرار خواهـد گرفت.

ساختمان های نوساز مدارس قلعه گنج 
آماده تحویل در مهر امسال 
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معـاون عمليـات امـداد و نجـات از مـرگ ۷ نفر در 
تصـادف پـژو 405 بـا موتـور سـيكلت در كيلومتـر 

35 محـور كهنوج خبـر داد.
  شـاهين فتحـی؛ معـاون عمليـات امـداد و نجـات 
بـا اشـاره بـه برخـورد سـواری پـژو 405 بـا يـك 
تصـادف  ايـن  گفـت:  موتورسـيكلت،  دسـتگاه 
سـاعت ۲:10 دقيقـه بامـداد در كيلوتـر 35 محـور 
 13 آن  اثـر  بـر  كـه  داد  رخ  كرمـان  در  كهنـوج 
مسـافر دچـار حادثـه شـدند. معـاون عمليـات امداد 
و نجـات از مـرگ ۷ نفـر در ايـن تصـادف خبر داد 
و گفـت: همچنيـن ۶ مسـافر مصـدوم شـدند كـه 
بـه  هال احمـر  نيروهـای  توسـط  حادثه ديـدگان 

يافتنـد. انتقـال  درمانـی  پايـگاه  نزديك تريـن 

برخورد سواری پژو با موتور 7 کشته بر جای گذاشت



سازمان نظام پرستاری 
بندرعباس و توابع رتبه 

چهارم کشوری را کسب کرد
رئیـس هیئـت مدیـره سـازمان نظـام  پرسـتاری بندرعباس  
ضمـن بیـان اینکـه هیئـت مدیـره سـازمان نظـام پرسـتاری 
بندرعبـاس و توابـع رتبـه چهارم را از بیـن یکصدو هیجده 
نظـام پرسـتاری ثبـت شـده در وزارت بهداشـت و درمـان  
در کشـور کسـب کـرده اسـت گفـت :حمایـت مسـئولین 
اسـتان و نماینـده هـای مجلـس و ریاسـت بیمارسـتان  از 
سـازمان نظـام پرسـتاری در ایـن راسـتا بسـیار قابـل تقدیـر 
اسـت.حمید رضـا عزیـزی افـزود :نظـام پرسـتاری یـک 
سـازمان مـردم نهاد اسـت که به جـد  پیگیر امور و مسـائل 

مرتبـط بـا پرسـتاری می باشـد.
ایـن عضـو شـورای عالی نظـام پرسـتاری کشـور همچنین 
از برنامـه ریـزی هـای صـورت گرفتـه در خصـوص راه 
انـدازی باشـگاه ویـژه پرسـتاران و  ثبت تعاونی پرسـتاران 
بـه پرسـتاران خبـر داد و گفـت:  و واگـذاری سـهام آن 
سـازمان نظـام پرسـتاری بندرعباس ۲ هزار نفـر عضو دارد 
کـه بایـد برنامـه ریـزی هـای مناسـب و در خور شـان این 

قشـر بـرای آنهـا انجـام پذیرد .
دکتـر حسـنی آزاد  رئیـس مجتمـع آموزشـی پژوهشـی و 
درمانـی پیامبر اعظم )ص( نیزدر ایـن رابطه گفت: درحال 
حاضـر تعـداد۳۶۰ نفر پرسـتار در این مجموعه مشـغول به 
خدمـت می باشـند و بـا توجه به ایـن که درصـد باایی از 
کارکنـان ایـن مجتمع پرسـتار می باشـد ازم اسـت برنامه 
ریـزی هـای مناسـب بـرای آنهـا انجـام پذیـرد.وی افزود: 
هـم اکنـون دغدغـه کارکنـان و پرسـتاران  بـه روز شـدن 
مطالبـات غیـر جاری می باشـد که ریاسـت دانشـگاه علوم 
پزشـکی نیز پرداخت مطالبات  بیمارسـتان و پرسـنل  را در 
اولویـت گذاشـته انـد و امیـدوارم کـه مطالبـات بـه زودی 

تسـویه و تـا حد امـکان بـه روز گردد.
دکتـر حسـنی آزاد در خصـوص حجم باای کار پرسـنل 
پرسـتاری نیـز گفـت: در حال حاضر با وجود اضافه شـدن 
نیروهـا ی جدیـد بدلیـل اشـغال تخـت بـاای ۹۰ درصـد  
همچنـان پرسـنل بـا حجم باای کار مواجه می باشـد  زیرا 
ایـن بیمارسـتان تنهـا بیمارسـتان جنـرال و همچنیـن مرکـز 
ترومـای اسـتان هرمـزگان اسـت کـه پذیـرای بیمـاران از 

اقصـی نقـاط اسـتان می باشـد .

مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان
هدایت منابع در جهت حذف 

مدارس تخریبی هرمزگان
مدیرکل نوسـازی مدارس اسـتان هرمزگان گفـت: هدایت منابع 
ملـی و خیـری در جهـت حـذف مـدارس تخریبی بـا جدیت در 
آغـاز  آئیـن  در  قاسـمی  ماشـاءاه  می شـود.  دنبـال  هرمـزگان 
عملیـات اجرایـی دبسـتان ۶ کاسـه بانـک آینـده در خونسـرخ 
بندرعبـاس بـا تبریـک به مناسـبت اعیـاد قربـان و غدیـر اظهـار 
داشـت: هدایـت منابـع ملـی و خیـری در جهـت حـذف مدارس 

تخریبـی بـا جدیـت در هرمـزگان دنبـال می شـود.
عدالـت  توسـعه  در  مدرسه سـاز  خیریـن  همـت  افـزود:  وی 
بـه جرگـه  را  آینـده  بانـک  و ورود  اسـت  سـتودنی  آموزشـی 

می گیریـم. نیـک  فـال  بـه  مدرسه سـاز  خیریـن 
مدیـرکل نوسـازی مـدارس اسـتان هرمزگان با اشـاره بـه اهمیت 
توجـه بـه باسـازی مـدارس تخریبـی گفـت: مهمتریـن دغدغه ما 
مـدارس تخریبی اسـت کـه امیدواریم بـا همت خیریـن به زودی 
شـاهد جمـع آوری این گونـه مـدارس شـویم کـه در ایـن راسـتا 
اداره کل نوسـازی مـدارس بـا هدایـت منابـع و اعتبـارات ملـی و 
خیـری و اسـتانی تـاش دارد در ایـن راسـتا گام هـای بلندتـری 
بـردارد. قاسـمی بـا اشـاره بـه اقدامـات بنیـاد برکـت، بانک هـا و 
مؤسسـات مالـی خاطرنشـان کـرد: امیدواریـم هیـأت مدیـره و 
مدیرعامـل بانـک آینـده ایـن حرکـت خیرخواهانـه را اسـتمرار 
بخشـند.در ادامـه ایـن مراسـم نائب رئیـس هیـأت مدیـره بانـک 
آینـده بـا قدردانـی از اسـتقبال گـرم نوسـازی مـدارس و مـردم 
خونسـرخ گفـت: هم زمـان بـا هرمـزگان در اسـتان های کرمـان، 
بوشـهر، ایام، خراسـان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، سیسـتان 
و بلوچسـتان و کردسـتان نیـز عملیـات اجرایـی مـدارس آغـاز 
شـده اسـت و امیدواریـم ایـن پروژه هـا بـرای مهرمـاه سـال ۹۶ 
بـه بهره بـرداری برسـد.محمدعلی بهـزادان بـا اشـاره بـه سـالروز 
تاسـیس بانـک آینـده اظهار داشـت: بانک آینده بـا مجوز بانک 
مرکـزی در سـال ۹1 در پـی ادغـام بانـک تـات، مؤسسـه مالـی 
و اعتبـاری صالحیـن و مؤسسـه مالـی و اعتبـاری آتـی تأسـیس 
شـد و هیأت مدیره امسـال به میمنت سـالروز وادت با سـعادت 
امام هشـتم مصوب کرد در هشـت اسـتان محروم کشـور هشـت 
مدرسـه را احـداث نماید که یکـی از آنها در اسـتان هرمزگان و 

دهسـتان خونسـرخ احـداث می شـود.

برگزاری همایش بزرگ پياده 
روي در بندر صيادي صلخ

رئیس اداره شـیات شهرسـتان قشـم از برگزاري همایش بزرگ 
پیـاده روي بـه همـت و بـا برنامـه ریزي شـیات شهرسـتان قشـم 
و اجـرا توسـط تعاونـي   صیـادي صلـخ  و گامبـرون و همراهـي 
شـوراهاي اسـامي روستا  و دهیاران  روسـتاي صلخ و گامبرون 
بـراي  اهالـي و جامعـه صیـادي  روسـتاي صلخ و گامبـرون خبر 
داد. محمـد پـرورش در ادامـه بـا بیـان اینکـه حضـور فرمانداري 
شهرسـتان ،اداره ورزش و جوانان قشـم و دیگر دسـتگاه اجرایي 
باعـث پررنـگ شـدن ایـن همایش شـده بـود کفت:بدون شـک 
برگـزاري چنیـن برنامـه هایـي نقش مهمـي در ارتقاي نشـاط در 
جامعـه بـه ویـژه جامعه پـر تـاش صیـادي دارد. وي افزود:یکي 
از برنامه هاي مهم شـیات در شهرسـتان قشـم حفظ و گسـترش 
ایـن سـري برنامـه هـا بـراي جامعـه شـیاتي و عمـوم مـردم در 
راسـتاي افزایـش نشـاط و تندرسـتي اسـت. پـرورش در ادامـه 
تصریـح کـرد: در پایـان این مراسـم از صیـادان نمونـه قایق هاي 
صیـادي و لنـج هـاي صیادي و همچنین شـر کت کننـدگان برتر 

در ایـن همایـش پیـاده روي بـا اهـداي جوایز تقدیر شـد.

رییـس اتـاق بازرگانـی بندرعبـاس بـا اشـاره بـه ناآرامی های 
ایجـاد شـده در بـازار اسـتان، گفـت: تصمیمـات و برنامـه ها 
در حـوزه اقتصـادی بایـد بـا تدبـر و نظرسـنجی اتخـاذ شـود.

دسـتور کار کمیسـیون  درنهمیـن  زاده  محمدامیـن صباغـی 
نظـارت بـر اصنـاف شهرسـتان بندرعباس بـا بیان اینکـه بازار 
همـواره بایـد توسـط مسـئوان مـورد ارزیابی و نظـارت قرار 
گیـرد، اظهـار داشـت: نظارت بـه معنای آرامـش و هماهنگی 

در بـازار اسـت نه بـه معنای آشـفتگی بـازار.
وی افـزود: تاطمـی که اکنـون در بازار نام مبـارزه با اجناس 
خارجـی را بـه خـود گرفتـه جـز خرابـی و آشـفتگی چیـز 

دیگـری بـه همراه نـدارد.
راهـکار  داشـت:  بیـان  بندرعبـاس  بازرگانـی  اتـاق  رییـس 
جمـع آوری اجنـاس خارجـی از بـازار برخـورد ناشایسـت 

بـا بازاریـان نیسـت و اگـر مسـئوان برنامـه ای بـرای اجرا در 
بـازار دارنـد اخاق حرفـه ای ایجاب می کنـد از بازاریان نیز 
نظرسـنجی شـود چـرا کـه نبـض اقتصـادی کشـور در دسـت 
بازاریـان اسـت و بازاریـان نیز همواره پشـتیبان نظـام بوده اند.

صباغـی زاده بـا بیـان اینکـه بازارهـا مطابـق بـا نیازهـا و ذائقـه 
هـای یـک منطقـه شـکل مـی گیرنـد، ادامـه داد: ذائقـه مردم 
اسـت  متقـاوت  کشـور  هـای  سایراسـتان  مـردم  بـا  جنـوب 
و بازاریـان بـا توجـه بـه نیـاز مـردم منطقـه، مغازه هایشـان را 
چیدمـان مـی کننـد و حتـی مراکـز دولتـی بـرای پذیرایـی از 

می کننـد. اسـتفاده  از محصـوات خارجـی  میهمانانشـان 
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود افزود: مقولـه قاچاق 
در هرمـزگان مبحـث تـازه ای نیسـت و ایـن در حالـی اسـت 
هرمزگانـی  نـه  و  اسـت  قاچـاق  مقصـد  هرمـزگان  نـه  کـه 

قاچاقچـی.
رییـس اتـاق بازرگانـی بندرعبـاس تصریـح کـرد: درحالـی 
هرمـزگان نـام قاچـاق را بـا خـود یـدک مـی کشـد کـه تنهـا 
مبـادی ورود و خـروج اجنـاس قاچـاق اسـت و اگـر قاچاقی 

انجـام مـی شـود مربـوط بـه هرمـزگان نیسـت.
طـرح و بررسـی آموزش واحدهـای صنفی نانوایـی، پیگیری 
پروانـه  فاقدیـن  ارائـه گـزارش  نظـارت،  بنـد دو کمیسـیون 
کسـب و پروانـه هـای منقضـی شـده از جملـه دسـتورالعمل 
هـای این نشسـت بود که مورد بحث و بررسـی قـرار گرفت.

مسئوان تصميمات حوزه اقتصادی را 
با تدبر اتخاذ کنند

تریـن  کامـل  گفت:سرشـماری  بندرعبـاس  فرمانـدار 
وموثرتریـن شـیوه بـرای جمـع آوری اطاعـات مـورد نیـاز 
کشـور و ویژگـی هـای آن محسـوب مـی شـود و همـه آحاد 

ایـن رویـداد ملـی شـمارش مـی شـوند. ملـت در 
احمدپویافـر افزود:این سرشـماری برای اولیـن بار به صورت 
الکترونیکـی وبـدون کاغذ به دو شـیوه اینترنتـی وهمچنین از 
طریـق مراجعـه حضوری بـا اسـتفاده از تبلت بجـای فرم های 

کاغـذی اجرا خواهد شـد.
فـرم   ، محتـرم  شـهروندان  چنانچـه  کـرد:  تصریـح  وی 
سرشـماری را بـه صـورت اینترنتـی پـر کننـد، هنـگام مراجعه 
مامـور سرشـماری کـد رهگیـری بـه متقاضیـان ارائـه خواهد 
داد کـه درایـن صـورت نیازی به پـر کردن فرم توسـط مامور 

نخواهـد بـود.
در  شـرکت  متقاضیـان  اینکـه  بابیـان  بندرعبـاس  فرمانـدار 
طـرح سرشـماری نفـوس ومسـکن به صـورت موقـت جذب 
مـی شـوند گفـت : متقاضیـان مـی تواننـد جهـت ثبـت نـام به 

 org.ir.http://s95 آدرس  بـه  الکترونیکـی(  ثبـت  سـامانه) 
مراجعـه نماینـد.

پویافـر افـزود : زمان ثبت نام متقاضیان در سـامانه سرشـماری 
نفـوس ومسـکن ۹۵ از اول شـهریور آغـاز و تـا ۲۵ شـهریور 

ادامـه خواهد داشـت.

سرشماری کامل ترین وموثرترین شيوه 
برای جمع آوری اطاعات است

 مدیـرکل تعزیـرات حکومتـی هرمـزگان گفـت: طـرح مبـارزه بـا 
عرضـه لـوازم خانگـی خارجـی قاچـاق و غیرقانونـی از اول مهرمـاه 

امسـال بـه صـورت سراسـری در اسـتان اجـرا مـی شـود.
روح اه آبداریـان ادامـه داد: در اجـرای ایـن طرح بازاریـان و مغازه 
داران بایـد مـدارک و مسـتندات قانونـی اجنـاس خـود را در واحـد 
صنفـی نگهـداری و ارائـه کننـد زیـرا در صـورت عـدم ارائـه اسـناد 
طبـق مـاده 1۸ قانـون مبارزه با قاچـاق کاا مجازات شـدیدی اعمال 
مـی شـود.وی بـا بیان اینکـه 1۲ تـا 1۳ درصد حجم کااهـای وارده 
بـه اسـتان مربـوط بـه لـوازم خانگـی اسـت ، افـزود: تمامـی کااهـا 
بایـد دارای رمزینـه و کـد دار باشـند و به شـکل قانونی وارد کشـور 

شـده باشد.
مدیـرکل تعزیـرات حکومتـی هرمزگان همچنیـن از امحای محموله 

بـزرگ کاای قاچـاق سـامت محـور در ۲۴ شـهریور مـاه خبر داد 
و گفـت: ایـن کااهـا شـامل انـواع آبمیـوه هـا ، برنـج و میـوه هـای 

قاچـاق اسـت کـه مبـادی تولید آن ها مشـخص نیسـت.
آبداریـان بیـان داشـت: طبـق مـاده ۵۵ و ۵۶ قانـون مبارزه بـا قاچاق، 
آییـن نامـه ای متفـاوت تصویب شـده که یکی از این مـوارد امحای 
کاای قاچـاق اسـت و اصـل بـر عرضـه نشـدن کااهای قاچـاق در 
داخـل کشـور بـوده و اگر امـکان صادرات نباشـد ، باید امحا شـود.

وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود گفـت: در پنـج ماه نخسـت 
امسـال ۲ هـزار و ۲۰۰ پرونـده قاچـاق کاا و ارز بـه اداره تعزیـرات 
حکومتـی هرمـزگان وارد شـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

مشـابه سـال قبـل ۶ درصد افزایش داشـته اسـت.
آبداریـان اظهـار کـرد: میـزان محکومیـت پرونـده هـای قاچـاق در 

سـال ۹۴ ، ۵۰۰ میلیـارد ریـال بـوده کـه ایـن میـزان امسـال باتوجه به 
تشـکیل پرونـده هـای کان با چهار برابـر افزایش به ۲ هـزار میلیارد 

ریال رسـیده اسـت.
اواخـر  در  یخچـال  کانتینـر   ۵۲ محمولـه  از کشـف  همچنیـن  وی 
سـال گذشـته خبـر داد و گفـت :ایـن کانتینر هـا بنام اجـزا و قطعات 
فریـم یخچال)بدنـه پاسـتیکی داخل یخچال( توسـط یک شـرکت 
داخلـی اواخـر سـال ۹۴ وارد گمـرکات اسـتان شـده بود کـه عاوه 
بـر قطعـات تعـداد یـک هـزارو۷1۶ دسـتگاه یخچـال کامـل نیـز در 

محموله کشـف شـد.
مدیـر کل تعزیـرات حکومتـی هرمـزگان ادامـه داد: ایـن شـرکت 
بـه پرداخـت ۲1۰ میلیـارد ریـال و یـک سـال جلوگیـری از فعالیـت 
و مدیرعامـل آن بـه ۷۰ میلیـارد ریـال جریمـه نقـدی و سـه سـال 

اشـخاص حقوقـی محکـوم  شـرکتهای  مدیرعاملـی  از  محرومیـت 
شـدند کـه در حـال حاضـر بـا قـرار وثیقـه آزاد اسـت.

آبداریـان تصریـح کـرد: حقـوق و عـوارض گمرکی قطعـات 1۰ یا 
کمتـر از 1۰ درصـد اسـت امـا چـون یخچـال بـه شـکل کامـل بوده 
عـوارض آن ۴۰ درصـد بـوده و شـرکت بـرای فـرار از پرداخـت 

عـوارض اقـدام بـه ایـن عمـل نموده اسـت.

طرح مبارزه با عرضه لوازم خانگی قاچاق در هرمزگان

انجام اقدامات ترافيکی و 
ایمن سازی معابر بندرعباس

مدیرعامـل سـازمان حمـل و نقـل و ترافیـک شـهرداری 
بندرعبـاس از انجـام اقدامـات ترافیکـی و ایمـن سـازی 
معابـر بـا اعتبـای بالغ بـر یک میلیـارد و ۴۲۲ میلیـون ریال 

خبـر داد.
کـرد:  اظهـار  ارتبـاط  ایـن  در  کهـوری  رضـا  محمـد 
اصـاح هندسـی معابـر، ایمن سـازی معابـر جدید، نصب 
تجهیـزات ترافیکـی و تابلوهـای راهنمایـی و اجرای خط 
کشـی اقداماتـی اسـت کـه این سـازمان بـه تازگـی انجام 

داده اسـت.
مدیـر عامـل سـازمان حمـل و نقـل و ترافیک شـهرداری 
بندرعبـاس گفت: همـه فعالیت های دسـتگاه های اجرایي 
به منظـور خدمت رسـانی صادقانـه بـه مـردم و در راسـتای 

توسـعه و پیشـبرد اهـداف نظام برنامه ریزی شـده اسـت.
کهـوری بـا اشـاره بـه اقدامـات صـورت گرفتـه اظهـار 
داشـت: اجـرای خـط کشـی در خیابـان هـای دامایـی، 
بـه  اتصالـی  بروجـردی  بلـوار  ملـت،  کـوی  آزاداگان، 
شـهید رجایـی و شـهرک طاییـه که بـه تازگـی احداث 
شـده، بـه متـراژ ۵۴۳۸ متـر طـول انجـام گردیـد کـه در 
تسـهیل عبـور و مـرور شـهروندان و راننـدگان تأثیـر بـه 
سـزایی خواهـد داشـت، البتـه گفتنی اسـت کـه در مکان 
هـای فـوق تابلـو و تجهیـزات ترافیکـی نیـز نصـب شـده 

. ست ا
وی تصریـح کـرد: تعـداد 1۰۲۰  تابلو انتظامـی، اخباری، 
در  ترافیکـی  تجهیـزات  و  عائـم  سـایر  و  اخطـاری 
بلوارهـای افـروز شـهابی پـور، رسـالت شـمالی، چمران، 
حدفاصـل  مهـرگان،  خـرداد  سـوم  خمینـی،  مصطفـی 
چهـارراه مـرادی و سـه راه بـرق نصب شـده اسـت که از 
عوامـل مهـم در روان سـازی و کاهـش بـار ترافیکی این 

محـدوده مـی باشـد.
کهـوری با تأکید بـر موضوع آمـوزش و ارتقای فرهنگ 
ترافیـک افـزود: توسـعه و ارتقـای فرهنـگ ترافیـک در 
سـطح شـهر بندرعباس بمـوازات اقدامات انجام شـده در 
حـوزه حمـل ونقـل و ترافیـک حائـز اهمیـت اسـت و بـا 
اسـتفاده از برنامه هـای فرهنگـی در خصـوص رفتارهـای 
صحیـح ترافیکـی و ترویـج آن بـه عنـوان یـک فرهنگ، 

اتفاقـی بسـیار مهـم در ایـن حـوزه بشـمار می رود.

مجموعـه  و  بدنـه  مزایـای  از  یکـی  پرسـنل  مناسـب  تعامـل 
شـهرداری اسـت.عباس امینـی زاده در آییـن معارفـه شـهردار 
منطقـه دو بندرعبـاس ضمن تبریک عید سـعید قربـان به تمام 
همـکاران و شـهروندان، گفـت: نمـاز یکـی از عوامـل مهـم 
نزدیکـی بـه خداوند اسـت امـا یکی دیگـر از ایـن عوامل که 
باعـث نزدیکـی انسـان بـه خداونـد می شـود خدمـت بـه خلق 

خداست.
شـهردار بندرعبـاس بـا بیان اینکـه وظیفه مجموعه شـهرداری 
خدمـت بـه شـهروندان و رفـع معضات شـهری مردم اسـت، 
گفـت: زندگـی سـالم جـزو نیازهـای هر شـهروند محسـوب 
مـی شـود کـه تحقق این امـر با زحمـات مجموعه شـهرداری 

امکانپذیر اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: فعالیت هـای شـهرداری اثـر اجتماعـی 

خـود را بـر زندگـی مردم گذاشـته اسـت.
شـهردار بندرعبـاس بـا بیان اینکه تعامل مناسـب پرسـنل یکی 
خاطرنشـان  اسـت،  شـهرداری  مجموعـه  و  بدنـه  مزایـای  از 
کـرد: بـرای مدیریت بهتر نیازمند مشـارکت همـه کارکنان و 

مدیـران بـرای تکریـم اربـاب رجوع هسـتیم.
امینـی زاده همچنیـن گفـت: ایـن مسـئله یـک موضـوع مهـم 
اسـت کـه برنامـه ویـژه ای بـرای آن وجـود دارد و بایـد یکی 

از اولویت هـای همـه بخش هـا باشـد.
 وی بـا بیـان اینکـه در شـهرداری بندرعبـاس تأکیـد بـه اصل 
قانون گرایـی داریـم و کسـی نبایـد بـا وجـود راهـکار قانونی 
کاری را ناقـص بگـذارد، ادامـه داد: هنـر مدیـر خـوب ایـن 
اسـت کـه راه قانونـی را پیـدا کنـد و مشـکل مـردم را حـل 

. کند

نگاه تعاملی در مجموعه شهرداری مشهود است

رئیـس شـورای شـهر بندرعبـاس گفـت: سـنجش 
کارایـی دسـتگاههای خدمـات رسـان مرتبـط بـا 
مدیریـت شـهری انجـام می شـود.پرویز سـااری 
در نشسـت علنـی جلسـه شـورای شـهر بندرعباس 
بـا بیـان مطلـب فـوق اظهـار کـرد: شـورای شـهر 
بعنـوان پارلمـان محلی موظف اسـت کـه کارایی 

دسـتگاهها را مـورد سـنجش قـرار دهـد.
سـااری گفـت: قـرار اسـت درآخریـن سـال از 
شـهری  مدیـران  شـهر،  شـورای  چهـارم  دوره  
مـورد سـنجش کارایـی قـرار گیرنـد و در پایـان 
سـال 1۳۹۵ مشـخص می شـود که کدام دسـتگاه 

خدمـات رسـان بـه مـردم پاسـخگو بـوده انـد.
شـهر  شـورای  وظایـف  از  یکـی  افـزود:  وی 
ایجـاد مدیریـت واحـد شـهری و ایجـاد مدیریـت 
پاسخگوسـت یعنی مدیران شـهری بایـد در مقابل 

مـردم و شـورا پاسـخگو باشـند.
اینکـه  بیـان  بـا  ادامـه  در  شـهر  شـورای  رئیـس 
اعضـای شـورای شـهر در یک قـاب بنام شـورای 
چهـارم قـرار گرفتـه ایـم و آبـروی همه مـا  به هم 
گـره خـورده اسـت خاطر نشـان کـرد: بایـد برای 
ایـن یکسـال باقـی مانـده از عمـر شـورای چهـارم 

برنامـه داشـته باشـیم.
 سـااری بـا تقدیـر و تشـکر از شـهردار بندرعبـا 

س و مجموعـه شـهرداری  و بـا اشـاره بـه اینکـه 
فعالیتهـا وبرنامه های شـورای چهـارم محله محور 
بـوده ،گفـت: در ایـن فرصـت سـه سـاله شـورای 
شـهر کارهـای بزرگـی انجام شـده اسـت و محور 
کار مـا محـات حاشـیه ای وآسـیب پذیـر بـوده 
محـات  در  هـا  یـادواره  و  مراسـمها  جشـنها،  و 
برگـزار شـد. وی گفـت: شـورا نمـاد کارآمـدی 
، تصمیـم گیـری، مشـارکت عمومـی وعقانیـت 
و  تریـن  متخصـص  از  چهـارم  شـورای  و  اسـت 
کارآمدتریـن افـراد بـه لحـاظ سـطح تحصیات، 

تخصـص و تضـارب آراء تشـکیل شـده اسـت.
وی افـزود: شـورای چهـارم در سـال آخـر به نماد 
عقانیـت  برآینـد  و  آراء  تجـارب  خدمتگـزاری 
رای داد. سـال آخـر شـورای چهـارم برآینـد سـه 

سـاله شـورا می باشـد. 
سـااری در ادامـه بیـان کـرد: در طـول سـه سـال 
گذشـته علیرغم اینکه سـایق سیاسـی مختلفی در 
شـورا بوده و اسـت ولی شـورای شـهر بندرعباس 
بعنـوان  یـک شـورای اجتماعـی و یـک قـدرت 

اجتماعـی بـوده نـه قدرت سیاسـی .
وی گفـت: برخـی هـا بـه دنبـال ایـن بودنـد کـه 
بـا تصمیـم گیـری  شـورا را سیاسـی کننـد ولـی 
از  را  شـورا  شـورا،  اعضـای  سـازی  تصمیـم  و 

گردنـه سیاسـی خـارج کردند پس سـاحت شـورا 
مقدسـتر از ایـن اسـت کـه وارد جنـاح بندیهـای 
و در شـورای  باشـد  ،قومـی و گروهـی  سیاسـی 
شـهر مشـارکت اجتماعـی وقـدرت اجتماعـی بـر 
قـدرت سیاسـی غلبـه شد.سـااری افـزود: در این 
یـک سـال باقـی مانـده از عمـر شـورای چهـارم 
و  کنیـم  دفـاع  شـهروندان  حقـوق  از  همچنـان 
نبایـد تحـت تاثیـر انتخابـات و جریانهای سیاسـی 

. قراربگیریـم 
رئیس شـورای شـهر بندرعباس در بخش دیگری 
از سـخنان خـود گفـت: همـه دسـتگاههای دولتی 
تحـت  ای  بودجـه  ردیـف   اقتصـادی  ومراکـز 
عنـوان ردیـف فرهنگـی دارند که بعنـوان پارلمان 
محلـی از  حضـرت آیـت اه نعیـم آبـادی بعنوان 
اسـتاندار  و  عمومـی  فرهنـگ  شـورای  رئیـس 
هرمـزگان به عنـوان بااتریـن مقام اجرایی اسـتان 
از دسـتگاههایی  داریـم کـه  را  ایـن درخواسـت 
ماننـد آلومینیـوم، توانیـر، گمـرک و فواد سـوال 
شـود که ایـن ردیـف فرهنگـی را در کجا صرف 
کـرده انـد  و تـا کنـون چند فرهنگسـرا، اسـتخر و 

یـا زمیـن ورزشـی بـرای شـهر سـاخته اند.
دغدغـه  صنایـع  مدیـران  کـرد:  بیـان  سـااری   
حمایت از ورزش  و مشـکات ورزشـی در استان  

ندارنـد و ورزش حرفـه ای در هرمـزگان نیازمنـد 
از  گفـت:  اسـت.وی  صنایـع  تمامـی  حمایتهـای 
مدیریـت نیـروگاه بخـار بندرعبـاس و تیـم توانیـر 
گلـه داریـم کـه از زمانی کـه مدیر عامل شـرکت 
توانیـر عـوض شـده اسـت همـه تیمهـای ورزشـی 
اسـتان سـهمیه داشـتند،  توانیـر کـه در کشـور و 
ایـن اسـت  برداشـته شـد و توجیهـی کـه دارنـد 
کـه تیـم در لیـگ برتـر نداشـته باشـیم و تیمداری 
نکنیم.سـااری بـا اشـاره به اینکه سـپردن کرسـی 
فـواد  عامـل  مدیـر  بـه  اصفهـان  فوتبـال  هیـأت 
هرمـزگان  چـه توجیهی دارد، گفـت: مدیر عامل 
فـواد هرمـزگان حداقـل گزارشـی از اینکه برای 
حمایتهایـی  چـه  وبندرعبـاس  هرمـزگان  ورزش 

انجـام داده انـد  را بیـان کنـد.
رئیـس شـورای شـهر بندرعبـاس در پایـان گفت: 
مدیـران صنایـع بایـد بـه مـردم جوابگو باشـند که 
تاکنـون چنـد قدم برای فوتبال و سـایر ورزشـهای 
شـهر بندرعباس برداشـته اند و انتظاراسـت که  در 
سـالی کـه مقـام معظـم رهبری بعنـوان سـال اقدام 
وعمـل نـام نهـاده انـد مدیـران صنایـع،  اقدامـات 
ناتـوی  بـا  مقابلـه  راسـتای  در  را  خـود  عملـی 
مـردم  بـه  بـا جنـگ دشـمن  مقابلـه  و  فرهنگـی  

گـزارش دهنـد.

کارایی دستگاههای اجرایی مورد سنجش قرار می گيرد

معاون امور صنایع و معادن عنوان کرد:
امروز ایجاد اشتغال جز از طریق 
رونق اقتصادی و سرمایه گذاری 

ميسر نمی باشد
شـصت و نهمیـن جلسـه کمیتـه کارشناسـی کارگروه تسـهیل و رفع 
موانـع تولیـد اسـتان هرمـزگان که به منظـور ارائه راهکار مناسـب  و 
بررسـی مشـکات واحدهـای صنعتـی به دبیـری معاون امـور صنایع 
و معـادن سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت و با حضـور نمایندگان 
بانکهـا، دسـتگاه هـای اجرایی اسـتان و مدیران واحدهـای صنعتی و 

معدنـی در محل سـالن جلسـات این سـازمان برگزار شـد.
سـهراب رضوانـی ضمـن تبریـک دهـه پـر برکـت امامـت و وایت 
در ایـن جلسـه به همـکاری نزدیکتر بیـن واحدهای تولیـدی، بانکها 
و دسـتگاه هـای اجرایی اشـاره کـرد و افزود: وظایف مـا حل و رفع 
موانـع تولیـد اسـت و باید با تدابیـر ویژه و اتخاذراهکارهای مناسـب 

مشـکات را از سـر راه تولیدکنندگان برداریم .  
وی افـزود: امـروز ایجـاد اشـتغال جـز از طریـق رونـق اقتصـادی و 
سـرمایه گـذاری میسـر نمی باشـد؛ لـذا اولویـت اصلی، تـاش برای 

ادامـه کار واحدهـای تولیـدی بـا ظرفیـت کامـل اسـت.
وی تاکیـد کرد: آن دسـته از واحدهایی که باعث اشـتغالزایی شـده 
انـد و در حـال فعالیـت و تولیـد نیـز هسـتند؛ بایـد حمایت شـده و به 
هـر نحـو ممکـن از تعطیلـی و توقـف ایـن واحدها جلوگیـری بعمل 
آید.گفتنی اسـت: در این جلسـه مشـکات بیـش از۶ واحد تولیدی 
در زمینـه هـای تولیـد صنایـع شـناور سـازی، صنایـع معدنـی و طرح 
بـاای ۶۰ درصـد و همچنیـن ۴ پرونـده در قالـب تسـهیات رونـق 

تولیـد مـورد بررسـی و اتخـاذ تصمیم قـرار گرفت.

مدیر سـتاد اجرای سرشـماری و نفوس مسـکن استان هرمزگان 
گفـت: مـردم مـی تواننـد از سـوم مهـر ماه بـا مراجعه به سـایت 
سرشـماری و نفوس مسـکن اطاعات خانوار و مسـکن را وارد 

. کنند
صالـح دریانـورد درجلسـه سـتاد سرشـماری عمومـی نفـوس و 
مسـکن 1۳۹۵ بیـان داشـت: مرحلـه اول سرشـماری و نفـوس 
مسـکن سـال ۹۵ بـه صـورت اینترنتـی از سـوم مهر مـاه همزمان 

بـا سراسـر کشـور در اسـتان هرمـزگان آغـاز می شـود.
وی بـا تاکیـد بـر لـزوم اسـتفاده از ظرفیـت سـازمانها و ادارات 
بـرای اطاع رسـانی، عنوان کـرد: زمان ثبت نـام دانش آموزان 
در مـدارس بهتریـن فرصـت بـرای اطـاع رسـانی خانـواده هـا 
جهـت ثبـت نـام از طریـق سـامانه سرشـماری و نفـوس مسـکن 
اسـت. همچنیـن دهیـاری هـا و شـوراهای روسـتایی هـم مـی 
توانـد در اطـاع رسـانی و تشـویق مـردم بـرای ارائـه اطاعات 

سرشـماری از طریـق اینترنـت تاثیرگـذار باشـند.
دریانورد خاطرنشـان کرد: سرشـماری عمومی نفوس، شمارش 
همـه ی افـراد یک کشـور وثبت برخـی از خصوصیات هر یک 
از افـراد بـه طـور جداگانـه اسـت. در برخـی ازسرشـماری  هـا، 
عـاوه بـر شـمارش افـراد و ثبت خصوصیـات آنـان، اطاعاتی 
تسـهیات آن گـردآوری  و  مسـکن خانوارهـا  دربـاره ی  نیـز 

می شـود .
وی بـا بیـان اینکه شـمارش دقیـق خانوارهـا و افـراد، مهم ترین 
هـدف سرشـماری اسـت، اظهارداشـت: اولیـن سرشـماری در 
سـال 1۳۳۵ و طی دوره های ده سـاله در کشـور انجام گردید، 

در سـال 1۳۸۶ بـر اسـاس مصوبـه هیئـت وزیـران فاصلـه زمانی 
اجـرای سرشـماری هـا از ده بـه پنـج سـال کاهـش یافـت و از 

سـال 1۳۹۰ نیـز هـر ۵ سـال یـک بـار اجرا می شـود.
اسـتان  مسـکن  نفـوس  و  سرشـماری  اجـرای  سـتاد  مدیـر 
هرمـزگان عنـوان کـرد: سرشـماری عمومـی نفـوس و مسـکن 
1۳۹۵، هشـتمین سرشـماری عمومـی نفـوس و مسـکن کشـور 
اجـرا  مـاه 1۳۹۵ در سراسـر کشـور  مهـر  از سـوم  اسـت کـه 

خواهـد شـد.
وی در تشـریح ویژگـی های سرشـماری سـال ۹۵ ابرازداشـت: 
افزایـش سـرعت تکمیـل کاهـش سـواات پرسشـنامه، کاهش 
فایـل  از  اسـتفاده  سرشـماری،  زمـان  افزایـش  آمـاری،  اقـام 
پشـتیبان و اسـتفاده از داده هـای ثبتـی دسـتگاه هـای اجرایـی 
سـال  مسـکن  نفـوس  و  سرشـماری  هـای  ویژگـی  از  یکـی 
۹۵ اسـت. دریانـورد بـا بیـان درخواسـت هـای سـتاد اجرایـی 
سرشـماری و نفـوس مسـکن سـال ۹۵ بیان داشـت: بسـیج تمام 
تـوان دسـتگاه هـای اجرایـی اسـتان بـه منظـور اجـرای مطلوب 

طـرح ملـی سرشـماری تمـام تـوان خـود را بسـیج کننـد.
وی همچنیـن خواسـتار ابـاغ دسـتورالعمل بـه دسـتگاه هـای 
اداری اسـتان بـه منظـور الـزام کارکنـان  بـه ثبـت نـام اینترنتی، 
اینترنتـی  نـام  ثبـت  مـدارس جهـت  کلیـه  بـه  بخشـنامه  ابـاغ 

خانـوار دانـش آمـوزان شـد.
دریانـورد اظهارداشـت: ۲ مـکان در هـر شهرسـتان بـا اینترنـت 
بـا نظـر سـتاد سرشـماری  خـاص )تعرفـه و سـرعت مناسـب( 

اسـتان جهـت ثبـت نـام اینترنتـی خانوارهـا تعییـن شـود.

ثبت نام اینترنتی سرشماری در هرمزگان از۳مهرماه آغاز می شود
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اهالی روستای پیرحاجی قلعه گنج در دیدار با 
نماینده پنج شهرستان :

خواستار اسفالت راه روستای 
پیرحاجی شدند

دکتـر احمـد حمـزه در رونـد بازدیـد از روسـتاهای بخش 
مرکـزی قلعـه گنـج در جمـع اهالـی روسـتای پیرحاجـی 

سـرخ قلعـه حضـور یافت.
وی ضمن دیدار با سـاکنان و اهالی این روسـتا  مشـکات 

و مسـائل این روسـتا را از زبان اهالی ان جویا شـد.
اهالـی روسـتای پیرحاجـی خواسـتار اسـفالت راه ارتباطی 
بـه  ایـن روسـتا شـدند کـه مـورد توجه دکتـر حمـزه قرار 
ایـن  پیگیـری هـای ازمـه در  مقـرر گردیـد  و  گرفـت  
خصـوص با مسـوان زیربـط و اداره کل راه و شهرسـازی 

جنـوب انجـام گیرد.

رئیس واحد میناب:
مراکز رشد شالوده و زیربنای 

اقتصاد مقاومتی هستند.
اسـامی  آزاد  دانشـگاه  رئیـس  جوانمـرد  کمـال  دکتـر 
جلسـه  در  مینـاب  واحـد 
بـا  واحـد  رئیسـه  هیـات 
اشـاره بـه نقـش و جایـگاه 
دانـش  هـای  شـرکت 
در  رشـد  مراکـز  و  بنیـان 
دانشـگاهها و مراکـز علمی 
ایـده  از  حمایـت  گفـت: 
هـای مردمی و دانشـجویی 
از برنامـه هـای مراکـز رشـد محسـوب مـی شـود کـه در 

اسـت مقاومتـی  اقتصـاد  راسـتای 
ایـده هـای خـرد در موازیـن و  افـزود:  دکتـر جوانمـرد 
چارچـوب اقتصاد مقاومتـی قرار دارد و انجـام فعالیت در 
ایـن زمینـه در تحقـق شـعار اباغـی از سـوی مقـام معظـم 
رهبـری نقـش بسـزایی دارد کـه می تـوان مراکز رشـد را 

زیربنـای اقتصـاد مقاومتـی محسـوب نمـود.
رئیـس واحد میناب اظهار داشـت: مراکز رشـد در جذب 
بیشـتر فـارغ التحصیـان در ایجـاد شـغل و ایجـاد صنایـع 
کوچـک و متوسـط فنـی و تخصصـی بـا هـدف رقابـت 
مرکـز  هـای  برنامـه  مهمتریـن  از  کار  بـازار  در  پذیـری 
رشـد می باشـد. دکتر جوانمرد گفت: توسـعه شـرکتهای 
دانـش بنیـان در اشـتغال زایی بـا اجرای طرح هـای علمی 
و پژوهشـی دانشـگاه ها نقـش کلیدی و موثـری را دارند. 
دکتـر کامـران واحـدی رئیـس مرکـز رشـد واحـد میناب 
در پایـان ایـن جلسـه گزارشـی از برنامـه هـا و طـرح های 

قبـال اجـرا در ایـن واحـد را ارائـه نمودند.

فقـط ایـن را می دانسـت کـه امـروز روز عیـد اسـت. 
بایـد لباس نو بپوشـد و بخندد و اسـکناس تـر و تمیز 
قـرار  کـه  می دانسـت  را  ایـن  فقـط  بگیـرد.  عیـدی 
اسـت امشـب خانـه خالـه حسـابی خـوش بگذراند با 
کوچلوهای هم سـن و سـال خود. شـش هفت سـال 
که بیشـتر نداشـت؛ نمیدانسـت که سـاعت 2.5 شب 
بـه بعـد در شـهری کـه گرگ هـا بـی پاسـبان رهایند 

نبایـد تـردد کـرد، حتی بـا عمـو و پدر. 
می کنـد.  روشـن  را  ماشـین  پسـرك  پـدر  واحـد 
پسـرك خسـته از دویـدن و خندیدن بـا دخترخاله  و 
پسـرخاله ها مـی رود صندلـی عقـب تـا آرام لم بدهد 
و موقـع رسـیدن به خانه خواب باشـد. نمیدانسـت به 
برکـت گلولـه کاشـنیکف کـه ایـن روزهـا مجاز و 
غیرمجـازش دسـت هـر کـس و ناکسـی هسـت این 
بـه  عقـب  صندلـی  نـرم  تشـک  روی  آرام  خـواب 
خوابـی ابـدی در سـینه قبرسـتان بـدل خواهـد شـد. 
ماشـین هنـوز حرکـت نکـرده یـک موتـوری با سـه 
سرنشـین سرمیرسـند و جلـوی ماشـین را میگیرنـد. 
حـاا کجـا؟ نـه در یـک خرابـه حاشـیه شـهر، نه در 
یـک کوچـه دور و بـن بسـت. بلکـه در قلـب شـهر 
بغـل دسـتی راننـده متوجـه کاشـینکف مـی شـود 
را  ماشـین  گاز  او  و  راننـده  بـه  کنـد  مـی  اشـاره  و 
میگیـرد. موتـوری هـا مطمئـن از امنیت خود ماشـین 
را دنبـال مـی کننـد و وقتـی دسـت شـان کوتـاه مـی 
شـود صـدای شـلیک و ... نـه یکـی نـه دوتـا که سـه 

تـا. مگـر از چیـزی ترسـی دارنـد؟ جالـب ایـن کـه 
شـاهدی میگویـد راهزنان را دقایقـی بعدتر هم دیده 
کـه همانطـرف چرخـی زده و دررفته انـد. ابد برای 
خبرگرفتـن از شـاهکار خـود و اعـام این کـه مردم 

آسـوده مخوابیـد کـه شـهر دسـت ما اسـت.
در قبرسـتان بیـن مـردم هسـتم. کنـار دسـتم  یکي از 
مسـئولین شـهرروبرویم پدربـزرگ کـودك مقتول. 
و  خویشـاوندی  کـه  سـفیدانی  ریـش  بـر  و  دور  و 
آشـنایی باهاشـان دارنـد. همه یـک چیـز می گویند: 
جـان  راهـزن  و  قاتـل  یافتـن  بـه  امیـدی  دیریسـت 
نمی خواهـم  نیسـت!  شـهر  ایـن  در  مـردم  امـوال  و 
پوپولیسـتی اش بکنـم. نمی خواهم یکطرفـه به قاضی 
بـروم. البتـه کـه خادمـان امنیـت اگـر نبودنـد اوضاع 
از اینـی که هسـت هـم خیلی بدتـر بود. ولـی روزی 
روزی  رودبارکـه  از  دسـت  ایـن  از  خبـری  نیسـت 
آرام تریـن شـهر کرمـان بـود نشـنویم. برخـاف قتل 
و ترورهـای قومیتی و مذهبی و سیاسـی این جنایات 
بیـن  و  بازتابـی در رسـانه هـای کشـوری  نـه هیـچ 
المللـی دارنـد و نـه پاسـخی درخـور به این سـوال ها 
داده مـی شـود کـه: چنـد بـار جلسـه اضطـراری در 
ایـن باره تشـکیل شـده اسـت و مصوباتش چیسـت؟ 
اگـر راهـکارو مصوباتی هسـت چرا اجرایی نشـده و 
اگـر اجرایـی شـده دلیـل بی اثـر بودنشـان چیسـت و 
اصـوا چرا کسـی نیسـت بگوید چـه کار باید کرد؟     
ب نارويي

امنیت؛ متاعی گرانبها که دیریست در 
این شهرغارت شد

جلسـه سـتاد بحـران اسـتان کرمـان در محـل سـالن پیامبـر 
برگـزار شـد.   اسـتاندار  بـا حضـور  اسـتانداری  اعظـم)ص( 
علیرضـا رزم حسـینی در ایـن نشسـت، از کرمـان بـا توجه به 
تنـوع آب و هوایـی و افزایـش حوادث مترقبـه در این خطه، 
بـه عنـوان اسـتانی ویژه یـاد کرد و افـزود: خشکسـالی یکی 
از پدید ه هـای مسـتمر و خامـوش در اسـتان کرمـان بوده که 

از 30 سـال قبل آغاز شـده اسـت.
و  انسـان ها  مهاجـرت  کشـاورزی،  آفـات  وجـود  وی  
چنـد  خشکسـالی های  حاصـل  را  کنونـی  بیماری هـای 
اثـرات  خشکسـالی  شـد:  یـادآور  و  دانسـت  اخیـر  سـاله 
جبران ناپذیـری در اسـتان کرمـان برجـای گذاشـته اسـت و 
سـتاد بحران کشـور نـگاه ویژه ای به این بحث داشـته باشـد.

اسـتاندار کرمـان از وقـوع بیـش از هـزار زلزلـه در اسـتان 
کرمـان طی سـال هـای اخیر اتفاق افتاده اسـت، خاطر نشـان 
کـرد: در هـر قـرن و دهـه ای شـاهد زلزله هـای بـزرگ در 
اسـتان کرمـان هسـتیم کـه بزرگترین آنهـا در شهرسـتانهای 

بـم و زرنـد بـه وقوع پیوسـت.
 رزم حسـینی بـا اشـاره بـه اینکـه بدلیـل تغییـر آب و هـوای 
کـره زمیـن، شـاهد وقـوع سـیاب هایی در مناطـق مختلـف 
برجـای  را  خسـارت هایی  کـه  هسـتیم  کرمـان  اسـتان 
می گـذارد، گفـت: طـرح شناسـایی نقـاط حادثـه خیـز در 
جنـوب اسـتان تهیـه و تحویل سـتاد بحران کشـور گردید و 
بـرای اجـرای ایـن طرح خواسـتار اعتبـارات، ارائـه آموزش 

 و اقدامات پیشـگیرانه از سـوی سـتاد بحران به اسـتان کرمان 
می باشیم.

وی بـا تاکیـد براینکـه اسـتان کرمان از حیث وقـوع حوادث 
غیرمترقبـه در کشـور رتبـه نخسـت را دارد، افـزود: تـااب 
تولیـد  منبـع  بـه  کرمـان  اسـتان  جنـوب  در  جازموریـان 
ریزگردهـای جنوب شـرق مبـدل شـده اسـت، در این راسـتا 
ایـن موضـوع بـه طـور ویـژه در دسـتور کار دولـت یازدهم 
قـرار گرفتـه و تاکنـون دو جلسـه بـرای تشـکیل کارگـروه 

ریزگردهـا در سـطح ملـی برگـزار شـده اسـت.
شـایان ذکـر اسـت مهنـدس علیـزاده معـاون طرح و توسـعه 
شـرکت آب منطقـه ای نیـز در ایـن جلسـه حضـور داشـت.

برگزاری جلسه ستاد بحران استان کرمان 
با حضور استاندار 

رییـس بانـک مرکزی که در نشسـت مشـترك شـورای عالی 
بانکهـا و رفـع موانـع تولیـد حضـور داشـت تاکیـد کـرد کـه 
رتبـه اسـتان کرمـان در ارائه تسـهیات به طرح هـای تولیدی 
بسـیار پاییـن اسـت و بایـد در ایـن زمینـه همـکاری بیشـتری 

شود.
وي  تاکیـد کـرد کـه ۷هـزار و 500واحـدی کـه در انتظـار 
گرفتـن خدمات هسـتند بایـد نقدینگی ایـن واحدها پرداخت 
شـود و اگـر بانکی تـوان پرداخت نـدارد اعام کنـد تا بانک 

مرکـزی مسـئول پرداخت شـود.
بـه کرمـان سـفر  بانـک مرکـزی  کـه  ‘سـیف’ رییـس کل 
کـرده بـود بـا اشـاره بـه سـخت گیری هـای سیسـتم بانکـی در 
گرفتـن وثیقـه از خواسـتاران تسـهیات تاکید کـرد بانک ها 
بایـد حداکثـر انعطـاف را در زمینـه گرفتـن وثیقه نشـان دهند 
و ایـن بـه دلیـل نیـاز کشـور اسـت و تسـهیات کشـور بایـد 
هـدف گیـری شـود بـه محـل اصلـی برخورد کنـد تـا اقتصاد 

بـه سـمت پیشـرفت حرکـت کند.
ولی اه سـیف در تشـریح علت بازپرداخت تسـهیات توسط 
بنگاه هـا می گویـد بخشـی از عـدم پرداخـت بنگاه هـا تقصیـر 
سیسـتم بانکی اسـت ما باید تسـهیات را به کسـی بدهیم که 

بدانیـم در سررسـید آن را پـس می دهد.
او اهمیت بنگاه های کوچک و متوسـط را دلیل نشـر توسـعه 

به تمام نقاط کشـور دانسـت.
رییـس بانـک مرکـزی بـا بیـان ایـن نکتـه کـه در کشـور مـا 
۹0  درصـد تامیـن مالـی توسـط نظـام بانکـی انجـام می شـود 

گفـت ایـن در حالـی اسـت کـه در کشـورهای پیشـرفته ایـن 
رقـم 50 درصـد اسـت و 50 درصـد بقیـه منابـع مالـی توسـط 

بـازار سـرمایه تامیـن می شـود.
وی گسـتردگی نظـام بانکداری و ارائه تسـهیات دراز مدت 
را بـا ماهیـت بانکـداری یکسـان ندانسـت  و همیـن را علـت 

برخـی مشـکل ها خواند.
او از مدیـران خواسـتار مدیریـت تعـادل بین منابـع و مصارف 
شـد تا بـه این وسـیله بتوانند با حداقل منابع بیشـترین اسـتفاده 

ببرند. را 
ولی اه سـیف  گسـتردگی نظام بانکداری را اینگونه تشـریح 
می کنـد کـه  در سـال گذشـته  25  میلیـارد تراکنـش  بانکـی 
انجـام شـده و  ارزش آن معـادل ۱0 برابـر نقدیگینـی کشـور 

است.
وی بـا تاکیـد بـه حضـور موثـر بانکهـا در انجـام طـرح هـای 
مختلـف گفـت کـه این مقدار حجـم تراکنش  بـا دقت ۹۹.5 
درصـد انجـام شـده و هیـچ طرحـی و پـرژوه ای در کشـور  
انجام نشـده مگر آن که سیسـتم بانکی در آن دخالت داشـته 

است.
رییـس بانـک مرکـزی بـا اشـاره بـه ۴۴۷ میلیـون حسـابی که 
در سیسـتم بانکـی وجـود دارد تاکیـد کـرد باید تمام حسـاب ها 

هویـت دار و کنترل شـود.
او اعـام کـرد کـه  2۷ میلیـون این حسـاب ها راکـد و 2 میلیون 

آن برای اشـخاص خارجی هسـتند.
ولـی اه سـیف بـه مناسـبت ایـام عیـد تا عیـد از دبیر شـورای 

مـورد  هـزار   ۱0 تـا  شـد  کرمـان خواسـتار  اسـتان  بانک هـای 
قـرض الحسـنه)وام ازدواج(  کـه در دسـت تکمیـل اسـت تـا 

اخـر هفتـه اینـده پرداخـت شـوند.
همچنیـن اسـتاندار کرمـان در این جلسـه با اشـاره به سیاسـت 
مقاومتـی  اقتصـاد  تحقـق  بـرای  اسـتان  ایـن  اصلـی  هـای 
از  اسـت  توانسـته  اسـتان کرمـان  امـروز  گفت:خوشـبختانه  
طریـق بـه کارگیـری سیاسـت هـای صحیـح خـود و بـا توجه 
بـه اهـداف اقتصـاد مقاومتـی و با راهبـردی صحیح به توسـعه 
اقتصـادی مدنظـر خـود دسـت یابـد. همانطور که مقـام معظم 
انـد اقتصـاد مقاومتـی، اقتصـادی  نیـز اشـاره کـرده  رهبـری 
مردمـی و غیردولتـی اسـت. برایـن اسـاس تاش شـده اسـت 
تـا بـا همـکاری و هـم افزایـی فعـاان اقتصـادی، نهادهـا و 
مسـئولین دولتـی و غیردولتـی و بـا تقسـیم بنـدی اسـتان بـه 
8 بخـش، واگـذاری آن بـه موسسـات توسـعه گـرا بـه رونـق 
اقتصـادی اسـتان کمـک کنـد. البتـه بایـد ایـن نکتـه را نیـز 
مدنظـر داشـت که دولـت ها در بسـیاری از نقاط دنیـا ابزاری 

بـرای تحقـق توسـعه اقتصـادی هسـتند.
اقتصـاد  گفتمـان  ترویـج  و  سـازی  فرهنـگ  حسـینی  رزم 
مقاومتـی را کلیـد توسـعه اقتصـادی دانسـت و در ایـن بـاره 
عنـوان کرد: خوشـبختانه اسـتان کرمـان از وحـدت سیاسـی 
مناسـبی برخوردار اسـت و در این راسـتا تاش شـده است تا 
از طریـق ترویـج گفتمـان اقتصـاد مقاومتـی با همـکاری ائمه 
جمعـه و نیـز بخـش خصوصی بـه هدف  اصلی اسـتان کرمان 

کـه همـان توسـعه اقتصـادی اسـت جامه عمـل بپوشـاینم.

انحصار وراثت
مرحـوم  ورثـه  انحصـار  دادخواسـت  خصـوص  در  رسـاند  مـی  اسـتحضار  بـه  بدینوسـیله 
محمدرضالطفـی فرزنـد ابراهیـم بـه شـماره ملـی 3۱50۹۹6503 صـادره کهنـوج کـه در حادثه 
تصـادف فـوت شـده اسـت لطفـا در یکـی از نشـریات کثیراانتشـار محـل جهت اطاع منتشـر 

 . د شو
ورثه آن مرحوم به شرح ذیل است .

۱ – ابراهیم لطفی فرزند حسن به شماره ملی 3۱60۹02۷65 صادره از  کهنوج پدر متوفی 
2 – فاطمـه لطفـی مهروئیـه فرزنـد دادی بـه شـماره ملـی 3۱60۹02633 صـادره از کهنوج مادر 

فی  متو
رئیس شورای حل اختاف  ـ عباس تاجیک 

آگهی حصروراثت 
آقـای یارمحمـد عاشـور پـور فرزنـد آشـوب دارای شـماره  شناسـنامه 66۷بشـرح دادخواسـت 
شـماره 830/۹5 توضیـح داد شـادروان سـجاد عاشـور پـور فرزنـد یـار محمد شـماره شناسـنامه 
3۱506۱۹0۹2  در تاریـخ ۱3۹5/0۱/۱۱ در شـهر جیرفـت فوت شـده و وراثـت منحصر به حین 

الفـوت وی عبارتنـد از :
۱ – یار محمد عاشور پور ش ش 66۷ ت ت ۱33۹/۱0/۱ پدر متوفی

2 – کبری عیسی پور ش ش ۹33 ت ت ۱3۴۷/0۹/۱۷ مادر متوفی 
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیراانتشـار محلـی آگهی می شـود چنانچه کسـی 

اعتراضـی دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاص باشـد ظـرف مـدت یکمـاه از نشـر 
آگهـی بـه شـورای حـل اختاف تقدیـم دارد و اا گواهی صادر خواهد شـد و هـر وصیت نامه 

ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعـد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت 
رئیس شورای حل اختاف  ـ حسین مومنی 

آگهی تاسیس شرکت 
تاسـیس شـرکت تعاونـی خـوراك دام جلگـه سـبز مهر نـودژ در تاریـخ ۱3۹5/6/23 به شـماره 
ثبـت ۱۴۹5 بـه شناسـه ملـی 6۴006۱6۹۷5۱ ثبـت و امضـا ذیـل دفاتـر تکمیـل گردیـده کـه 

خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـاع عمـوم آگهـی مـی گـردد .
موضـوع شـرکت: تهیـه و توزیـع خوراك دام و طیور – از جمله سـبوس – جـو – گندم – ذرت 

– ارزن – علوفـه – یونجـه – منضم به شـماره  ۹5/6/۹ -۹5/۹20
اداره تعـاون منوجـان ) ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت 

نمی باشـد (
مدت ثبت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 

مرکـز اصلـی شـرکت شهرسـتان منوجـان نـودژ بنیاد مسـکن خیابـان انقـاب روبـروی کارگاه 
شـهرداری کـد پسـتی ۷885۱۹۱3۷3 

سـرمایه شـرکت : مبلـغ ۱0500000 ریـال منضـم به 2۱ سـهم 500000ریالی که تعداد 2۱ سـهم 
آن بـا نـام و 0 سـهم آن بـی نـام مـی باشـد مبلـغ 3500000 ریال توسـط موسسـین ملـی گواهی 
بانکـی مـورخ ۹5/5/6 نـزد بانـک تعـاون شـعبه کهنـوج پرداخت گردیده اسـت اولیـن مدیران 

: شرکت 

۱ – آقـای ایـوب خودسـتان بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره عضـو علـی البـدل بـه شـماره ملـی 
608۹۹۱۴۷62

2- خانـم زهـرا خودسـتان بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره – عضـو علـی البـدل بـه شـماره ملـی 
6080۱202۱6

3- خانـم صغـری جعفـری شـیبکوه بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه شـماره ملـی 
608۹۷۱۱62۴

۴- آقای عباس جعفری شیبکوه رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 608۹85305۴
 5- آقای عباس جعفری شیبکوه به سمت مدیرعامل به شماره ملی 608۹8۹5305۴

6- خانـم زهـرا جعفـری شـیبکوه کـد ملـی 6080۱0۷00۷ بـه سـمت منشـی هیئت مدیـره برای 
مدت سـه سـال انتخاب شـدند .

دارندگان حق امضا
کلیـه قراردادهـا اوراق مالـی و اسـناد تعهـدآور بانکـی و غیـره ) اعـم از سـفته و بـرات چـک ( 
و سـایر اوراق بهـادار ، تعاونـی پـس از تصویـب هیئـت مدیـره بـا امضـای ثابـت آقـای عبـاس 
جعفـری شـیبکوه مدیرعامـل و بـه انضمـام یـک یـا دو نفـر از اعضاهیئـت مدیـره خانـم صغری 
جعفـری شـیبکوه یـا خانـم زهرا جعفری شـیبکوه )اعضـای هیئت مدیـره ( و مهر تعاونـی اعتبار 
دارد و کلیـه مـدارك عـادی و مکاتبـات بـا امضـای مدیرعامـل بـا رئیـس هیئـت مدیـره و مهر 

تعاونـی قابـل قبـول و معتبر اسـت .
اختبـارات مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه بازرسـی اصلـی و علـی البـدل خانـم فاطمـه جعفـری 

شـیبکوه بـه شـماره ملـی 6080035۴3۱ 
بـازرس اصلـی – آقـای محمدجعفری شـیبکوه به شـماره ملـی 608۹۹6۷265 به عنـوان بازرس 

علـی البدل 

ریس بانک مرکزی : 
رتبه بانکهای استان کرمان در ارائه تسهیات به طرحها پایین است
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»أمّـا بعد،فاسـتخلف علـی عملـک و اخـرج فـی طائفـة مـن اصحابـک حتّـی تمـّر 
بـأرض السـواد کـورة کورة،فتسـألهم عـن عّمالهـم و تنظر فـی سـیرتهم؛برای انجام 
کارهـای )منطقـه ی(خویش،کسـی را جانشـین سـاز و خـود بـه همـراه گروهـی 
از یارانـت بیـرون برویـد و تمـام سـرزمین عـراق را منطقـه بـه منطقـه بگردیـد،و از 
چگونگـی رفتـار و عملکـرد کارگـزاران و عّمال آنان جویا شـوید و سـیره و روش 

آنـان را بررسـی کنید.«)نهـج الباغـه(
در روز هـای اخیـر اخبـاری از برخـی از سـایتها و پایـگاه هـای خبـری مبنـی بـر 
واگـذاری غیـر قانونـی اماکیـی بـه برخـی از اعضای شـورای شـهر تهران توسـط 
شـهردار ایـن کانشـهر منتشـر شـده اسـت کـه البتـه هنـوز صحـت یـا کـذب ایـن 

اخبـار از طریـق مجـاری قانونـی در حـال پیگیـری اسـت .
علـی الرغم پسـت و فاسـد بودن ایـن عمل یعنی واگـذاری غیر قانونـی اماك این 
امـر بـرای نهادی چون شـورای شـهر کانشـهر تهـران چنـدان دور از انتظـار و بعید 
نیسـت مسـلما بغیـر ازچهـارده معصوم در فقـه امامیه هیچ فرد و شـخص دیگری در 
ایـن کـره ی خاکـی دارای عصمـت و بـری از خطایـا نیسـت مسـلما هر شـخصیتی 
و هـر مقامـی امـکان دارد در ایـن دنیـا خطایـی را انجـام دهد و نه شـخصی خود را 
معصـوم از گنـاه و خطـا بپندارد و نه شـخصی را معصوم از خطا و گنـاه پنداریم در 

ایـن جهـان  مـی کنم بغیـر از چهارده اختـر تابناك.
در قسـمتی از نامـه ی مـوا امیـر المومنیـن )ع(بـه مالـک بـن اشـتر نخعـی کـه در 
ابتـدا بـه آن اشـاره شـد بـه مالـک دسـتور داده شـده اسـت کـه بـر کار هـای عمال 
و کار گزارانـت نظـارت داشـته بـاش .یعنـی اینکه حتـی در حکومتـی که حضرت 
امیر)ع(خلیفـه و امامـش باشـد و حتـی حکـم کار گزارانـش راهـم او امضـا کـرده 
باشـد هـم امـکان خطـا و فسـاد هسـت کـه اگـر نبـود حضـرت علی)ع(دسـتور بـه 

نظـارت نمـی دادند.
مسـلما جیـزی کـه حایـز اهمیـت اسـت نحـوه ی برخـورد اشـخاص خاطی بـا خطا 
اسـت شـخصی گناهـی را مرتکـب مـی شـود و توبه می کنـد و در مقابل شـخصی 
گنـاه مـی کنـد و بـه مبادرت بـه آن مرداختـه و آن را توجیه هم می کند که مسـلما 

نـه عقـل و نه شـرع ایـن دو را یکی نمـی بیند.
در جایـی هـم بـه یـک نفـر اتهامـی وارد می شـود که خب شـرع و قانـون نحوه ی 

دفـاع شـخص متهـم را مـو بـه مـو وبـه تفصیـل بیـان نمـوده انـد وتاآنجا کـه معلوم 
اسـت مغلطـه کاری در دفاعیـات مـورد پذیرش نیسـت.

حـال سـوالی کـه اذهـان را بـه خـود مشـغول سـاخته نحـوه ی واکنـش برخـی از 
اعضـای شـورای کانشـهر تهـران در مواجهه به انتشـار این اخبار اسـت برخوردی 
کـه اصـا در خـور یـک شـورای اسـامی نیسـت اگـر که ایـن اخبـار یعنـی اخبار 
واگـذاری امـاك کذب باشـد و قـوه ی قضاییه حکم بر تبـری دهد خب مملکت 
قانـون و قضـا دارد و بـا اتهـام زننـدگان برخـورد صـورت مـی گیـرد اگر هـم خبر 
صحیـح باشـد خـب بازهم قانون بـا متخلفین بدون هیـچ تعارفی بایـد برخورد کند.

اینکـه یـک خـود بـزرگ بینی و مصونیـت از خطا عده ایی را درکشـور مـا گرفتار 
کـرده مسءلـه ی جدیـدی نیسـت در دولـت نهـم و دهـم هـم چنیـن بـود و شـد 
آنچـه نبایـد میشـد.امروز هـم باز همـان دیدگاه و برخـورد گریبان گیر عـده ایی از 
اعضای شـورای شـهرتهران شـده اسـت.اینکه بپنداریم جریانی نشسـته و دارد نقشه 
ردیـف مـی کنـد و  و از شـرق و غرب نیـرو آورده که علیـه ما این اخبار را بسـازد 
و خـود را از هـر اشـتباهی پـاك و منـزه بپنداریـم واقعـا مضحکانه و بقـوا فرار رو 
بـه جلـو اسـت اگراتهامـات علیـه شـما واهی و کذب اسـت با سـعه ی صـدرو ادله 
ایـی معقوانـه  بـه اذهـان عمومـی پاسـخ دهیـد وگرنـه این سـخنان قرون وسـطایی 

بـدرد امـروز نمیخـورد جـز اینکه بـر ابهامات مـی افزاید.
هنـوزه ی نحـوه ی برخـورد صریـح و صحیـح دولـت یازدهم با بحـث حقوق های 
نجومـی چیـزی نگذشـته و مـردم شـاهد بودنـد  کـه دولت زمانـی کـه در برخی از 
رسـانه هـا ایـن موضـوع یعنـی حقـوق های نجومی منتشـر شـد نـه جناحـی را متهم 
بـه نشـر ایـن اخبـار نمود ونه شـخصی را و نه سـایت و خبر گزاری ایی از دسـترس 
خـارج شـد .بلکـه با سـعه ی صـدری سـتودنی این بحـث را پیگیری نمـود و زمانی 
کـه صحـت ایـن اخبار مشـخص شـد بـا خاطیان برخـورد نمـود و بدون هیـچ ابایی 
و منتـی از مـردم شـریف ایـران عـذر خواهی کـرد وخـود را نه بزرگ پنداشـت نه 
معصوم.باشـد کـه تمامـی نهـاد هـای کشـور مـا از ایـن رفتـار دولـت یازدهـم الگو 
بگیرنـد تـا بتواننـد در مواجهـه ی با مشـکات تصمیم صحیح و بـه دور از تعصبات 

جناحـی و حزبی اتخـاذ نمایند.
بهرام نظری نژاد

نظارت بر عملکرد مدیران  باید چگونه باشد

بـه گزارش مکـران از جنـوب کرمان ،دکتر احمـد حمزه که 
در پـی رد صاحیـت بـزرگان اصاحـات )حاج شـیخ مختار 
وزیـری و حـاج رضـا تاجیـک( توانسـت صاحـب کرسـی 
نمایندگـی مجلـس از حـوزه انتخابیـه کهنوج شـود،با حضور 
حائـز  توانسـت  آنهـا  حامبـان  حمایـت  و  بزرگـواران  ایـن 
اکثریـت آرا در پنـج شهرسـتان جنوبـی کرمـان شـود ،دکتـر 
حمـزه در نطق انتخاباتـی خود در شهرسـتانهای جنوبی اعام 
مـی داشـت کـه چناچـه منتخـب مـردم در مجلـس شـورای 
اسـامی شـود  تاش خواهـد کرد فرمانـدار هر شهرسـتان از 
نخبـگان  بومـی همـان شهرسـتان باشـد و اجـازه نخواهـد داد 
از شهرسـتانی دیگـر  مدیریـت ارشـد شـهری دیگـر بدسـت 
بگیـرد )صـوت و تصویـر آن در آرشـیو اسـت ( و عدالـت 
اداری را  در  هرشهرسـتان بـا بکارگیـری جوانـان و نخبـگان 
بومـی در پسـتهای مدیریتـی دنبال خواهد کرد)نشـریه مکران 
هـم صرفا درپی همین شـعار از آن حمایت کـرد( در فاریاب 
بـا یـاد شـهدای نامدارفاریـاب و بـرادران  شـهیدش گفت که 
هرگـز اجـازه نخواهـد داد فرمانداری غیر، در شـهر شـهیدان 
کرسـی  گرفتـن  بدسـت  از  مـاه  سـه  بـا گذشـت  امـا  باشـد 

نمایندگـی مجلـس خلـف وعـده کـرد و از بسـتگان خـود 
شـخصی کـه در دولـت احمـدی نـژاد بخشـدار بـود و عضـو 
جبهـه پایـداری اسـت و توانسـت در انتخابات سـال ۹2 دکتر 
جلیلـی را حائـز اکثریـت آرا کنـد  ، امـا بـا روی کار آمـدن  
شـد   فاریـاب  تـرك  و  اسـتعفا  بـه  مجبـور  روحانـی  دولـت 
متذکـر مـی شـود دارای مدیریتـی ضعیـف و عـدم محبوبیت 
در بیـن مـردم شـهید پـرور فاریـاب و حامیـان دولـت اسـت 
،فرمانـدار فاریـاب شـد بـا انتخـاب  او بـه فرمانـداری فاریاب 
موجبـات خوشـحالی پایداریهـا و دلسـردی حامیـان تدبیـر و 

امیـد در فـار یاب شـده اسـت .
چند نکته :

۱-در جلسـه تودیـع و معارفـه فرمانـدار فاریاب گفته شـد که 
ایـن انتخـاب صرفـا توسـط اسـتاندار کرمـان صـورت گرفتـه 

نماینـده اصـا در جریـان نبوده اسـت.
امـا ایـن گفتـه تکذیـب شـد گفته شـد اسـتاندار در ایـن برهه 
هـای جنـوب  فرمانـداری  در  تغییـرات  بـه  راضـی  زمـان  از 
نبـوده اسـت یکـی از دایلی هم کـه اسـتاندارو معاونینش در 
تودیـع و معارفـه شـرکت نکردند همین بوده اسـت و انتخاب 

فرمانـداران فقـط بـا نظر نماینـده پنج شهرسـتان جنوبـی بوده 
ست ا

بـا مشـورت  انتخـاب فرمانـدار منوجـان  2- گفتـه شـد کـه 
حـاج رضـا تاجیـک بـوده اسـت امـا ایـن هـم تکذیـب شـد 
حـاج رضـا گفتنـد  بیـش از پنجـاه روز اسـت کـه هیـچ گونه 
ارتبـاط سـمعی و بصـری با دکتر حمزه نداشـته اسـت و شـب 
تودیـع و معارفـه از طریـق تمـاس تلفنـی دوسـتان در جریـان 

ایـن تغییـرات قـرار گرفته اسـت.
نبـود  کشـوری  وزارت  نیـروی  فاریـاب  در  شـد  3-گفتـه 
یـادآور شـود که جناب قلنـدری معاونت فرمانـداری فاریاب 
بـا بیـش از دو دهه خدمت در وزارت کشـور اسـت همچنین 
ایشـان از آزادگان هشـت سـال دفـاع مقدس و بومـی فاریاب 

است.
از  فاریـاب  شهرسـتان  در  امیـد  و  تدبیـر  حامیـان  پایـان  در 
حکـم  در  دارنـد  خواسـت  در  کرمـان  محبـوب   اسـتاندار 
سرپرسـتی فرمانـدار فاریـاب  تجدیـد نظر شـود  چـون  برای 
انتخـاب نماینـده ارشـد دولـت در فاریـاب باحامیـان دولـت 
تدبیـر  مشـورت نشـده اسـت و مدیـری از جبهـه پایـداری  به 

مـردم فاریـاب تحمیـل شـده اسـت امـروز در فاریـاب خلف 
وعـده شـده اسـت جنـاب اسـتاندار اگـر بیـش از یکصـد نفر 
از نخبـگان و تحصیـل کـردگان ایـن شـهر در راه حراسـت 
از ایـن آب و خـاك پرپـر نمـی شـدند امـروز این شهرسـتان 
صاحـب داشـت، حامی داشـت اگر سـرداران شـهید تاجیک 
و یوسـف زاده بودنـد اجـاز نمـی دادنـد دیگـران پنجـاه هزار 
نفـر را هیـچ حسـاب نکنـد حتـی مشـورتی صـورت بگیـرد و 
فرمانـدار بومـی ایـن شهرسـتان را ناغافـل تودیـع کننـد و از 
بسـتگان پایـداری و مدیـران ضعیف کـه از عهده بخشـداری 

بـر نیامـده بـود فرمانـدار کنند 
جنـاب اسـتاندار اینجـا شـهر سـردار شـهید حسـین تاجیـک 
اسـت همـان سـرداری کـه امـروز سـردار ایـران حـاج قاسـم 
بـه وجـود آن در کربـای جبهـه هـا افتخـار مـی کنـد پـس 
ارزشـش دارد در حکمـت تجدیـد نظـر کنـی و بگویـی بـه 
خاطـر پاسداشـت شـهر شـهیدان تاجیـک  تجدید نظـر کردم 

.انشااه
ابراهیم تاجیک خبرنگارن مکران در جنوب 
کرمان

در انتخاب فرماندار فاریاب خلف وعده شد



بارش باران و تگرگ  
در فاریاب 

خسارت آفرید
بـه گـزارش مکـران بـارش بـاران و تگـرگ  در روز سـه 
شـنبه بـا عـث خسـارت زیـادی بـه مـزارغ کشـاورزی و 
جـاده هـای روسـتایی در شهرسـتان فاریـاب کرمـان شـد.
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دفتـر حفاظـت منافـع جمهوری اسـامی ایـران در قاهره، 
دربـاره دروغ رسـانه های عربـی در مـورد فتـوای منتسـب 

بـه امـام خامنـه ای، بیانیه ای صـادر کرد. 
بـه گزارش گـروه بین الملـل خبرگزاری تسـنیم، به دنبال 
مـورد  در  عربـی  رسـانه های  برخـی  کـذب  خبرسـازی 
انجـام  فتوایـی از سـوی مقـام معظـم رهبـری و  صـدور 
مناسـک حـج از سـوی یـک میلیـون ایرانـی در کربـا و 
مراقـد مقدسـه، دفتـر حفاظت منافـع کشـورمان در قاهره 
بیانیـه  بـه  ایـن گزارشـها و در واکنـش  ضمـن تکذیـب 
صـادره از سـوی موسسـه اازهـر و گـزارش هـای خبری 
در برخـی رسـانه های گروهـی مصـر تاکیـد کـرد: چنیـن 
فتوایـی بـه هیچ وجه در سـال جاری یا سـال های گذشـته 
صـادر نشـده اسـت و ایـن مسـاله نادرسـت، سـاختگی و 

افتراست.
دفتـر حفاظـت منافع جمهوری اسـامی ایران بـا تاکید بر 
اینکـه فریضـه حـج یکی از شـعائر اسـامی اسـت و ادای 
مناسـک حج بر همه کسـانی که اسـتطاعت آن را دارند، 
واجـب می باشـد، افزود: زیارت امام حسـین )ع( در روز 
عرفـه در احادیـث و روایـات متعـدد وارد شـده و دارای 
ثـواب و اجـر عظیمـی اسـت و مشـتاقان بسـیاری در طول 
قـرن هـا  و هـر سـاله در روز عرفـه بـه سـوی مرقـد مطهر 

حضرت سـید الشـهداء )ع( روی مـی آورند.
دفتـر حفاظـت منافـع کشـورمان در مصـر در ادامـه تاکید 
کـرد: دولـت جمهوری اسـامی ایـران در رونـدی فنی و 
غیرسیاسـی تمامـی تاش خود را بـکار گرفت تا تدابیری 
را اتخـاذ نمایـد تـا مـردم مسـلمان ایـران بتواننـد فریضـه 
دینـی حـج را در سـال جـاری انجـام دهنـد، اما متاسـفانه 
طـرف سـعودی بـا اصـرار بـر سیاسـی کـردن ایـن فریضه 
قصـور  بـر  عـاوه  سیاسـی،  کامـا  برخـوردی  و  دینـی 
آشـکار در انجـام مسـئولیت میزبانـی حرمیـن شـریفین و 

دخالـت دادن اختافـات سیاسـی در یـک فریضـه دینـی 
و بـه جـای ارائـه پاسـخ هـای قانـع کننـده، بـا توسـل بـه 
ابـزار هـای تبلیغاتـی و رسـانه ای و بـا نگاه سیاسـی و غیر 
منصفانـه همچنـان تـاش مـی کنـد جمهـوری اسـامی 
ایـران را مقصـر جلـوه داده و از مسـئولیت های شـرعی و 

بیـن المللـی خـود در ایـن راسـتا شـانه خالـی کند.
بیانیـه دفتـر حفاظـت منافـع ایـران در قاهـره مـی افزایـد: 
بـی کفایتـی و قصـور سـعودی هـا و ناامنـی تحمیل شـده 
از سـوی آنـان بـر حجـاج خانه خـدا و کارشـکنی و مانع 
تراشـی آنهـا عامـل اصلـی و حقیقـی عـدم حضـور مردم 

مسـلمان ایـران در مناسـک حـج امسـال مـی باشـد.
دفتـر حفاظـت منافـع جمهـوری اسـامی ایـران در پایـان 
رسـانه  کـه  نیسـت  تاکیـد  بـه  ازم  کـرد:  نشـان  خاطـر 
هـای گروهـی نقـش خطیـری در انتقـال درسـت و کامل 
دارنـد و  برعهـده  افـکار عمومـی  بـه  وقایـع و حـوادث 
 محافـل حقـوق بشـری و رسـانه ای بایـد به وظیفه انسـانی 
و حرفـه ای خـود در قبـال جـان هـزار انسـان مظلـوم و 

نماینـد. ایفـاء  بی گنـاه 

تکذیب دروغ رسانه های عربی 
در مورد فتوای منتسب به امام خامنه ای 

کاریکاتور
شجره ملعونه 

دفتـر مقـام معظـم رهبـری در آسـتانه ایام حج پیامـی را از 
ایشـان و خطـاب بـه همـه مسـلمانان جهـان ارسـال کردند 
کـه در مـدت زمـان کوتاهـی پس از ایـن پیـام موجی در 
فضاهـای مجـازی بـا عبـارت «الشـجرة» الملعونـة بـه راه 
افتـاد؛ موجـی که مسـلمانان بـر اسـاس بیانات رهبـر ایران 
الَشـَجَرَه  »َو  آیـه  از  الملعونـة«  انداختند.»الشـجرة  راه  بـه 
الَْملُْعونَـَه فِـی الُْقـْرآِن« اسـت و منظـور از شـجرة الملعونـه 
هـر گـروه منافـق، خبیـث یـا مطـرود درگاه خـدا و همـه 
سـلطه گرانی اسـت کـه خـط »بنی امیـه« را در برابر اسـام 
تعقیـب می کننـد، دوسـتان  در کل کشـورهای اسـامی 
حـق و مجاهدیـن راسـتین را شـهید و بازمانـدگان دوران 

جاهلیـت را بـر سـر کار می گمارنـد.

 خبرگزاری فارس: لزوم برقراری امنیت پایدار در منوجان
بایـد  کـه  مهـم  مسـائل  از  یکـی  گفـت:  منوجـان  فرمانـدار 
همیشـه در دسـتور کار باشـد امنیت شهرسـتان اسـت که باید 

بـرای آسـایش و راحتـی مـردم همیشـه پایـدار بمانـد.
بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس از منوجـان، حسـین صادقـی 
ظهـر امـروز در دیـدار بـا فرماندهـی انتظامـی ایـن شهرسـتان 
بـا اشـاره به اقتصـاد مقاومتـی اظهار داشـت: اقتصـاد مقاومتی 
کـه مـد نظـر دولـت اسـت در شهرسـتان در دسـتور کار قرار 

گرفتـه و اجرایـی می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه منوجـان از امن ترین شهرسـتان های اسـتان 
کرمـان اسـت، تصریـح کـرد: یکـی از مسـائل مهـم کـه باید 

امنیـت شهرسـتان  باشـد  همیشـه در دسـتور کار 
اسـت کـه بایـد بـرای آسـایش و راحتـی مـردم 

همیشـه پایـدار بمانـد.
انسـان  بـه شـأن و شـخصیت  اشـاره  بـا  صادقـی 
انتظامـی در  مسـؤوان  نـگاه  و  برخـورد  افـزود: 
حوزه هـای مختلـف بـا مجرمـان بایـد بـر اسـاس 

باشـد. مجـرم  شـخصیت 
محمـد حسـنی فرمانـده انتظامـی منوجـان اظهـار 
و  نظـم  حفـظ  انتظامـی  نیـروی  وظیفـه  داشـت: 
امنیـت اسـت، همانطور کـه قبا دسـتگاه انتظامی 

حمایـت و همـکاری فرمانـدار تـاش ایـن دسـتگاه بیـش از در بحـث امنیـت شهرسـتان کوشـا بـود از ایـن پـس هـم بـا 
پیـش اسـت.

فرماندار منوجان تأکید کرد
لزوم برقراری امنیت پایدار در منوجان

- فرمانـده انتظامـي جیرفـت از انهـدام بانـد 7 نفـره سـارقان 
مسـلح مامـور نمـا و کشـف امـوال مسـروقه مالباختـگان طي 

سـه عملیـات پلیسـي خبـر داد. 
 سـرهنگ ماشـااه مائـي در گفت و گـو با خبرنـگار پایگاه 
خبـري پلیس گفـت: هفته گذشـته ماموران انتظامـي از وقوع 
سـرقت یک دسـتگاه خـودرو مطلـع و براي بررسـي موضوع 

بـه آدرس اعامي اعزام شـدند. 

انجـام  بـا  کـرد:  خاطرنشـان  وي 
تحقیقات در محل مشـخص شـد که 
یکـي از شـهروندان حوالـي سـاعت 
23 بـا خـودرو شـخصي در یکـي از 
نقـاط کور و فاقـد روشـنایي اطراف 
شهرسـتان درحـال تردد بـوده که در 
بیـن راه سـه نفـر بـا لباس شـبه نظامي 
و عائـم هشـدار دهنده خـودرو وي 
را متوقـف و بـا تهدیـد بـه وسـیله ي 
چاقـو و اسـلحه او را پیـاده و خودرو 

اش را سـرقت کـرده انـد. 
حساسـیت  علـت  بـه  افـزود:  وي 
اولیـه  سـاعات  همـان  در  موضـوع 
اتـاق فکـري بـا حضـور کلیـه پلیـس 
هـاي تخصصـي شهرسـتان جیرفـت 
زبـده  از  متشـکل  اکیپـي  و  تشـکیل 
بـه  رسـیدگي  کارآگاهـان  تریـن 
پرونـده را بـه صـورت شـبانه روزي 
دادنـد.  قـرار  خـود  کار  دسـتور  در 
کـرد:  تصریـح  مائـي  سـرهنگ 
مامـوران درجریـان رسـیدگي بـه ایـن پرونـده بـا توجـه بـه 
شـواهد و قرائـن و سـرقت هـاي مشـابه در شهرسـتان هـاي 
همجـوار متوجه شـدند بـا باندي حرفـه اي مواجه هسـتند که 
در پوشـش لبـاس شـبه نظامـي دسـت به سـرقت و اخـاذي از 

شـهروندان مـي زننـد. 
وي افـزود: سـرانجام پـس از 72 سـاعت تـاش شـبانه روزي 

کارآگاهـان پلیـس بـا اقدامات فنـي و اطاعاتي سـرنخ هایي 
از افـراد ایـن بانـد در یکـي از روسـتاهاي اطـراف جیرفـت به 
بـا هماهنگـي  از تکمیـل اطاعـات  دسـت آوردنـد و پـس 
مقامـات قضائـي در اولیـن عملیـات خـود مخفیـگاه سـارقان 
را محاصـره کردنـد و موفق به دسـتگیري پنج نفـر از اعضاي 

ایـن بانـد از جمله سردسـته آن شـدند. 
مائـي تصریـح کـرد: افـراد دسـتگیر شـده ابتـدا منکـر هـر 
گونـه جـرم شـدند امـا بـا توجـه بـه شـواهد، قرائـن و دایـل 
مسـتند لـب بـه اعتـراف گشـودند و مامـوران دریافتنـد اعضـا 
ایـن بانـد در شهرسـتان هـاي همجـوار نیـز اقـدام بـه سـرقت 

محمولـه هـاي خرمـا کـرده انـد. 
فرمانـده انتظامـي جیرفـت تصریـح کـرد: مامـوران دریافتنـد 
دیگـر اعضـاي ایـن بانـد در روزهـاي آتي نیـز قصـد دارند با 
ایجـاد ایسـت بازرسـي در پوشـش مامـوران اقـدام بـه اخاذي 
از کامیـون هـاي عبـوري حامـل خرمـا در محـور بم-کرمـان 

 . کنند
اخـذ  از  پـس  نیـز  دوم  عملیـات  در  مامـوران  گفـت:  وي 
نیابـت قضائـي بـراي دسـتگیري دیگـر سـارقان بـه سـرعت 
بـه شهرسـتان بـم اعـزام شـدند و دو نفـر دیگـر از اعضـا ایـن 
بانـد را دسـتگیر و از مخفیـگاه آنـان امـوال مسـروقه ي قابـل 

توجهـي کشـف کردنـد. 
بـا  پلیـس  کارآگاهـان  کـرد:  خاطرنشـان  مائـي  سـرهنگ 
همجـوار  هـاي  اسـتان  در  خـود  اطاعاتـي  چتـر  گسـترش 
متوجـه شـدند اعضـاي این بانـد یکي از خودروهاي مسـروقه 
را پـس از جـدا کـردن پـاک هـا جهـت اسـتفاده در حمـل 
مـواد مخـدر بـه مرزهـاي شـرقي کشـور منتقـل کـرده انـد. 

وي تصریـح کـرد: در سـومین عملیات نیز مامـوران پس اخذ 
نیابـت قضائـي موفـق به توقیف خـودرو در یکي از شـهرهاي 

مـرزي و انتقـال آن به جیرفت شـدند. 
مایـي بـا اشـاره بـه دسـتگیري 6 نفـر مـرد، یـک نفـر زن و 
توقیف سـه دسـتگاه خـودرو گفـت: در بازرسـي از مخفیگاه 
ایـن بانـد تعـدادي البسـه نظامـي و پوتیـن، یک قبضه اسـلحه 
شـکاري دسـت سـاز، دو دسـتگاه تلفـن شـبیه بیسـیم نظامي، 
18 دسـتگاه گوشـي تلفـن همراه، 8 دسـتگاه پخـش خودرو، 
دو دسـتگاه تلویزیون رال اي دي ، 6 حلقه اسـتیک خودرو، 
مقادیـري حشـیش، لـوازم یدکـي خـودرو و تعـدادي اسـناد 
از قبیـل گواهینامـه و کارت سـوخت متعلـق بـه مالباختـگان 

شد.  کشـف 
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان جیرفـت اضافـه کرد: در بررسـي 
هـاي صـورت گرفتـه مشـخص شـد اعضـاء ایـن بانـد داراي 
حمـل  سـرقت،  فقـره  چندیـن  جملـه  از  متعـددي  سـوابق 
و  حمـل  الکلـي،  مشـروبات  و  مخـدر  مـواد  نگهـداري  و 
نگهـداري سـاح غیـر مجـاز، ایـراد ضـرب و جـرح عمـدي 
شـهروندان و اخـال در نظـم عمومـي در کارنامـه سـیاه خود 

هسـتند. 
وي در پایـان ضمـن تقدیـر از همـکاري مـردم و عملکـرد 
مامـوران دخیـل در رسـیدگي سـریع بـه ایـن پرونـده و ابـراز 
رضایـت و خوشـحالي شـهروندان از ایـن اقدام قاطـع، تاکید 
کـرد: پلیـس در برخـورد بـا افـرادي کـه باعـث بروز نـا امني 
و ایجـاد بـي نظمـي در جامعـه مـي شـوند از هیـچ تـاش و 
کوششـي دریـغ نخواهنـد کـرد و بـه مخـان نظـم و امنیـت 

اجـازه جـوان نخواهـد داد.

فرمانده انتظامي جیرفت خبر داد: 
انهدام باند 7 نفره سارقان مسلح مامور نما در جیرفت

افتتـاح نمایشـگاه توانمنـدی هـای شـرکت تعاونـی فراگیـر 
بانیـان توسـعه جازموریـان بـه مناسـبت هفتـه تعاون بـا حضور 
مهنـدس رحیمـی نیـا معاونـت محتـرم اداره کل منابـع طبیعی 
و ابخیـزداری جنـوب کرمـان و مهنـدس پـور فـاح ریاسـت 
محتـرم اداره کار و رفـاه اجتماعـی شهرسـتان رودبارجنـوب 
و اعضـای شـرکت تعاونـی در بخـش جازموریـان شهرسـتان 

رودبارجنـوب
بانیـان  تعاونـی  توانمنـدی هـای شـرکت  نمایشـگاه  ایـن  در 
غرفـه  دسـتی_  صنایـع  غرفـه  سـه  در  جازموریـان  توسـعه 

بـا  دامـی  محصـوات  غرفـه  و  کشـاورزی  محصـوات 
گردیـد. دایـر  تعاونـی  شـرکت  فعـال  اعضـای  همـکاری 

در ایـن نمایشـگاه محصـوات تولیـدی شـرکت تعاونـی در 
غرفـه صنایـع دسـتی محصواتـی نظیـر قالـی _ گلیـم فرش _ 
پتـه_ زی دوزی _ تابلوفـرش _ انـواع کیـف و سـیکه و در 
غرفـه محصـوات دامـی محصواتـی نظیـر کشـک _ماسـت 
محصـوات  غرفـه  در  و  حیوانـی  روغـن  و  کـره   _ دوغ   _
کشـاورزی محصواتی شـامل حنا وسـمه - کنجـد_ کاکل ) 

خرمـا کنجـد( و انـواع رطـب بـه نمایـش گذاشـته شـد.

به مناسبت هفته دولت نمایشگاه توانمندی های 
شرکت تعاونی فراگیر بانیان توسعه جازموریان 

افتتاح شد



نماینـدگان مـردم در مجلـس با انتقـاد از روند کند اجرای کاداسـتر 
تاکیـد دارنـد کـه ایـن طـرح می توانـد در کاهـش زمیـن خـواری و 

تعـدی بـه اراضـی دولتـی و منابع طبیعـی تاثیر جدی داشـته باشـد. 
چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۲۸ 

جامـع  قانـون  اجتماعـی؛  گـروه  خانه ملـت-  خبرگـزاری 
حدنگار)کاداسـتر( در بهمـن مـاه سـال ۱۳۹۳ تصویب و بـرای اجرا 
ابـاغ شـد، بـر اسـاس مـاده ۱۱ ایـن قانـون، سـازمان ثبـت اسـناد و 
امـاک کشـور مکلـف شـد تـا ظـرف مهلـت پنـج سـال پـس از 
ازم ااجـرا شـدن، تمامـی اسـناد مالکیـت دفترچـه ای را بـه اسـناد 

کنـد. تبدیـل  حدنـگار  مالکیـت 
در حقیقـت کاداسـتر نقشـه برداری ثبتـی اسـت کـه ارزش حقوقـی 
داشـته و بـر اسـاس آن مرزهای اراضـی تعیین و سـند مالکیت صادر 
می شـود امـا اجـرای ایـن طـرح کـه بـه گفتـه نماینـدگان مجلس در 
کاهـش زمین خـواری و تعـرض بـه اراضـی دولتـی و منابـع طبیعـی 
تاثیر بسـیار دارد، به کندی پیش می رود و ازم اسـت سـازمان ثبت 
اسـناد و امـاک کشـور سـرعت اقدامـات ثبـت مالکیـت  اراضی را 

افزایـش دهد.
از اجـرای  نیـم  قانـون کاداسـتر کـه حـدود یـک سـال و  اجـرای 
آن می گـذرد از آمـاج انتقـادات مبـرا نیسـت؛ نماینـدگان مجلـس 
ضمـن اذعـان بـه تاش هـای سـازمان ثبت اسـناد و امـاک معتقدند 
در برخـی از مـوارد ثبـت، بـه حقـوق مـردم تعـدی شـده امـا دیگـر 
نماینـدگان از عـدم همـکاری و هماهنگـی دسـتگاه های اجرایـی به 
خصـوص در حـوزه اراضی کشـاورزی و روسـتایی  با سـازمان ثبت 
اسـناد و امـاک گایـه می کننـد تـا جایـی کـه کمیسـیون قضایی و 
حقوقـی از ایـن نهـاد درخواسـت کـرده تـا لیسـت دسـتگاه هایی که 

همـکاری نمی کننـد را بـه مجلـس ارائـه کننـد.
بـا ایـن حـال نماینـدگان در مجلـس شـورای اسـامی تاکیـد دارنـد 
تـا موانـع بودجـه ای و نیـروی انسـانی سـازمان ثبـت اسـناد و اماک 
کشـور بـرای اجـرای قانـون کاداسـتر مرتفـع شـود چراکـه معتقدند 
ثبـت مالکیـت اراضـی در کاهـش بسـیاری از دعاوی ناشـی از سـند 

رسـمی در کشـور تاثیـر بسـزایی دارد.
 

ملکشاهی: عدم همکاری نهادهای دولتی در اجرای 
طرح کاداستر در بخش اراضی کشاورزی و روستایی/ 

مجلس پیگیر اسامی نهادهای متخلف است 
الهیـار ملکشـاهی در گفت وگـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری خانه ملت 
قانـون  در  گفـت:  کاداسـتر،  طـرح  اجـرای  نحـوه  خصـوص  در 
کاداسـتر پیش بینـی شـده ایـن طـرح طـی پنـج سـال در تمام کشـور 
اجرا شـود یعنی سـازمان ثبت اسـناد و اماک کشـور موظف شـده 
از تاریـخ ابـاغ قانـون بـه مـدت پنـج سـال طـرح کاداسـتر را اجـرا 

. کند
نماینـده مردم کوهدشـت در مجلس شـورای اسـامی  بـا بیان اینکه 
تاکنـون یـک سـال و چنـد مـاه از ابـاغ و اجـرای طـرح کاداسـتر 

گذشـته اسـت، تصریـح کـرد: اخیـرا گزارشـی را رئیـس سـازمان 
ثبـت اسـناد و اماک در کمیسـیون قضایـی و حقوقـی مجلس ارائه 
کـرد کـه طبـق آن ۹۸ درصـد کاداسـتر شـهری انجام گرفته اسـت، 
نزدیـک بـه چهـل درصـد هـم ایـن طـرح در حـوزه اراضـی منابـع 

طبیعـی، ملـی و اسـناد مربـوط بـه دولت پیشـرفت داشـته اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه رئیـس سـازمان ثبت اسـناد و اماک عنـوان کرد 
طـرح کاداسـتر در حـوزه اماک کشـاورزی و روسـتایی ضعیف تر 
اجرا شـده اسـت، افزود: مسـئوان این سـازمان معتقدند که تا پایان 
دوره پنـج سـاله قانونـی مطرح، طـرح کاداسـتر به طور کامـل انجام 
می گیـرد امـا بایـد برخـی از سـازمان ها و نهادهای دولتـی هماهنگی 

بیشـتری با سـازمان ثبت اسـناد و اماک داشـته باشـند.
ملکشـاهی یـادآور شـد: اخیـرا طبـق مکاتبـه بـا سـازمان ثبت اسـناد 
تـا اسـامی ادرات، وزارتخانه هـا و  امـاک درخواسـت کردیـم  و 
مسـئوانی کـه بـا سـازمان ثبـت اسـناد و امـاک در اجـرای طـرح 
کاداسـتر همـکاری نمی کننـد را ارائـه کنـد تـا از طریـق مجلـس 

پیگیـری شـود.
رئیس کمیسـیون حقوقی و قضایی مجلس شـورای اسـامی، معتقد 
اسـت: طـرح کاداسـتر بـا انجـام روش هـای دقیـق بـه دنبـال تثبیـت 
مالکیـت مـردم اسـت از ایـن رو بـا تقویـت فعالیـت سـازمان ثبـت 

اسـناد و امـاک بایـد دیگـر نهادهـای دولتـی را نیـز همـراه کـرد.

 
کاظمی: انتقاد از روند کند اجرای طرح کاداستر/

ضرورت رفع موانع بودجه ای و نیروی انسانی سازمان 
ثبت

محمـد کاظمـی در گفـت  وگـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری خانه ملت 
در خصـوص نحـوه اجـرای طـرح کاداسـتر، گفـت: اجـرای طـرح 
کاداسـتر اساسـی ترین کاری   اسـت کـه بایـد در کشـور دنبال شـود 
تـا امـاک و امـوال مردمـی و دولتـی بـه صـورت فنـی تقسـیم بندی 
و تعییـن تکلیـف شـوند، ایـن قانـون  اگرچـه در بخـش شـهرها بـه 
خوبـی اجـرا شـده امـا متاسـفانه سـرعت اجـرای قانـون بسـیار کنـد 

است.
بـر  بـا تاکیـد  نماینـده مـردم مایـر در مجلـس شـورای اسـامی   
امـور زمیـن موظـف  بـه  مربـوط  اینکـه سـازمان ها و دسـتگاه های 
بـه همـکاری بـا سـازمان ثبـت اسـناد و امـاک بـرای اجـرای طرح 
کاداسـتر هسـتند، تصریـح کـرد: دولـت معتقد بـه اجرای ایـن قانون 
اسـت، از این رو تاکنون همکاری مناسـبی با سـازمان ثبت اسـناد و 

اماک کشـور داشـته اسـت.
کاظمـی یادآور شـد:  نقصـی در قانون و اجرای قانـون وجود ندارد 
و تنهـا بـه اجـرای کنـد قانـون انتقـاد وارد اسـت کـه در ایـن زمینـه 
مشـکات بودجـه ای و مباحـث تخصصـی بـرای پیاده سـازی طـرح 

کاداسـتر بـه عنـوان علت کنـدی آن مطرح اسـت.
وی تاکیـد کـرد: بایـد آموزش هـای ازم بـه کارشناسـان سـازمان 
ثبـت اسـناد و امـاک ارائـه شـود تـا رونـد اجـرای قانون با سـرعت 

بیشـتری طی شـود.
نایـب رئیس کمیسـیون قضایی و حقوقی مجلس شـورای اسـامی، 
یـادآور شـد: ریاسـت سـازمان ثبـت اسـناد و امـاک کشـور نیـز با 
حضـور در کمیسـیون قضایـی و حقوقـی از تدویـن برنامه های ویژه 

بـرای اتمـام طرح کاداسـتر خبر داده اسـت.
 

کمالی پور: سازمان  ثبت در اجرای طرح کاداستر به 
حقوق  مردم تعدی  نکند/ رفع زمین خواری با تعیین 

تکلیف اراضی دولتی
یحیـی کمالی پـور در گفـت وگـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری خانـه 
ملـت در خصـوص اجـرای طـرح کاداسـتر از سـوی سـازمان ثبـت 
اسـناد و امـاک کشـور، گفـت: طـرح کاداسـتر در شـرایطی کـه 
اختافـات ملکـی بـا تعـدد دعـاوی حقوقـی در مراجـع دادگسـتری 
وجـود دارد کـه در مـواردی ایـن دعـاوی بیـن افـراد یا بیـن افراد و 

دولـت بـود توانسـت تـا حـدودی موثـر واقـع می شـود.
 نماینـده مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد در مجلـس شـورای اسـامی، 
افـزود: اگـر بتـوان در راسـتای اجـرای قانـون کاداسـتر بـه صـورت 

جامـع تمامـی اراضـی دولتـی را از باتکلیفـی درآورد تـا مالکیـت 
ورودی  کاهـش  در  شـود  مشـخص  حقوقـی  و  حقیقـی  اشـخاص 
زمیـن  و  کاه برداری هـا  کاهـش  قضایـی،  مراجـع  بـه  پرونده هـا 

برداشـته خواهـد شـد. بزرگـی  خواری هـا گام 
وی بـا بیـان اینکـه در کنـار اجـرای طـرح کاداسـتر بایـد بـه حقـوق 
افـراد و تصرفـات آنهـا توجه داشـت، تصریح کرد: دولـت تا زمانی 
کـه مالکیـت بامنـازع خـود را بـر اراضی مشـخص نکرده سـازمان 

ثبـت اسـناد و امـاک نبایـد نسـبت بـه صدور سـند اقـدام کند.
در  تداخلـی  و  اختـاف  کـه  مـواردی  در  داد:  ادامـه  کمالی پـور 
ثبـت  سـازمان  دارد،  وجـود  امـاک  اربعـه  حـدودات  خصـوص 
اسـناد و امـاک بایـد ورود کنـد امـا نبایـد بـا ارائه گـزارش صرف 
از سـوی ادارات مربوطـه نسـبت بـه صـدور سـند اقـدام کنـد بلکـه 
بایـد کارشناسـان ثبتـی خـود را بـه محـل فرسـتاده  تـا گـزارش را 
بـا واقعیـت تطبیـق دهـد و چنانچـه اختافـی هسـت در راسـتای رفع 

اختـاف مانـع صـدور سـند ثبتـی شـوند.
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس دهـم تاکیـد کـرد: گزارش هایـی از 
مـردم مبنـی بـر تعـدی به حقـوق آنـان در اجرای طـرح کاداسـتر به 
مـا ارائه شـده اسـت بـا ایـن مضمون کـه از حدوداتـی که در اسـناد 
تنظیمـی ذکر شـده احسـاس نگرانـی کردنـد چراکه با حقـوق افراد 

دارد. تداخل 
نایـب رئیـس کمیسـیون قضایی و حقوقی مجلس شـورای اسـامی، 
تاکیـد کـرد: سـازمان ثبـت اسـناد و امـاک کشـور بـرای اجـرای 
طـرح کاداسـتر بایـد از کارشناسـان خبره و بیشـتری اسـتفاده کند و 
سـرعت عمـل بـه کار بدهنـد ضمـن اینکـه دقـت داشـته باشـند تا به 

حقـوق مـردم تعدی نشـود.
 فتحی: رفع دعاوی ناشی از سند رسمی به دنبال 

اجرای طرح کاداستر 
محمدجـواد فتحـی در گفت وگو بـا خبرنگار خبرگـزاری خانه ملت 
در ایـن خصـوص بـا یـادآوری اظهارات رئیس سـازمان ثبت اسـناد 
و امـاک کشـور در کمیسـیون حقوقـی و قضایـی، گفـت: رئیـس 
سـازمان ثبـت اسـناد و امـاک آمـاری از اجـرای ایـن طـرح ارائـه 
کـرد و اذعـان داشـت کـه درصـد کمـی از اجـرای ایـن طـرح باقی 

اسـت.  مانده 

پردیـس در  تهـران، ری، شـمیرانات، اسامشـهر و  نماینـده مـردم 
مجلـس شـورای اسـامی بـا بیـان اینکـه کاداسـتر، طـرح قابـل دفاع 
علمـی اسـت، تصریـح کـرد: اگـر ایـن طرح بـه درسـتی اجرا شـود 
بسـیاری از دعاوی ناشـی از سـند رسـمی در کشـور مرتفع می شـود.

عضـو کمیسـیون قضایـی وحقوقی مجلس شـورای اسـامی، افزود: 
طـرح  اجـرای  عـدم  مدعـی  کـه  دیگـری  سـازمان  هـر  یـا  دولـت 
کاداسـتر در سـازمان مربوطـه خود باشـد، می تواند اقامـه دعوا کند، 
بـا ایـن حـال بایـد توجـه داشـت کـه کادسـتر طـرح خوبی اسـت و 

بایـد در اجـرای آن کمـک بسـیار شـود.

در گفت  وگو با نمایندگان مطرح شد؛ 
کاداستر؛ کابوس زمین خواران 
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ترفیع درجه فرمانده 
قرارگاه عملیاتی قدس 

“نیروی زمینی سپاه” 

خبرگـزاری میـزان- فرمانده قرارگاه قدس جنوب شـرق کشـور 
بـا موافقـت فرمانـده معظم کل قوا بـه درجه سـرتیپ تمامی نائل 
آمـد. فرمانـده قـرارگاه عملیاتـی قـدس نیـروی زمینـی سـپاه بـه 
محمـد  سـردار  میـزان،  خبرگـزاری  سیاسـی  گـروه  گـزارش 
مارانـی فرمانـده قـرارگاه عملیاتـی قـدس نیـروی زمینـی سـپاه 
روز گذشـته)۲۱ شـهریور۹۵( درجـه سـرتیپ تمامی خـود را از 

دسـتان مبـارک فرمانـده معظـم کل قـوا دریافـت کـرد.
در ایـن دیـدار که سرلشـکر پاسـدار سـید یحیی صفوی دسـتیار 
و مشـاور عالـی فرماندهـی معظـم کل قـوا، سرلشـکر پاسـدار 
غامعلـی رشـید فرمانـده قـرارگاه مرکـزی خاتم اانبیـاء)ص(، 
امیـر دریابـان علـی شـمخانی دبیـر شـورای عالـی امنیـت ملـی، 
سـردار  و  سـپاه  فرمانـده کل  جانشـین  سـامی  سـردار حسـین 
محمـد پاکپـور فرمانـده نیـروی زمینـی سـپاه حضـور داشـتند، 
درجـه  بـه  قـوا  کل  معظـم  فرماندهـی  توسـط  مارانـی  سـردار 

سـرتیپ تمامـی نائـل شـد.

حجاریان: 
مرتضوی 

شرط قبول توبه را به جا آورد 
سـعید حجاریـان خواسـتار رعایـت قاعـده فقهـی »اقـرار العقاء 

علـی انفسـهم« در مـورد سـعید مرتضوی شـد. 
خبرگزاری ایسـنا: سعید حجاریان خواسـتار رعایت قاعده فقهی 
»اقـرار العقـاء علی انفسـهم« در مورد سـعید مرتضوی شـد. این 
فعـال سیاسـی اصاح طلـب با اشـاره بـه نامـه  عذرخواهی سـعید 
مرتضـوی در ارتبـاط بـا وقایـع بازداشـتگاه کهریـزک، اظهـار 
کـرد: آقـای مرتضـوی در ایـن نامـه از کشته شـدگان حـوادث 
بازداشـتگاه کهریـزک بـه عنوان شـهید یـاد کرد، نفس اسـتفاده 
از واژه شـهید، از سـوی او بـه منزلـه اقرارش بر به وقوع پیوسـتن 
آن جنایـت هولنـاک اسـت.حجاریان ادامـه داد: وی در این نامه 
پنـج بنـدی گفتـه؛ وقایـع کهریـزک حوادثـی غیـر عمـد بـوده 
اسـت، پـس در نهایـت او بـه دسـت داشـتن در این حادثـه اقرار 
کـرده  و مقصـر محسـوب می شـود، امـا  قبا اعام کـرده  بود از 
ماجـرای کهریزک خبر نداشـته اسـت. در هر صورت بر اسـاس 
قاعـده فقهـی »اقـرار العقـاء علـی انفسـهم« ، قاضـی می تواند بر 

پایـه  اقـرار کـردن شـخص متهـم، بـرای او حکم صـادر کند.
ایـن فعـال سیاسـی اصاح طلـب افـزود: سـعید مرتضـوی اعتقاد 
دارد حوادثـی کـه در زمـان دادسـتانی او رخ داده اسـت، غیـر 
عمـد بـوده؛  پـس او حکـم قتـل غیـر عمـد را بایـد قبـول داشـته 
عذرخواهـی  از  اگـر   : شـد  یـادآور  همچنیـن  باشـد.حجاریان 
مرتضـوی توبـه تعبیـر شـود، بایـد از او انتظـار اجـرای شـرایط 
قبـول توبـه را مطابـق آنچه در اسـام آمده اسـت داشـته باشـیم.

وی در ارتباط با ضرورت اجرای شـرایط توبه توسـط مرتضوی 
تصریـح کـرد: او اول بایـد قـول بدهـد کـه دیگـر آن گناهان را 
تکـرار نکنـد، دوم بایـد آن هـا را جبـران کنـد .در گام سـوم بـر 
اسـاس شـرایط توبـه از گنـاه، هـر آنچیزی کـه از آن فسـادها به 
دسـت آورده را باید پس دهد؛  اگر آدم کشـته، قصاص شـود، 
اگـر معاونـت در قتـل داشـته حکـم بگیـرد و غرامـت بدهـد، به 
هـر حـال بایـد بر اسـاس قواعـد فقهـی و قانونی مجازات شـود.

درصد اجرای سامانه های 
آبیاری نوین کشور 

در جنوب کرمان
اسـتان کرمـان گفـت:  رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب 
جنـوب کرمـان از ابتـدای امسـال تاکنـون ۱۱ درصد اجرای سـامانه 

هـای آبیـاری نویـن کشـور را بـه خـود اختصـاص داده اسـت.
جمـع  در  شـنبه  روز  موسـوی  یعقـوب  سـید  ایرنـا  گـزارش  بـه   
خبرنـگاران افـزود: شـش هـزار هکتـار سـامانه آبیـاری نوین امسـال 

در جنـوب اسـتان کرمـان اجـرا شـده اسـت.
وی بیـان کـرد: در ایـن منطقه از ابتدای اجرای سـامانه هـای آبیاری 
نویـن تاکنـون 6۳ هـزار هکتـار از اراضـی باغـی و زراعـی منطقـه 

جنـوب کرمـان بـه ایـن سـامانه ها مجهز شـده اسـت.
وی گفـت: در زمینـه اسـتفاده از تسـهیات صنـدوق توسـعه ملـی 
در بخش کشـاورزی این سـازمان رتبه نخسـت کشـوری را کسـب 
کرد.رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان افـزود: طی 
دو سـال گذشـته ۱۰ هـزار و ۵۰۰ میلیـارد ریـال از منابـع داخلـی 
بانک هـا، یکهـزار و ۹7۰ میلیـارد ریـال از محـل صنـدوق توسـعه 
ملـی و ۲۵۰ میلیـارد ریـال بـرای خـط ویـژه اعتبـاری مکانیزاسـیون 
کشـاورزی توسـط سـازمان جهاد کشـاورزی جنـوب کرمان جذب 

است. شـده 
رونـق  موجـب  اعتبـار  میـزان  ایـن  جـذب  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
اسـتان  منطقـه جنـوب  ایـن بخـش در  کشـاورزی و مکانیزاسـیون 

اسـت. شـده  کرمـان 
موسـوی گفـت: ایـن سـازمان در جشـنواره شـهید رجایی اسـتان در 
سـال جـاری رتبـه برتـر را کسـب کـرد و بـا توجـه بـه سیاسـت های 
و  مسـئوان  سـایر  حمایـت  همـکاران،  تـاش  متبـوع،  وزارتخانـه 
همـکاری کشـاورزان موفـق شـدیم، سـازمان را بـه عنـوان دسـتگاه 

برتـر اسـتان معرفـی کنیم.
وی تصریـح کـرد: کسـب ایـن رتبـه نشـانگر تحقـق فعالیـت هـای 

صـورت گرفتـه و شـاخص های کمـی و کیفـی اسـت.
وی افـزود: سـال گذشـته تکنیک هـا و روش های ابتـکاری و نوینی 
در زمینـه کاشـت، داشـت، برداشـت، کنتـرل آفت هـا و بیماری هـا 
بـا اسـتفاده از روش هـای طبیعـی، کاهـش شـدید مصـرف سـموم و 

کودهـای شـیمیایی انجام شـده اسـت.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب اسـتان کرمان بیـان کرد: 
و  اسـتفاده  کاشـت،  نحـوه  در  جدیـدی  هـای  تکنیـک  همچنیـن 

آزمـون کارنده هـای جدیـد در منطقـه جنـوب کرمان بـه کار گرفته 
و توسـعه کشـت های نشـایی بـرای کاهـش مصـرف آب در واحـد 

سـطح و افزایـش راندمـان تولیـد نیـز انجـام شـده اسـت.
از  اختصاصـی  گلخانه هـای  در  نشـایی  کشـت های  گفـت:  وی 
باشـد. مـی  آینـده  سـال های  بـرای  سـازمان  اصلـی  سیاسـت های 

وی خاطرنشـان کـرد: تاسـیس، راه انـدازی و تجهیـز یـک واحـد 
آزمایشـگاه سـلولی مولکولـی در منطقـه از اقدامـات ویـژه سـازمان 
جهـاد کشـاورزی بـوده کـه ایـن آزمایشـگاه موجـب شـده نیـاز بـه 
تهـران  بـه  مرکبـات  گرینینـگ  بـه  مشـکوک  نمونه هـای  ارسـال 
برطـرف شود.موسـوی افـزود: مـا قادر هسـتیم در این آزمایشـگاه با 
اسـتفاده از دسـتگاه الکتروفـورز و دسـتگاه های مجهز بـه روش های 
PCR تشـخیص دهیـم نمونه هـای مشـکوک در ایـن تسـت مثبـت یا 

هسـتند. منفی 
وی گفـت: مانیتورینـگ ›ردیابـی‹ عـوارض گرینینـگ مرکبات در 
سـطح منطقـه با تهیه نقشـه هـای پراکندگی پوشـش ایـن بیماری در 
حـال انجـام اسـت.وی اظهـار کـرد: احداث یـک واحد بـاغ مادری 
بـا مجـوز موسسـه تحقیقـات اصـاح بـذر و نهـال در منطقـه نـراب 
شهرسـتان جیرفـت از دیگـر اقدامـات بسـیار موثـر انجـام شـده در 
سـال گذشـته بـوده کـه موجـب شـد بـا ایـن همـه فعالیـت سـازمان 
جهـاد کشـاورزی جنوب کرمـان در جایگاه رتبه برتر دسـتگاه های 

اجرایـی اسـتان قـرار گیرد.
سـاانه بیـش از چهار و نیـم میلیون تن انواع محصوات کشـاورزی 
در هفـت شهرسـتان، جیرفـت، عنبرآبـاد، فاریـاب، رودبـار جنوب، 
قلعـه گنـج کـه زیـر پوشـش سـازمان جهـاد  کهنـوج، منوجـان و 
بازارهـای  بـه  و  تولیـد  دارنـد،  قـرار  کرمـان  جنـوب  کشـاورزی 

مصـرف عرضـه مـی شـود.
توسـعه کشـت هـای با آبیاری نویـن از مصوبات طـرح همیاران آب 

بوده که از دو سـال قبل در اسـتان اجرایی شـده اسـت. 

رئیـس مجمـع نمایندگان اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان در مجلس 
از بررسـی چرایـی واگـذاری بندرچابهـار در جلسـه مجمـع خبـر 

داد. 
محمدنعیـم امینـی فـرد بـا یـادآوری اخبـاری مبنـی بـر واگذاری 
بنـدر چابهـار بـه هندی ها، گفت: بـه طور حتم مجمـع نمایندگان 
اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان چرایـی ایـن واگـذاری و همچنیـن 

تبعـات و پیامدهـای آن را بـه طـور دقیـق بررسـی خواهـد کرد.
نماینـده مـردم ایرانشـهر، سـرباز، دلـگان، فنـوج و بخـش هـای 
بنـت، آهـوران و آشـار در مجلس شـورای اسـامی با بیـان اینکه 
در صورتـی کـه در قـرارداد واگـذاری بنـدر چابهـار بـه هنـدی 
هـا لـزوم رشـد اقتصـادی و همچنیـن کاهـش بیکاری دیده شـده 
باشـد مـی تـوان بـه نتایـج آن تاحـدودی امیـدوار بود، افـزود: در 
صورتـی کـه بـدون هیـچ پشـتوانه درسـتی ایـن واگـذاری انجـام 
شـود؛ بـه طورحتـم مشـکات عدیـده ای متوجـه کشـور خواهد 

بود.
وی بـا تاکیـد براینکـه 
بخـش  بـه  توجـه 
سـرمایه  و  خصوصـی 
داران داخلـی بایـد در 
واگـذاری  اولویـت 
بنـادر و مناطق آزاد در 
باشـد، تصریح  کشـور 
کـرد: واگـذاری بنادر 
نظرگرفتـن  در  بـدون 
ظرفیـت هـای داخلـی 
بخـش  جملـه  از 
سـرمایه  و  خصوصـی 
روح  بـا  کشـور  داران 
در  مقاومتـی  اقتصـاد 

اسـت. تضـاد 
امینـی فـرد، ادامـه داد: 
منعقـد  قـرارداد  بایـد 
درخصـوص  شـده 

در  بتـوان  تـا  شـود  بررسـی  دقـت  بـه  چابهـار  بنـدر  واگـذاری 
داد. انجـام  کارشناسـی  اظهارنظـر  آن  خصـوص 

ایـن نماینـده مـردم در مجلـس دهم بـا بیان اینکـه بنـدر چابهار از 
حیـث اقتصـادی مزیـت هـای بسـیاری بـرای کشـور دارد، گفت: 
بایـد هر نـوع اقدامی درخصـوص واگذاری یا عـدم آن در بحث 
مناطـق آزاد همـراه بـا نیازسـنجی و همچنین سـنجش مزیت های 

آن همراه باشـد.
وی، ادامـه داد: اسـتفاده از تـوان و منابـع نیروهـای داخلی باید در 
هـر امـری در مرکز توجه باشـد تا به ایـن ترتیب اقتصـاد مقاومتی 

به عرصـه عمل نزدیک شـود.
رئیـس مجمـع نمایندگان اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان در مجلس 
شـورای اسـامی،تاکید کرد:برای بررسـی چرایی عقد قرارداد با 
کشـور هنـد بـرای واگـذاری بندر چابهـار و همچنیـن مزیت ها و 
معایـب آن جلسـه ای بـا" ترکان" دبیر شـورای عالـی مناطق آزاد 

و در صـورت لـزوم بـا رئیس جمهـوری برگـزار خواهیم کرد.

بررسی واگذاری بندر چابهار به هندی ها 
در جلسه مجمع نمایندگان استان

از  رودان  شهرسـتان  انقـاب  و  عمومـی  دادسـتان 

دسـتگیری قاتـل فراری در کمتـر از 10 روز از وقوع 
جـرم توسـط پلیـس آگاهـی و بـا دسـتور قضایـی 

بازپـرس دادسـرای شهرسـتان رودان خبـر داد.
 هم زمـان بـا اول شـهریورماه در سـاعت 20، دو نفر 
از اتبـاع ایرانـی بـا شـلیک گلوله بـه سـمت مقتول به 
نـام گل احمـد صدیقـی 40 سـاله، وی را از ناحیـه 
قفسـه سـینه و گلـو بـه شـدن مجـروح کردنـد کـه 
نامبـرده براثـر شـدت جراحـات وارده جـان باخـت.

وی افـزود: بافاصلـه پـس از وقوع حادثه دادسـتان 
در محـل  دادسـرای شهرسـتان رودان  بازپـرس  و 
وقـوع قتـل حضـور یافتنـد و بـا دسـتور دادسـتانی 

و بـا قیـد فوریـت و در کمتـر از 24 سـاعت 3 نفـر از 
متهمین دسـتگیر و بازداشـت شـدند و تحقیقات آغاز 
و پرونـده در دادسـرای شهرسـتان رودان تشـکیل 
شـد کـه طـی تحقیقـات اولیـه انگیـزه متهمیـن انتقـام 
از فـرد مقتـول بـوده کـه خود نیز 6 سـال قبـل متهم 
بـه قتـل بـوده اسـت و متهمیـن نیـز بـا تحریـک اتباع 

بیگانـه اقـدام بـه قتـل کرده اند.
رودان  شهرسـتان  انقـاب  و  عمومـی  دادسـتان 
تصریـح کـرد: پـس از وقـوع قتـل پرونـده در شـعبه 
اول بازپرسـی دادسـرای شهرسـتان رودان تشـکیل 
شـد و تحقیقـات قضایـی توسـط بازپـرس و پلیـس 

آگاهـی درزمینـه دسـتگیری قاتـل آغـاز شـد.
صفایـی خاطرنشـان کـرد: طـی تحقیقات انجام شـده 
شهرسـتان  آگاهـی  پلیـس  و  بازپرسـی  سـوی  از 

رودان مشـخص شـد کـه قاتل فردی به نـام » ب-م » 
سـاکن شهرسـتان مینـاب بـوده اسـت.

وی اضافـه کرد: پس از شناسـایی قاتـل و طی نیابت 
بـه دادسـرای عمومـی و انقـاب شهرسـتان مینـاب 
نامبـرده توسـط مأموران نیروی انتظامی دسـتگیر و 
تحویل بازپرسـی دادسـرای شهرسـتان رودان شد.

رودان  شهرسـتان  انقـاب  و  عمومـی  دادسـتان 
در پایـان بـا اشـاره بـه اینکـه طـی عملیـات پلیسـی 
نیروهـای پلیـس آگاهـی اسـلحه کلت کمری کـه قاتل 
از آن اسـتفاده کـرده بـود نیـز کشـف شـد، افـزود: 
دادسـرای  بازپرسـی  در  حضـور  از  پـس  متهـم 
شهرسـتان رودان بـه قتـل عمـد مقتـول به نـام » گل 
احمـد صدیقـی« با شـلیک گلولـه اعتراف کرده اسـت 

و بـا قـرار قانونـی بازداشـت اسـت.

جریـان سـیل در ایـن روسـتاها خسـاراتی را بـرای اهالـی 
روسـتا بـر جـای گذاشـت کـه خوشـبختانه تلفـات جانـی 
نداشـت و فقـط عبـور و مـرور اهالی روسـتا را مختل کرده 

است. 
در  کـه  شـدیدی  بارندگـی  طـی  گزارش”شـوباد“  بـه 
غافل،سـر زیارت،چـاه  نورآباد،کوتک،چـاه  روسـتاهای  

ریگ،سهاور،رشکرد،سـفیدمراد… روسـتاهای همجـوار 
بـا شـدت در نوردیـد. شهرسـتان کهنـوج را 

و جریـان سـیل در ایـن روسـتاها خسـاراتی را بـرای اهالـی 

روسـتا بـر جـای گذاشـت کـه خوشـبختانه تلفـات جانـی 
مختـل  را  روسـتا  اهالـی  مـرور  و  عبـور  فقـط  و  نداشـت 
کـرده اسـت. و پـس از سـر ریـز شـدن رودخانـه هـا آب 
بـه خانـه هـای  بـه خانـه هـای مسـکونی سـرازیر شـده و 
روسـتا خسـارت وارد کـرده و یکـی از پـل هـای جـاده را 
شکسـته اسـت و احتمال شکسـتن آن در روزهـای آینده و 

خطرنـاک و حادثـه خیـز شـدن آن هسـت.
از  جلوگیـری  خواسـتار  مسـئولین  از  روسـتا  اهالـی 
خسـارتهای احتمالی بیشـتر در روسـتا دارنـد و رودخانهای 

فصلـی را دوبـاره بـا خاکریـز محکـم کنند 
و از مسـئولین  جهـت محکـم سـازی ایـن 
لـودر  درخواسـت  فصلـی  رودخانهـای 

دارنـد.
مسـئول راه و شهرسـازی از اهالـی  کهنوج 
خواست:کسـانی کـه قصـد عبـور و مـرور 
بـه سـمت  از محورهـای سهاور،رشـکرد 
توصیـه  دارنـد  را  مـراد  سـفید  کوتـک 

میشـود بـا احتیـاط رانندگـی کننـد.

دستگیری قاتل فراری در کمتر از 10 روز در رودان

سیل به راه های روستایی شهرستان کهنوج خسارت وارد کرد
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غذاهای سالمی که نباید بعد از 
جراحی کاهش وزن مصرف کرد! 
از  اسـت  بهتـر  وزن،  کاهـش  بـا  مرتبـط  جراحی هـای  از  بعـد 
مصـرف برخـی از غذاهـا اجتنـاب شـود. البتـه بایـد بـه خاطـر 
ممنـوع  غذاهـای  از  مـدت  لیسـت طوانـی  کـه  باشـید  داشـته 
شـده بـرای همـه افـراد یکسـان نیسـت. بـا اینحـال در ایـن مقاله 
قصـد داریـم غذاهایـی را معرفـی کنیـم کـه بهتـر اسـت بعـد از 
شـود. اجتنـاب  آن هـا  مصـرف  از  وزن  کاهـش  جراحی هـای 

بـرای دو هفتـه پـس از چراحـی، بهتـر اسـت از خـوردن هر نوع 
غـذای جامـدی اجتنـاب کنید:

 درسـت بعـد از جراحـی، شـکم شـما اسـیب پذیـر خواهـد بود. 
بنابرایـن در این شـرایط پزشـکان توصیـه می کننـد حداقل تا دو 
یـا سـه هفتـه پـس از جراحـی از رژیـم غذایـی مایعات اسـتفاده 
شـود و از مـواد جامـد و سـخت اجتنـاب گـردد. ایـن موضـوع 
بـه معنـای خـوردن غذاهایی همچـون شـیک های پروتئینی، پنیر 
کلبـه کـم چـرب، پودینـگ کـم شـکر، ماسـت سـاده و سـوپ 
اسـت. از خـوردن هـر مـاده ای کـه نیـاز به جویدن داشـته باشـد 
خـودداری کنیـد. در این مدت بهتر اسـت به شـکم خـود اجازه 
اسـتراحت بدهیـد. بـرای درمـان و بهبـود بافت های زخمـی باید 
زمـان کافـی اختصـاص داده شـود. مایعـات می توانـد بـه اسـانی 
از سیسـتم گوارشـی شـما عبـور کنـد امـا مـواد جامـد در شـکم 
می مانـد و باعـث ایجـاد درد در آن می شـود. در ایـن شـرایط، 

امـکان بهبـود بسـیار کمتـر خواهد شـد.
بـرای سـه هفتـه آینـده، از خـوردن نـان، آجیل ها، 

میوه هـای فیبـردار و سـبزیجات اجتنـاب کنیـد:
غذایـی  رژیـم  فـاز  از  بعـد   
سـمت  بـه  بایـد  مایعـات، 
ماهـی،  تـن  همچـون  مـوادی 
ماهـی  مـرغ،  تخـم  سـااد 
بـدون  بوقلمـون  سـبک، 
میوه هـای   ، توفـو  چربـی، 
و  شـده  پختـه  یـا  کنسـروی 
سـبزیجات پختـه شـده بروید. 
از خـوردن هر ماده چسـبناکی 
خـودداری کنیـد. مـوادی همچـون نـان و کـره آجیـل  می تواند 
حالـت چسـبنده داشـته باشـد. غذاهای فیبـردار همچـون آجیل، 
میـوه و سـبزیجات خـام نیـز بایـد حـذف گـردد. از آنجایـی که 
شـکم شـما بعـد از جراحـی معمـوا کوچـک تـر می شـود بهتر 

کنیـد. میـل  اندکـی  غـذای  یکبـار  دقیقـه   ۲۰ هـر  اسـت 
برای طوانی مدت:

 بـرای طوانـی مدت از مصـرف موادی همچـون ذرت بو داده، 
آب) قبـل یـا بعـد از غـذا(، سـبزیجات خـام، خـوردن میـوه بـا 
مـدت  طوانـی  در  کنیـد.  اجتنـاب  قرمـز  گوشـت  و  پوسـت 
از غذاهـا  برخـی  از خـوردن  را مجبـور کـرد  افـراد  نمی تـوان 
خـودداری کننـد. البتـه می تـوان مصـرف غذاهـای ذکر شـده را 
تـا حـد ممکـن کمتر نمود تا اسـیب زیـادی به معده وارد نشـود. 
بهتـر اسـت از مصـرف کربوهیدرات هـای تصفیـه شـده و هـر 
چیـزی کـه مقدار زیادی شـکر و چربـی ناسـالم دارد خودداری 
شـود. مـوادی همچـون نـان و ذرت بـو داده ممکـن اسـت در 
شـکم بزرگتـر شـوند و حـس سـیری سـریع تـری ایجـاد نمایند. 
بـرای جلوگیـری از ایـن امـر، بهتـر اسـت مصرف چنیـن موادی 
را کمتـر کنیـد. اگر دوسـت داشـتید از ذرت اسـتفاده کنید ابتدا 
کمـی هویـج پختـه و پنیـر بخوریـد و در آخـر ذرت بـو داده را 
مصـرف کنید. گوشـت قرمز، گوشـت مـرغ یا بوقلمـون بیش از 
حـد پختـه شـده، میوه هـا و سـبزیجات فیبـردار بـه سـختی هضم 
می شـوند. بنابرایـن ایـن مـواد نیـز هماننـد ذرت بـو داده باعـث 
ایجـاد حـس سـیری سـریع می شـوند و می تواننـد باعـث ایجـاد 

حالـت تهـوع و اسـتفراغ در فـرد شـوند.
۳۰ دقیقـه قبـل یـا بعـد از غذا، بهتر اسـت آب ننوشـید. نوشـیدن 
آب یـا مایعـات دیگـر قبـل از غـذا، باعـث ایجـاد حـس سـیری 
در شـما می شـود و اجـازه نمی دهـد مقـدار غـذای مناسـب را 
مصـرف کنیـد) اگرچـه ایـن گزینـه بـرای افـرادی کـه بـه دنبال 
کاهـش وزن هسـتند مفیـد اسـت امـا در افـرادی کـه جراحـی 
بعـد  نوشـیدن آب  نمی شـود(.  توصیـه  داشـته اند  وزن  کاهـش 
از مصـرف غـذا نیـز می توانـد باعـث ایجـاد یـک حالـت مـوج 
ماننـد در شـکم شـود و غـذا را بـه سـرعت از معده خـارج کند. 
در چنیـن شـرایطی امـکان جـذب مـواد مغـذی وجـود نخواهـد 
داشـت. در طوانـی مدت نیز امکان کشـیده شـدن معـده وجود 

دارد.

بسـتر تـااب هامون در تمامـی نقاط آن به خشـکیدگی 
کامـل رسـیده اسـت جـز در مواردی بسـیار کـم که در 
اواخـر مردادمـاه بـا رها سـازی آب از چـاه نیمـه به طـور 

جزیی آبگیری شـده اسـت.
باشـگاه  هـای  اسـتان  گـروه  خبرنـگار   گـزارش  بـه 
از  کمتـر  گذشـت  زاهدان،بـا  از  جـوان   خبرنـگاران 
دو سـه روز از اعـام مدیـرکل محیـط زیسـت اسـتان 
سیسـتان و بلوچسـتان مبنـی بـر رهاسـازی مرحلـه دوم 
حقابـه تـااب بین المللـی هامـون بـه میـزان ۲۰ میلیـون 
بین المللـی  تـااب  »پژوهشـکده  حـاا  مکعـب،  متـر 
هامـون « بـا انتشـار گزارشـی مصـور از خشـک شـدن 

می دهـد. خبـر  هامـون  دریاچـه  کامـل 
ایـن خبر در حالی اعام می شـود که مسـئوان سـازمان 
محیـط زیسـت از ابتـدای سـال تاکنـون بارهـا مدعـی 
تأمیـن حقابـه و بهبـود اوضـاع تـااب هامـون شـده اند 
امـا دومـاه پیـش وقتـی طوفـان شـدید شـن شـهرهای 
زابـل، زهـک، هیرمنـد و بسـیاری از مناطـق سیسـتان را 
درنوردیـد و راه ارتباطـی بیـش از ۳۰۰ روسـتا را قطـع 
کـرد، رئیس سـازمان محیط زیسـت بـه فاصله یک روز 
بعـد از طوفـان، از آبـدار شـدن تـااب هامون خبـر داد!

در همیـن حـال یکـی از مدیـران سـازمان جنگل هـا و 
مراتـع بـا انتشـار تصاویـر ماهـواره ای مربـوط بـه هامون 
از خشـک بـودن 86 درصـد ایـن تااب خبـر داد و آب 
موجـود در 14 درصـد مابقـی تـااب را تنهـا رطوبـت 

نامید. سـطحی 
این مقام مسـئول حتی مدعی شـد به جز سـیاب پشـت 
دیـوار مـرزی کـه از خـاک افغانسـتان در بهـار امسـال 
وارد ایـران شـده عمـًا هیـچ آب دیگـری بـه عنـوان 

حقابـه تـا آن زمـان بـه تـااب سـرازیر نشـده اسـت. 
امـا حقیقـت تلـخ بـی آب بـودن تااب هـای کشـور و 
تخصیـص نیافتـن حقابه هـای تااب هـا توسـط وزارت 
نیـرو - آن هـم بـه رغـم مصوبـه هیـأت دولـت در سـال 
جازموریـان  و  پریشـان  و  بختـگان  و  هامـون  از   -9۳
گرفتـه تـا شـادگان و هورالعظیـم، بـا طوفان هـای عظیم 
شـن، تلفـات شـدید آبزیـان و ماهی هـا، هجـوم انـواع 
پـی در  پـی در  آفـات و ملخ هـا و آتـش سـوزی های 
و  هورالعظیـم  در  ویـژه  بـه  تااب هـا  خشـکیده  بسـتر 
هامـون در ماه هـای اخیـر بـه منصه ظهور رسـیده اسـت.

تنهـا در یـک مورد سـازمان آب منطقه خوزسـتان اقدام 
بـه تأمیـن بخشـی از حقابـه هورالعظیـم کـرد کـه ایـن 
آب نیـز بـه دفعـات توسـط شـرکت نفـت مسـدود شـد 
تـا بـه تـااب نرسـد و امـروز مـوج عظیمـی از مـرگ و 
میـر در ایـن تـااب اتفـاق افتـاده اسـت بـه طـوری کـه 
گـزارش جدیـد و مصـور از تـااب هورالعظیـم حاکی 
اسـت گسـتره تلفـات آبزیـان بـه ۲5 کیلومتـری محـل 
اول مـرگ و میـر یعنـی در شـمال تـااب هم رسـیده و 

می میرنـد. همچنـان  ماهی هـا 
تااب هامون خشک تبدیل به مزرعه شد

در حالـی بـا خشـک شـدن تـااب هامـون میلیـون هـا 
ماهـی و جانـدار تلف شـدند حـاا تعـدادی از صیادانی 
کـه تـا دیـروز از تـااب هامون ماهـی صید مـی کردند 
در حـال کشـت خربـزه خـارج از فصـل در آن هسـتند. 
سییسـتان  کشـاورزی  جهـاد  رییـس  نجفـی  رضـا 
وبلوچسـتان گفـت: تعدادی از صیادان و عشـایر شـمال 

اسـتان بـا عقـب نشـینی آب در قسـمت هـای مختلـف 
تـااب هامـون که هنوز مرطوب اسـت، در حال کشـت 

خربـزه خـارج از فصـل هسـتند.
در  سـاانه  هامـون  تـااب  بـرداران  بهـره  افـزود:  وی 
در  هامـون  اراضـی  از  هکتـار   1۲۰۰ تـا   5۰۰ حـدود 
شهرسـتان هـای نیمـروز و هیرمنـد را زیر کشـت خربزه 

خـارج از فصـل مـی برنـد.
هامـون  تـااب  در  اینکـه کشـت خربـزه  بیـان  بـا  وی 
اغلـب در تیـر و مـرداد مـاه صـورت گرفتـه و برداشـت 
آن نیـز از شـهریور تـا آذر انجـام مـي شـود، گفـت: بـا 
توجـه بـه اینکـه اراضـی تـااب در مـدت چنـد مـاه از 
سـال بـه زیـر آب مـی رود، علـف هـای هـرز، آفـات و 
بیمـاری هـا در ایـن مـدت از بیـن مـی رونـد و از فرایند 
کشـت تـا برداشـت نیـاز به اسـتفاده از هیچ سـم و علف 
کشـی بـرای مبـارزه بـا آفات و علـف های هرز نیسـت.

وی در مـورد مزایـاي کشـت خربـزه در تـااب هامـون 
بیـان کـرد: پائیـن بـودن هزینـه تولیـد، کیفیـت بسـیار 
بـاای محصـول تولیـدی ، مصـرف کـم انـرژی در این 
نـوع زراعـت، عـدم مصـرف مـواد شـیمیایی، برداشـت 
محصـول در خـارج از فصـل معمول در منطقـه از جمله 

مزایـای ایـن محصول اسـت.
نجفـی خاطرنشـان کـرد: خربزه هـاي تولیدي اسـتان به 
علـت گرمـا و خشـکي هـوا معطـر شـده و طعم شـیرین 
کیفیـت  افزایـش  کـه  گیـرد  مـي  خـود  بـه  مطبـوع  و 

محصـول را بـه دنبـال دارد.
محصـول  ایـن  مصـرف  بـازار  براینکـه  اشـاره  بـا  وی 
و  اسـتان  هـای  شهرسـتان  سیسـتان،  منطقـه  بـر  عـاوه 
دیگـر اسـتان های کشـور اذعان کـرد: اکثر کسـانی که 
بـه کار کشـت خربـزه در تااب هامون مشـغول هسـتند 

کشـاورزان، دامـداران و عشـایر هسـتند.
مرگ دو میلیون ماهی در هامون

از سـوی دیگـر پژوهشـکده تـااب بین المللـی هامـون 
وابسـته بـه دانشـگاه زابـل، بـا انتشـار نتایج بررسـی خود 
به طـور کامـل  تـااب  ایـن  اعـام کـرد:  روز گذشـته 

خشـک شـده اسـت.
هامـون در  تـااب  »بسـتر  پژوهشـکده می افزایـد:  ایـن 
تمامـی نقـاط آن بـه خشـکیدگی کامـل رسـیده اسـت 
جـز در مـواردی بسـیار کـم کـه در اواخـر مردادمـاه بـا 
آبگیـری  به طـور جزیـی  نیمـه  از چـاه  رها سـازی آب 
شـده اسـت« ایـن مطالعه کـه به اسـتناد تصاویـر ماهواره 
بـا  شـده،  منتشـر  تـااب  خشـک  بسـتر  از   8 لندسـت 
نمایـش تصاویـر ماهـواره ای تأثیر آب رهاسـازی شـده 
تـااب  در  آب  مانـدگاری  میـزان  داخلـی،  منابـع  از 

هامـون را نیـز بررسـی کـرده اسـت.

نتایـج تصاویـر نشـان می دهد کـه ۲۰ میلیـون مترمکعب 
کوچـک  منطقـه  بـه  امسـال  مـرداد  اواخـر  کـه  آبـی 
گردشـگری »کـوه خواجه« در تااب هامون رهاسـازی 
شـده اسـت، حتـی یـک مـاه نیـز دوام نیـاورده اسـت. با 
خشـک شـدن تـااب بین المللـی هامـون در هفته هـای 
اخیـر، بیـش از دو میلیـون ماهـی و بچـه ماهـی در آن 
تلـف شـده و یـک فاجعـه زیسـت  محیطـی در جنـوب 
شـرق کشـور رقم خـورده که متأسـفانه در پـی تبلیغات 
متولیـان محیـط زیسـت از بهبود شـرایط تـااب هامون، 
ایـن امـر بـا بی توجهـی رسـانه های کشـور در چنـد مـاه 

گذشـته مواجه شـده اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه محبعلـی سیسـتانی، مدیـرکل 
شـیات سیسـتان در ایـن رابطـه گفتـه اسـت: بیـش از 
۳5۰ تـن ماهـی خشـک از تـااب هامـون جمـع آوری 
محیـط   مدیـرکل  محمـودی،  سـعید  امـا  اسـت.  شـده 
در  ماهی هـا  تلفـات  بلوچسـتان  و  سیسـتان  زیسـت 
تـااب هامـون را جوسـازی اعـام کـرده و همچنـان 

مدعـی اسـت: هیـچ فاجعـه زیسـت محیطی در هامـون 
رخ نـداده و حـال تـااب هامـون بسـیار خـوب اسـت!« 
ایـن مسـئول اردیبهشـت امسـال نیـز ادعـا کرده بـود که 
»تـااب هامـون بـه یـاری مسـئوان بـه مرحلـه تکمیلـی 

احیـا رسـیده اسـت.
جنجالـی  خبـری  در  نیـز  پارسـال  مـرداد  محمـودی 
اعـام کـرد کـه سـیاب بی سـابقه وارد تـااب هامـون 
شـده اسـت امـا بافاصلـه ایـن خبـر از سـوی مدیرعامل 
فرمانـداران  و  بلوچسـتان  و  سیسـتان  منطقـه ای  آب 

شـد. تکذیـب  هامـون  اطـراف  شهرسـتان های 
انتقال 500 هزار بچه ماهی از دل تااب 

خشکیده هامون به استخرها

سیسـتانی مدیـر کل شـیات شـمال اسـتان  از نجـات 
5۰۰ هـزار بچـه ماهـی در تـااب هامـون با مسـاعدت و 
همـکاری صیـادان منطقه خبر داد و بیـش از 11۰ گروه 
صیـادی کـه هـر گـروه متشـکل از 4۰ نفـر اسـت، کار 
جمـع آوری و انتقـال ایـن ماهیـان را انجـام مـی دهنـد.
تکذیب آبگیری هامون توسط شیات و ائمه 

جمعه سیستان

اظهارنظرهای سـعید محمودی، مدیرکل محیط  زیسـت 
سیسـتان و بلوچسـتان حاا آن قدر جنجال سـاز شـده که 
ائمـه  انتقـاد  مـورد  اسـت همچنـان  حـدود یـک سـال 

جمعـه شـهرهای مختلـف سیسـتان قـرار می گیـرد.
حجت ااسام والمسـلمین  انتقادهـا  تازه تریـن  در 
اشـرفیان امام جمعـه شـهر علی اکبـر - واقـع در نزدیکی 
سـاحل تـااب هامـون - در خطبه هـای نمـاز جمعـه دو 
هفتـه قبـل بـا اشـاره به سـخنان ایـن مدیر، گفـت: آقای 
مدیـرکل دم خـروس را بـاور کنیـم یـا قسـم حضـرت 
عبـاس)ع( را ؟ چـرا واقعیـت بـه ایـن واضحـی را انکار 
می کنیـد؟ بیاییـد از نزدیـک ببینیـد چـه بـر سـر تـااب 
هامـون و مـردم حاشـیه آن آمـده، تاابـی کـه امـروز 
تبدیـل بـه یـک بیابـان و گورسـتان ماهـی های خشـک 
شـده و شـما بـه جـای پذیرفتـن ایـن واقعیـت و حل آن 
اسـتفاده  سـوء  مـردم  نجابـت  از  و  می کنیـد  فرافکنـی 
می کنیـد؟ مگـر قـرار نبـود بعـد از ثبـت جهانـی تـااب 

حقابـه آن گرفتـه شـود؟
پیـش از ایـن نیـز حجت ااسام والمسـلمین کیخـا امـام 
جمعـه زابـل نیـز در خطبه هـای نمـاز جمعـه بـا انتقـاد 
دربـاره  زیسـت  محیـط   غیرواقعـی  اخبـار  از  مسـتقیم 
اطاعـات  کـه  مسـئوان خواسـت  از  هامـون،  تـااب 

درسـت و واقعـی بـه مـردم بدهنـد.
حقابه هامون به جای 50 درصد، یک درصد 

تعیین شد
با خشـک شـدن تااب هامون در 1۰-15 سـال گذشـته 
بیـش از 57۰ هـزار هکتـار بیابـان و کانـون طوفـان شـن 
و ریزگـرد بـه جـا مانده اسـت، ایـن در حالی اسـت که 
ایـن تـااب بـرای احیـا شـدن بـه 6 میلیـارد مترمکعـب 
آب نیـاز دارد امـا وزارت نیـرو حقابـه ایـن تـااب را 
کـه می بایسـت بـه انـدازه 5۰ درصـد کل آب حوضـه 
باشـد تنهـا 6۰ میلیـون مترمکعـب )معـادل یـک درصـد 
نیـاز واقعـی اش!!( تعییـن کـرده اسـت کـه از ایـن میزان 
ابتـکار  معصومـه  ادعـای  طبـق  جـاری  سـال  در  نیـز 
تاکنـون دوبـار ایـن حقابـه هـر بـار بـه میـزان ۲۰ میلیون 
امـا پژوهشـکده تـااب  مترمکعـب وارد تـااب شـده 
نماینـده مـردم  بین المللـی هامـون، احمـد علـی کیخـا 
زابـل در مجلـس و سـازمان جنگل هـا و مراتـع کشـور 
فقـط ورود ۲۰ میلیـون مترمکعـب آب را - کـه عمـًا 
رقمـی معادل سـه دهم درصـد از نیاز واقعـی این تااب 
اسـت - تأییـد می کنند.تأمیـن حقابـه تـااب آن هـم به 
داده کـه  مترمکعـب در حالـی رخ  میلیـون  میـزان ۲۰ 
کیخـا نماینـده مـردم زابـل چنـدی قبـل گفتـه بود: سـه 
چـاه نیمه زابـل مجموعـاً 66۰ میلیون متـر مکعب و چاه 
نیمـه چهـارم نیز حـدود 8۰۰ میلیـون مترمکعب ظرفیت 
ذخیره سـازی آب دارد کـه در حـال حاضـر تقریبـاً همه 

ایـن چهـار حلقـه چـاه آب دارنـد.
امـا از ایـن میـزان آب ذخیـره شـده در چـاه نیمه هـا که 
حـدود 8۰ درصـد آن بـه گفتـه مسـئوان اسـتان صرف 
کشـاورزی و تولیـد محصواتـی چون سـیب، هندوانه، 
گنـدم و حتـی برنـج می شـود حـدود یـک درصـد تنها 
بـه دریاچـه سیسـتانی ها داده شـده کـه نتیجـه آن تنهـا 
تأمیـن رطوبـت نسـبی خاک بود که از سـوی مسـئوان 
محیـط زیسـت، »آبگیـری و احیـای دریاچه« تعبیر شـد.

تااب هامون خشک شد 

اسـت کـه در  مـاده طبیعـی  گلوکوزامیـن یـک 
ایـن  می شـود.  یافـت  مفاصـل  اطـراف  مایـع 
حیوانـات،  اسـتخوان  در  طبیعـی  طـور  بـه  مـاده 
مغـز اسـتخوان، صـدف و قـارچ موجـود اسـت. 
سـاخت  در  مهمـی  بسـیار  نقـش  گلوکوزامیـن 
معمـوا  و  می کنـد  بـازی  غضروف هـا  سـاز  و 
کار  بـه  افـرادی  بـرای  مکمـل  یـک  عنـوان  بـه 
مـی رود کـه از آرتریـت ، بـه خصـوص آرتـروز 
خصـوص  بـه  گلوکوزامیـن  می برنـد.  رنـج 
گلوکوزامیـن سـولفات، از پوسـته سخت پوسـتان 
برداشـته می شـود و در مکمل هـای غذایـی قـرار 
می گیـرد. ایـن مـاده را می تـوان در آزمایشـگاه 

نیـز تولیـد کـرد.
گلوکوزامین چیست؟

گلوکوزامیـن در اشـکال مختلفـی موجود اسـت. 
ایـن اشـکال عبارت اسـت از:

* گلوکوزامین سولفات
* گلوکوزامین هیدروکلراید

* N- استیل گلوکوزامین
اگرچـه این سـه ماده شـبیه هم هسـتند، امـا اثرات 
یکسـانی بـر روی بـدن نخواهنـد داشـت. بیشـتر 

مطالعـات انجـام شـده کـه پتانسـیل ایـن مـواد بـر 
بـر  کرده انـد  آزمایـش  را  بـدن  سـامتی  روی 
داشـته اند. تمرکـز  روی گلوکوزامیـن سـولفات 

مکمل هـای غذایـی حـاوی گلوکوزامیـن معموا 
کندرویتیـن  همچـون  دیگـری  مـواد  شـامل 
سـولفات ، MSM یـا غضـروف کوسـه هسـتند. 
کـه  باورنـد  ایـن  بـر  افـراد  از  برخـی  اگرچـه 
باشـد  مفیـد  برایشـان  می توانـد  ترکیبـات  ایـن 
موضـوع  ایـن  تاییـد  بـرای  علمـی  شـواهد  امـا 
 (NIH)سـامت ملـی  موسسـه  نـدارد.  وجـود 
حـاوی  پوسـت  کرم هـای  کـه  می کنـد  اضافـه 
گلوکوزامیـن بـرای درد مفاصـل می توانـد مفیـد 
باشـد زیـرا مـواد دیگـری در آن وجـود دارد که 
شـواهدی  دارنـد.  دهندگـی  تسـکین  خاصیـت 
از  نشـان دهـد گلوکوزامیـن  نـدارد کـه  وجـود 
طریـق پوسـت قابـل جـذب اسـت. موسسـه ملـی 
از  برخـی  کـه  می کنـد  بیـان  همچنیـن  سـامت 
 ، سـولفات  گلوکوزامیـن  حـاوی  محصـوات 
حـاوی مـوادی کـه بـر روی برچسبشـان نوشـته 

نیسـتند.  شـده اسـت 
ازمایش هـای انجـام شـده نشـان می دهـد کـه این 

 1۰۰ تـا   ۰ گلوکوزامیـن  محتـوای  محصـوات 
درصـد را دارنـد. در ازمایش هـای دیگـر) زمانی 
حـاوی  می کـرد  ادعـا  محصـول  برچسـب  کـه 
گلوکوزامین هدیروکلراید اسـت) مشـخص شـد 
کـه این محصـول حـاوی گلوکوزامین سـولفات 

است.
چـرا افـراد از مکمل هـای گلوکوزامین 

اسـتفاده می کننـد؟
بـر اسـاس مرکـز ملـی درمان هـای جایگزیـن و 
می دهـد  نشـان  شـده  انجـام  مطالعـات  مکمـل، 
آمریـکا،  در  بزرگسـاان  از  درصـد   17.7 کـه 
نوعـی مکمـل  هـای غذایـی را مصـرف می کنند. 
از میـان ایـن افـراد، 19.9 درصـد از مکمل هـای 
مکمل هـای  می کننـد.  اسـتفاده  گلوکوزامیـن 
رایجـی  مـوارد  از  یکـی  گلوکوزامیـن،  حـاوی 
 ، آرتـروز  بـه  مبتـا  افـراد  توسـط  کـه  اسـت 
بیمـاری التهابی روده (IBD) و کولیت اولسـراتیو 

می شـود. مصـرف 
آرتروز:

کـه  می دهـد  نشـان  مختلـف  علمـی  مطالعـات 
مکمل هـای حـاوی گلوکوزامیـن ممکـن اسـت 
بـه بیمارانـی کـه مبتـا به آرتـروز هسـتند کمک 
کـه  اسـت  دریافتـه  همچنیـن  مطالعـات  کنـد. 

می توانـد: درسـتی  بـه  گلوکوزامیـن 
* دردهای مرتبط با آرتروز را کاهش دهد.

* عملکـرد بیمارانـی کـه درد باایـی در زانـو یـا 

باسـن خـود دارنـد را بهبـود ببخشـد.
* سفتی را کاهش دهد

* التهاب مفاصل را کاهش دهد
* بعـد از سـه مـاه مصـرف و قطـع آن، تسـکین 

مداومـی بـرای بیمـار تامیـن کنـد.
بـا اینحـال، مطالعـات مختلـف نشـان می دهـد که 
سـولفات  کندرویتیـن  همـراه  بـه  گلوکوزامیـن 
کمک قابـل توجهی به تسـکین دردهای آرتروز 
فراهـم نمی کنـد. بـا ایـن وجـود در میـان چد تن 
از بیمـاران مطالعـه شـده در ایـن تحقیـق، افرادی 
کـه درد متوسـط تا شـدید داشـتند، تسـکین قابل 

توجهـی از ایـن مـواد بـه دسـت آورده اند.

را  ای  سـاله   ۲ مطالعـه  محققـان  در سـال ۲۰۰8، 
می دهـد  نشـان  نتایـج  دادنـد.  انجـام  آمریـکا  در 
کـه گلوکوزامیـن و کندرویتین سـولفات( همراه 
یکدیگـر یـا به تنهایـی) در کاهـش روند تخریب 
غضـروف در ارتـروز زانـو نتایج بهتری نسـبت به 
پاسـیبو نداشـته اسـت. با اینحـال، افـرادی که از 
روش پاسـیبو اسـتفاده کـرده انـد رونـد تخریب 
تجربـه  را  کمتـری  غضـروف  دادن  دسـت  از  و 
کـه  می دهـد  نشـان  مطالعـات  بیشـتر  می کننـد. 
اگـر مبتـا بـه آرتـروز هسـتید و نشـانه های شـما 
متوسـط تـا شـدید اسـت، مصـرف گلوکوزامیـن 
یـا ترکیـب گلوکوزامیـن بـه همـراه کندرویتیـن 
سـولفات می توانـد مفید باشـد در غیـر اینصورت 

ایـن مـاده بهتـر از پاسـیبو نخواهـد بود.
مولتیپل اسکلروزیس:

دانشـمندان در دانشـگاه کالفیرنیـا دریافتنـد کـه 
گلوکوزامیـن  اسـتیل   -N حـاوی  مکمل هـای 
پاسـخ خـود ایمنـی مخـرب کـه در ایـن بیمـاری 
محققـان  می کنـد.  سـرکوب  را  می دهـد  رخ 
گلوکوزامیـن  اسـتیل   -N کـه می دهنـد  توضیـح 
طبیعـی  غیـر   T سـلول های  عملکـرد  و  رشـد  از 
ایـن  Demetriouدر  دکتـر  می کنـد.  جلوگیـری 
شـکر،  بـر  مبتنـی  مکمـل  ایـن  می گویـد:  بـاره 
باعـث  کـه  می کنـد  اصـاح  را  ژنتیکـی  نقـص 
تحریـک سـلول ها بـرای حملـه بـه بدن می شـود. 
همیـن امـر باعـث شـده اسـت کـه ایـن رویکـرد 
مولتیپـل  بـه  مبتـا  بیمـاران  درمـان  بـرای 
از  محققـان  ایـن  باشـد.  مفیـد  اسـکلروزیس 
موش هـای آزمایشـگاهی مبتـا بـه بیمـاری شـبیه 

کردنـد.  اسـتفاده   MS

موش هایـی  کـه  زمانـی  دریافتنـد  دانشـمندان 
گلوکوزامیـن  اسـتیل   -N از پاهـا  در  ضعـف  بـا 
اسـتفاده می کردنـد، رشـد و عملکرد سـلول های 
تیـم  یـک  می شـد.  متوقـف   T طبیعـی  غیـر 
جفرسـون  پزشـکی  دانشـکده  از  تحقیقاتـی 
دریافتنـد کـه گلوکوزامیـن می توانـد نشـانه های 
MS را بـه تاخیـر بینـدازد. آن ها دریافتنـد که این 

مـاده می توانـد توانایـی مـوش بـرای حرکـت و 

ببخشـد. بهبـود  را  روی  پیـاده 
بیماری هـای  و  شـرایط  بـرای  گلوکوزامیـن 
بـا  می گیـرد.  قـرار  اسـتفاده  مـورد  نیـز  دیگـری 
کـه  می دهـد  نشـان  مختلـف  مطالعـات  اینحـال، 
ایـن ماده بـرای درمـان برخـی از بیماری هـا مفید 
نیسـت و حتـی می توانـد شـرایط را بدتـر کند. از 
لیسـت پاییـن تنهـا مـوردی کـه مطالعـه مثبـت در 
مـورد نتایـج حاصـل از گلوکوزامیـن وجود دارد 

،درمـان مشـکات مفصـل گیجگاهـی اسـت:
* اسـیب های ورزشـی: بـر اسـاس مطالعات 
انجـام شـده، تـا بـه امـروز هیـچ شـواهدی بـرای 
اسـیب های  در  مـاده  ایـن  اثـر  رد  یـا  حمایـت 

نـدارد. ورشـی وجـود 
* کمـر درد مزمـن: مطالعـه منتشـر شـده در 
BMJ نشـان می دهـد کـه مزایـای گلوکوزامیـن 

بـرای کاهـش کمـر درد بـه خاطـر کیفیـت پایین 
مطالعـات موجـود، قابـل اثبـات نیسـت.

* مشـکات مفصـل گیجگاهـی: مطالعـات 
گلوکوزامیـن  کـه  می دهـد  نشـان  شـده  انجـام 
بـه  مبتـا  بیمـاران  در  درد  سـطح  ایبوپروفـن  و 
مشـکات مفصل گیجگاهـی را کاهش می دهد. 
در زیرگـروه مطالعـه شـده ، گلوکوزامیـن تاثیـر 
بسـیار بزرگـی بـر روی کاهـش درد تولیـد شـده 
در طـول عملکـرد و فعالیـت های مختلف داشـته 

است.
در  علمـی  مطالعـه  سـیاهرگی:  نارسـایی   *
مـورد توصیـه یـا رد مصـرف گلوکوزامیـن برای 

نارسـایی سـیاهرگی وجـود نـدارد.
* آلـرژی: اگرچه بیشـتر افراد بـرای جلوگیری 
می کننـد  اسـتفاده  گلوکوزامیـن  از  ازآلـرژی 
واکنش هـای  مـورد  در  مختلـف  مطالعـات  امـا 
افـراد  از  برخـی  بـرای  آن  احتمالـی  آلرژیـک 
پوسـتان  سـخت  بـه  کـه  افـرادی  خصـوص  بـه 
حساسـیت دارند هشدار داده اسـت. مایوکلینیک 
هشـدار داده اسـت که گلوکوزامین سـاخته شده 
از سـخت پوسـتان،می تواند بـرای برخـی از افراد 

حساسـیت زا باشـد.
شـده  انجـام  مطالعـات  حقیقـت  در  اسـم:   *

گلوکوزامیـن  مصـرف  کـه  اسـت  داده  هشـدار 
بایـد در بیمـاران مبتـا به اسـم با احتیـاط مصرف 

شـود.
نگرانی های ایمنی:

سـامت،  ملـی  موسسـه  مطالعـه  اسـاس  بـر 
شـود  مصـرف  درسـتی  بـه  اگـر  گلوکوزامیـن 
 NIH .بـرای بزرگسـاان بـی خطـر خواهـد بـود
می افزایـد کـه برخـی از عـوارض جانبـی خفیف 
کـه شـامل مـوارد زیـر اسـت ممکن اسـت بعد از 

گـردد: ایجـاد  گلوکوزامیـن  مصـرف 
* خواب آلودگی

* واکنش های پوستی

* سردرد

بـارداری و شـیردهی: هیـچ کـس در مـورد امـن 
یـا  بـاردار  زنـان  در  مـاده  ایـن  نبـودن  یـا  بـودن 
شـیرده اطاعـی نـدارد. تـا بـه امـروز، مطالعـات 
دسـت  بـه  یکسـانی  نتایـج  شـده  انجـام  علمـی 
نیـاورده اسـت. بـه همیـن خاطـر توصیـه می شـود 
از  شـیردهی  یـا  بـارداری  دوران  طـول  در  زنـان 

نکننـد. اسـتفاده  گلوکوزامیـن 
آسـم: مجـات پزشـکی متعـدد هشـدار داده اند 
ایجـاد  باعـث  اسـت  ممکـن  گلوکوزامیـن  کـه 
گزارشـی  شـود.  افـراد  ایـن  در  آسـم  حمـات 
مرتبـط  گلوکوزامیـن  مصـرف  بـه  را  آسـم 
دانسـته اسـت. دیابـت: برخـی از مطالعـات اولیـه 
نشـان می دهـد کـه گلوکوزامیـن می تواند سـطح 
گلوکـز خـون را در افـراد مبتـا بـه دیابـت بـاا 
معکوسـی  نتیجـه  نیـز  مطالعـات  از  برخـی  ببـرد. 
داشـته اسـت. ایـن موضـوع نشـان می دهـد کـه 
گلوکوزامیـن بـه احتمـال زیاد بر روی سـطح قند 

خـون در بیمـاران دیابتـی تاثیـر نـدارد.
محصـوات  از  برخـی  صـدف:  بـه  حساسـیت 
سـاخته  صـدف  پوسـته  از  گلوکوزامیـن  حـاوی 
حساسـیت  صـدف  بـه  کـه  افـرادی  می شـوند. 
دارنـد بایـد در مـورد مصـرف آن محتاط باشـند. 
اسـت  معتقـد  سـامت  ملـی  موسسـه  اینحـال  بـا 
مصـرف  از  بعـد  آلرژیـک  واکنش هـای  کـه 
گلوکوزامیـن در این افراد مشـاهده نشـده اسـت.

مکمل گلوکوزامین چیست و چه خواصی دارد؟ 
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آییـن تودیـع و معارفـه فرمانـدار منوجـان بـا 
حضـور مدیرکل سیاسـی اسـتانداری کرمان و 
مشـاور عالی اسـتاندار، نماینده مـردم منوجان، 
فاریـاب، رودبـار، کهنـوج و قلعه گنـج در مجلس 
شـورای اسـامی ،مسـئولین و مردم در مسجد 

جامـع منوجان برگزار شـد.
مـردم  نماینـده  حمـزه  احمـد  مراسـم  درایـن 
منوجـان، فاریـاب، رودبـار، کهنـوج و قلعه گنـج 
در مجلـس شـورای اسـامی گفـت: خداونـد را 
شـاکریم در کشـوری قـرار داریـم که بـا وجود 
جنگ هـای کنونـی دنیـا دارای امنیـت و آرامـش 

داخلـی هسـتیم.
حمـزه در ادامـه ،افزود:  به قولی کـه به جوانان 
منوجـان داده بـودم عمـل می کنـم و سـعی بـر 
ایـن اسـت کـه از جوانـان خـود شهرسـتان در 

امورات اداری اسـتفاده شـود.
وی بیـان کـرد: فرماندار وقـت بزگترین خدمتی 
کـه می تواند بـه مردم ایـن شهرسـتان بکند این 

اسـت کـه از نیروهـا و جوانان خود شهرسـتان 
در دسـتگاه های اجرایـی اسـتفاده کند.

رودبـار،  فاریـاب،  منوجـان،  مـردم  نماینـده 
کهنـوج و قلعه گنـج در مجلس شـورای اسـامی 
جنـوب  سرسـبد  گل  منوجـان  کـرد:  تصریـح 
اسـتان اسـت و بـا وجـود جوانـان تحصیلکرده 
موجـود در شهرسـتان می تـوان منوجانـی آباد 

سـاخت.
وی بیـان داشـت: کشـاورزان از پرداخت سـود 
و دیرکـرد وام هـای خـود بـه بانـک خـودداری 
کننـد و قـرار بـر این اسـت کـه سـود و دیرکرد 
وام هـای کشـاورزی را دولـت پرداخـت کنـد و 
کشـاورزان فقـط اصـل بدهی خـود را بـه بانک 

کنند. پرداخـت 
گفتنـی اسـت  در ایـن مراسـم بـا قدردانـی از 
زحمـات ایـوب فاحـی فرماندار سـابق منوجان 
،حسـین صادقـی به عنوان فرماندار شهرسـتان 

منوجـان معرفی شـد.

آیین تودیع و معارفه فرماندار منوجان برگزار شد

روز  مکـران  صبـح  گـزارش  بـه   
پنجشـنبه 18 /6 / 95 مراسـم تودیـع 
و معارفـه فرماندار شهرسـتان کهنوج 
 ، کهنـوج  جمعـه  امـام  حضـور  بـا 

اسـتاندار  عالـی  مشـاور 
سیاسـی  کل  مدیـر   ،
کل  ،مدیـر  اسـتانداری 
 ، اسـتانداری  حراسـت 
شهرسـتانهای  نماینـده 
جنوبی ، مسئوان ادارات 
خانـواده   ، شهرسـتان 
معظـم شـهدا و ایثارگران 
شـریف  مـردم  و 
سـالن  محـل  در  کهنـوج  شهرسـتان 
شهرسـتان  آزاد  دانشـگاه  بصیـرت 

. شـد  برگـزار 
در ایـن مراسـم طـی حکمی از سـوی 

عطاپـور  ابـوذر  کرمـان  اسـتاندار 
جدیـد  فرمانـدار  عنـوان  بـه  وزیـری 
شهرسـتان معرفـی و از زحمات سـید 
سـابق  فرمانـدار  صمدانـی  محسـن 

تقدیـر و تشـکر شـد .
جنـاب  کـه  اسـت  ذکـر  بـه  ازم 
عطاپـور قبـل از این معاونت سیاسـی 
داشـت   برعهـده  کهنـوج  فرمانـداری 
و  دانشـگاه  اسـاتید  از  همچنیـن 
حامیـان اصاحات و تدبیـر و امید در 
کهنـوج بـزرگ اسـت وما هـم از همین 
 رسـانه بـرای ایشـان آرزوی توفیـق 

روز افزون داریم.

ابوذر عطاپور وزیری فرماندار کهنوج شد
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