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حضلرت آیلت اهلل خامنله ای #رهبلر معظلم انقلاب 
محّملد  حجه االسلام  حکملی  صلدور  بلا  اسلامی 
عبلادی زاده را به عنلوان نماینده ولی فقیه در اسلتان 
هرملزگان و امام جمعله بندرعباس منصلوب کردند.

متلن حکلم رهبلر انقلاب اسلامی بله ایلن شلرح 
اسلت:

بسم اهلل الرحمن الرحمس
محّملد  شلیخ  حلاج  آقلای  حجه االسلام  جنلاب 

داملت  افاضاتله عبلادی زاده 
جنلاب  مسلئولیت  دوره ی  پایلان  بله  عنایلت  بلا 
حجت االسلام والمسللمین آقلای نعیلم آبلادی در 
جایلگاه امامت جمعه ی بندرعباس، با تقدیر و تشلکر 
وافلر از زحمات و خدملات طوالنی ملدت معّزی الیه، 
جنابعاللی را بله نمایندگی خود در اسلتان هرمزگان 

و اماملت جمعله ی بندرعبلاس منصلوب میکنم.
مؤملن  ملردم  و  مهلم هرملزگان  بسلیار  منطقله ی 
انقابلی و کارآزملوده در آن اسلتان، شایسلته ی  و 
اهتماملی ویژه از جهت نشلر و تعمیق معارف انقابی 
و اسلامی می باشلند. جنابعاللی بلا توجله به سلوابق 
خدملت در آن منطقله بی شلک بلا برجسلتگی های 
جوانلان فلداکار و مردملان وفلادار آشلنا می باشلید. 
و  تقویلت  و  برجسلتگی ها  ایلن  بزرگداشلت  املروز 
تثبیلت آنهلا از جملله ی وظائلف اصلی علملای دین 
و بویلژه اماملان جمعله و فرزانلگان حوزه و دانشلگاه 
اسلت. تقویلت جریان انقابی و جوانلان مؤمن و روی 
گشلاده و دسلت مهربان بلا عموم طبقلات، توصیه ی 

مؤکلد اینجانب اسلت.
توفیقات شما را از خداوند متعال مسألت میکنم.

سّید علی خامنه ای
26تیرماه 1398

امام جمعه جدید بندرعباس را بیشتر بشناسیم
حلوزه/ حجلت االسلام والمسللمین محملد عبادی 
زاده، املام جمعله جدید بندرعباس، سلال 13۴2 در 
شهرسلتان رودان از توابلع اسلتان هرملزگان متوللد 

شد...
 حجت االسلام والمسللمین محمد عبادی زاده، امام 
جمعه جدید بندرعباس، سلال 13۴2 در شهرسلتان 

رودان از توابع اسلتان هرمزگان متولد شلد.

او تحصیلات حلوزوی خلود را تلا اتمام سلطح عالی 
چلون  اسلتادانی  نلزد  سلال   10 ملدت  بله  حلوزه 
موسلوی  قدیلری،  خراسلانی،  محملدی  اعتملادی، 
تبریلزی، پاکتچی، سلجادی و .... گذراند و سلپس به 
مدت شلش سلال مشلغول به تحصیلل دروس خارج 
فقله و اصلول نلزد اسلتادانی چلون حضلرات آیلات 
ملکارم شلیرازی،  جعفلر سلبحانی، بهجلت، فاضلل 

لنکرانلی  و احملدی فقیله یلزدی بلود.
وی دارای مدرک تحصیلی کارشناسلی ارشلد الهیات 
و معلارف اسلامی و دانشلجوی دکتلرای مدّرسلی 
معلارف اسلامی بلا گرایلش فلسلفه اخاق  اسلت و 

اکنلون در مرحلله تدویلن پایلان نامه اسلت.
حجلت االسلام و المسللمین عبلادی زاده تسللط 
کاملل بله مکالمله و ترجمه زبلان عربی داشلته و به 
زبلان انگلیسلی نیلز آشلنایی دارد و در زمینله هلای 
مختللف اجتماعلی و سیاسلی بله ویلژه فرهنگلی از 

فعلاالن دغدغله منلد ایلن عرصه اسلت.
رسلمی  علملی  هیئلت  عضلو  حاضلر  حلال  در  او 

اسلت. هرملزگان  دانشلگاه 
وی دارای پانلزده سلال سلابقه تدریلس در دانشلگاه 
هلای مختللف از جملله، دانشلگاه صنعلت آب و برق 
و دانشلکده اقتصلاد واحلد مرکلز تهلران، دانشلگاه 
جاملع هرملزگان، دانشلگاه آزاد اسلامی و پیلام نور 
واحلد بندرعبلاس و دانشلگاه آزاد اسلامی و پیام نور 
واحد قشلم در گرایلش های حقوق، الهیلات، معارف 

اسلامی، فقله و مبانلی  می باشلد.  
از دیگلر مسلئولیت هلاي دانشلگاهي وی ملی توان 
بله مسلئولیت نهلاد رهبلری در دانشلگاه هرمزگان 
بله ملدت 9 سلال، عضلو هیئلت امنلائ موسسله 
آملوزش عاللي غیر انتفاعی قشلم به مدت 8  سلال، 
بازرسلی در  مسلئول گزینلش اسلتاد و نظلارت و 
معاونلت املور اسلاتید و دروس معلارف اسلامی در 
دانشلگاههای کشلور بله مدت ۵ سلال، عضلو هیات 
رئیسله دانشلگاه هرملزگان به ملدت ۴ سلال، عضو 
شلوراي فرهنگلی دانشلگاه هرملزگان  بله ملدت ۵ 
سلال، مسلئول برگزاري کرسلي هاي نظري پردازي 
دانشلگاه هرملزگان، عضلو کمیتله انضباطلي بدوي 
وتجدیلد نظلر در دانشلگاه هرملزگان بله ملدت8 
سلال، عضو موسلس دانشلگاه پیلام نور قشلم، عضو 

کمیسلیون دائملی هیئت امنای دانشلگاه هرمزگان، 
مدیلر گلروه معلارف اسلامي در دانشلگاه هرمزگان 
بله ملدت 3 سلال و مدیر گلروه معارف اسلامي در 
دانشلگاه آزاد اسلامي واحد قشلم به مدت ۵ سلال 

کرد. اشلاره 
وی سلابقه تدریلس در حلوزه هلای علمیه نیلز دارد 
کله می توان تدریس در مدرسله مهلدی موعود)عج( 
قلم به مدت سله سلال، جامعله الزهرای قلم به مدت 
دوسلال، مرکلز حوزه علمیله خواهران قم وابسلته به 
دفتلر تبلیغلات اسلامی به ملدت دو سلال، تدریس 
النبلی )ص(  علمیله  در حلوزه  مکاسلب  و  رسلائل 
بلرادران بندرعبلاس بله ملدت یلک سلال، مدرسله 
علمیله سلطح 3 خواهلران مقطع کارشناسلی ارشلد 
)دروس حلقلات شلهید صلدر، فنلون ترجمله، متون 
عربلی جدیلد، معانلی و بیلان ( و مدرسله علمیله 

شلهید بهشلتی تهران را برشلمرد.
حجلت االسلام و المسللمین عبلادی زاده فعالیلت 
هلای پژوهشلی نیلز داشلته اسلت. از جملله ایلن 
فعالیلت ها ارائه مقاله در نشلریات و مجات مختلف،  
ارائله مقالله درهمایلش هلای علمی کشلوری و بین 
الملللی، اقلدام بله تالیف چندیلن جلد کتلاب که در 
حلال حاضلر سله جللد آن درمراحلل تدوین اسلت، 
بلا عنلوان هلای »تاماتلی بلر نظریله تثلیلث قلوای 
نفلس ، نفقله زوجه در نظلام حقوقی اسلام و غرب، 
خطلاب هلای حکملی در قلرآن«، اسلتاد راهنملا ی 
چهار پایان نامه در مقطع کارشناسلی ارشلد حوزه و 
دانشلگاه، اسلتاد راهنملای پایان نامه های سلطح دو 

حلوزه علمیله خواهلران بندرعباس، و ... اسلت.
وی همچنیلن سلابقه اماملت جمعه قشلم بله مدت 
اسلتان  خیریله  املور  و  اوقلاف  مدیلرکل  سلال،   ۵
علمیله  هلای  حلوزه   ۷ منطقله  مدیلر  هرملزگان، 
خواهلران بله ملدت 13 سلال و ... را در کارنامه خود 

دارد.
اهلل  آیلت  تیرملاه،   21 جمعله  روز  اسلت،  گفتنلی 
نعیلم آبلادی در آخریلن خطبله خود در نملاز جمعه 
بندرعبلاس و خداحافظلی از ملردم، خبلر از انتخلاب 
حجلت االسلام والمسللمین عبلادی زاده بله عنوان 
»نماینلده وللی فقیله در هرملزگان و املام جمعله 

بندرعبلاس« داده بلود.

باصدور حکمی از طرف رهبر معظم انقالب

حجه االسالم آقای حاج شیخ محّمد عبادی زاده 
نماینده ولی فقیه وامام جمعه بندرعباس شد

نماینلده ملردم کهنلوج در مجللس گفلت:  حملزه 
انگلیلس از بیانلات مقلام معظلم رهبری خلواه ناخواه 
جلا خلورده و فهمیلده اند کله حرکتی که انجلام داده 

انلد بلی پاسلخ نخواهلد ماند.
به گزارش شلبکه اطاع رسلانی راه دانلا؛ احمد حمزه، 
نماینلده مردم کهنوج در مجلس شلورای اسلامی در 
گفتگلو بلا راه آرملان؛ با اشلاره بله بیانات مقلام معظم 
رهبلری در دیلدار با ائمه جمعه سراسلر کشلور گفت: 
موضلع تماملی مسلئولین از هملان روزهلای ابتدایی 
توقلف نفتکلش ایلران توسلط انگلیسلی هلا در تنگه 

جبلل الطلارق کاما مشلخص بوده اسلت.
وی ادامه داد: رهبر فرزانه انقاب اسلامی نیز نسلبت 
بله ایلن مسلئله اعلام موضلع کردنلد کله سلخنان 
ایشلان در رسلانه های خارج از کشلور بازتاب وسیعی 
داشلته اسلت و این مسلئله وظیفه همه مسلئولین را 

سلنگین تر ملی کند.
ایلن مقلام مسلئول بلا تأکیلد بر اینکله وقتی سلر نخ 
و سلر رشلته بسلیاری از نقشله ها و خرابکاریها را می 
گیریلم به پیر اسلتعمار انگلسلتان می رسلیم، عنوان 
کلرد: انگلیلس از بیانلات مقلام معظلم رهبلری خواه 
ناخلواه جلا خلورده و فهمیلده انلد کله حرکتلی کله 

انجلام داده انلد بلی پاسلخ نخواهلد ماند.
ابلراز کلرد: قطلع بله یقیلن نظلام مقلدس  حملزه 
جمهلوری اسلامی ایلران از حقلوق اصللی خلود در 
عرصله بیلن الملل بله طور کاملل حفاظلت و صیانت 
خواهلد کلرد و دشلمنان بداننلد کله در صلورت هلر 
گونله دسلت دارزی بله منافلع بلزرگ مللت ایلران با 

پاسلخ کشلور ملا رو بله رو خواهنلد شلد.
نماینلده پنلج شهرسلتان جنوبلی اسلتان کرملان در 
مجلس شلورای اسلامی با اشلاره بله گام دوم کاهش 
تعهلدات برجاملی گفلت: در این راسلتا مبنلای عمل 
جمهوری اسلامی ایران بر اسلاس منافع ملی کشلور 
اسلت و زمانلی کله قلرار بلود برجلام تأمیلن کننلده 
بخشلی از منافلع مللی کشلور ملا باشلد املا کار کرد 
خود را از دسلت داده اسلت؛ سلعی می کنیلم با اهرم 
هایلی کله در دسلتمان اسلت بتوانیم طلرف مقابل را 

وادار بله تمکیلن کنیم
وی افلزود بنابرایلن بتوانیلم تا بلا این رویکلرد مصالح 
و منافلع مللی کشلورمان مطابلق قلرار دادی که بین 
کشلورها منعقلد شلده اسلت بله دسلت آوریلم ؛ در 
اروپاییلان گملان ملی کردنلد  اول  مهللت 60 روزه 
کله حلرف هلای ملا خیللی جلدی نیسلت؛ املا ملا 

تهدیداتملان را عمللی کردیلم.
ایلن مقلام مسلئول اظهلار کرد: اگلر قرار باشلد منافع 
ملا مطابلق ملواردی کله  در قلرار داد اصللی برجلام 
آملده اسلت تأمین نشلود قطعا ملا گام هلای بعدی را 
بلر خواهیلم داشلت  و در ایلن راسلتا ما هیلچ نگرانی 
نداریلم چلرا که ملت ملا یکپارچه تحلت زعامت رهبر 
حکیلم انقاب ملی توانند تماملی تهدیلدات را دفع و 

منافلع ملی کشلور را تأمیلن کنند.
حملزه در پایلان در خصلوص کانلال ویلژه ماللی اروپا  
خاطلر نشلان کرد: اینسلتکس نملی تواند با ملواردی 
کله رسلما اعلام شلده اسلت تأمیلن کننلده اهلداف 

جمهلوری اسلامی ایران باشلد.

حمزه نماینده مردم کهنوج در مجلس:

انگلیس مطمئنًا
 از بیانات رهبری
جا خورده است

ایران تحت زعامت ولی فقیه می تواند تهدیدات را دفع کند

بسم اهلل الرحمن الرحیم
و  االسلام  گرانقلدر حجلت  و سلرور  عزیلز  بلرادر 

زاده عبلادي  محملد  دکتلر  المسللمین 
اندیشله هلاي پاک و کلردار پسلندیده دیلر یا زود 
توسلط پروردگار متعلال به درختلي تنومند تبدیل 
شلده و میلوه آن به ملردم طعم سلامتي و زندگي 
خواهلد داد.مسلیر رسلتگاري بله دسلت انسلان ها 
رقلم ملي خورد و هر قومي سرنوشلت خودشلان را 
ملي تواننلد هلم تعیین نماینلد و هم تغییلر دهند.

جلاّده پرپیلچ و خلم دنیلا انسلان هلا را سلرگردان 
هملراه  بله  خداونلد  بلر  تلوّکل  سلازد،اّما  ملي 
تلاش بلراي رسلیدن بله هلدف مقّدس،خسلتگي 
انسلان را بله شلیریني پیلروزي تبدیلل ملي کنلد.

اینجانلب انتصلاب حضرتعاللي را در جایلگاه مهلم 
نمایندگلي وللي فقیله در اسلتان هرملزگان و امام 
جمعله بندرعبلاس  تبریلک و تهنیلت علرض ملي 
کنلم.ژرف اندیشلي رهبلري فرزانله انقلاب و نگاه 
جاملع معّظلم له بله حرکلت فرهنگي اسلتان امید 
تلازه اي داد و اعتملاد وللي امر مسللمین بله فرزند 
و سلرباز مخللص والیت،روحّیله اي دوچنلدان بله 
نسلل جدیلد بخشلید.اجماع و اتفلاق نظلر علملاي 

بزرگلوار اسلتان نسلبت به جناب ایشلان بله کّرات 
در جلسلات و محافل تأکید و تأیید شلده اسلت.بر 
خلود الزم ملي دانلم از تلاش هلاي حضلرت آیت 
اهلل نعیلم آبلادي در طلول مّدت تصلّدي نمایندگي 
وللّي فقیله در اسلتان و املام جمعله بندرعبلاس 

نمایم. قدردانلي 
خداونلد سلایه بابرکلت رهبلري معظلم انقلاب را 

بفرماید.26تیرملاه1398 مسلتدام 
علي اكبر میرزایی

پیام تبریك حجت االسالم دكتر علي اكبر میرزایي دبیر جامعه روحانّیون و فضالي 
استان هرمزگان در پي انتصاب حجت االسالم و المسلمین دكتر محمد عبادي زاده 

به عنوان نماینده ولي فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس
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: سرپرسلت کمیتله  مکلران  گلزارش  بله 
حمیدقلعله  جنلاب  قصرقنلد  املداد 
خانلی اسلت او کاردانلی عللوم اقتصلاد،ی 
شلهرهای  دارد.  حسلابداری  کارشناسلی 
محمدآبلاد،  زابلل،  ایرانشلهر،  بمپلور، 
از  قصرقنلد  باالخلره  و  نیکشلهر  راسلک، 
جملله شلهرهای اسلت کله ایشلان درآن 
واحدهلا خدملت کلرده اسلت. جلزو اولین 
کسلانی اسلت که در بلدو تاسلیس کمیته 
املداد در شهرسلتان قصرقند به این شلهر 
آملد و بلاالی پنج سلال اسلت کله در نهاد 
بلا  میکنلد،  خدملت  شلهر  ایلن  مقلدس 
انتقلال رییلس قبللی آقای اسلحاق کمانی 
جایگزیلن وی و بله سرپرسلتی ایلن نهلاد 

دراملد.
و  قبللی  مدیلر  از  تشلکر  ضملن  ایشلان 
خدملات انجلام شلده ی ایشلان خدملات 

کلرد: بیلان  اینطلور  را  خویلش 
✓ احترام و تکریم ارباب رجوع

✓ عدم تبعیض و سامت کاری
✓ ساماندهی واحدهای اداری

✓ برقراری ارتباط با مددجویان
مکلران  صبلح  خبرنلگار  بلا  کله  ایشلان 
صحبتهایلش  ادامله  در  میکلرد  گفتگلو 

بنلده  اولویتهلای کاری  از   : بیلان داشلت 
رفلع  و  متقابلل  و حرملت  انگیلزه  ایجلاد 
دغدغله فکری کارکنان اداره اسلت.وقتیکه 
کارکنلان اداره احتلرام همدیگلر را رعایت 
کننلد در مقابلل اربلاب رجوع ایلن احترام 

مضاعلف و دوچنلدان خواهلد شلد
بللوچ زهلی: بله گلزارش مکران ایشلان در 
ادامله گفلت/ بعبارتی تلا موقعیکله احترام 
بیلن کارکنلان موجلود نباشلد و بلا انگیزه 
هیچوجله  بله   ، کارنکننلد  اشلتیاق  بلا  و 
فعالیتلی کله در خلور و شایسلته ی ارباب 
رجلوع باشلد را نملی تواننلد انجلام دهند 
وجلود  هلم  قبلا  احتلرام  ایلن  .گرچنلد 

داشلته ، املا مسلتلزم تقویلت اسلت
توانمنلد سلازی و رسلیدگی بله محرومان 
کله از اهلداف عالیله کمیتله امداد هسلت 
بایسلتی در عملل هم این چنین برجسلته 

شد با
آقلای قلعله خانلی اضافله کلرد : کمیتله 
اسلت  ملردم  بلرای  و  ملردم  ملال  املداد 
و بایسلتی همله جانبله در اختیلار ملردم 

باشلد.
سرپرسلت کمیتله املداد بدنبلال سلخنان 
خویلش اضافه کلرد : بنده اعتقلاد دارم که 

وقتیکله کمیته املداد که متعللق به مردم 
اسلت در شهرسلتان وجلود دارد ، نبایلد 
هیلچ مددجویلی بلدون دریافلت خدملات 

املدادی باقلی بماند
چگونله میشلود در صورت اسلتقرار کمیته 
از شهرسلتان فلرد  ، در نقطله ای  املداد 
یلا افلرادی باشلند کله دغدغله احتیاجات 
معیشلتی اولیله داشلته باشلند؟ حتلی آن 
خدملات از کمتریلن و کوچکترین خدمات 

شد. با
چگونله میشلود کله کمیتله املداد کله از 
اسلم بامسلمایش محلرز اسلت باشلد ، اما 
مددجلو در یلک نقطه از شهرسلتان بدون 
زندگلی  سرمایشلی  و  گرمایشلی  وسلایل 

بگذرانلد ؟
ایلن برخلاف اهلداف بنیانگلذار انقلاب و 
کمیتله املداد ، حضرت املام خمینی ) ره 

است  )
/بایسلتی  داد  ادامله  خانلی  قلعله  آقلای 
افلراد  و  چنلان عملل کلرد کله مددجلو 
کله  کننلد  احسلاس  کننلده  مراجعله 
صاحبلان اداره هسلتند.نه اینکله در قبلال 
انجلام کاری کله متعللق به خود آنهاسلت 
بلر آنهلا منت گذاشلت.خدمت بلی منت از 

اهلداف بنیلادی کمیتله املداد اسلت
و چنانچله فلرد یلا افلرادی در دورتریلن 
دریافلت  جهلت  شهرسلتان  ی  نقطله 
خدملات بخاطلر کهوللت سلن و بیملاری 
نتوانلد به اداره بیایند ، ملا وظیفه داریم به 
هلر شلکل ممکلن آن خدملات کله حقوق 
حقله ی آنهاسلت را بدستشلان برسلانیم. 
و ایلن ممکلن نیسلت بجلز بلا مسلاعدت 
آحلاد ملردم مشلارکت و مسلاعدت ملردم 
در پیلاده سلازی برنامله هلا حیاتی اسلت.

ایشلان در ادامله گفتنلد / از اهلم برنامله 
هلای مدیریتلی و پایله ای ، ایجلاد ارتباط 
شلوراها و معتمدیلن بلا ایلن اداره اسلت 
کله  معتمدیلن  و  شلوراها  معنلی  .بدیلن 
اشلراف کامل بله مناطق و بافلت جمعیتی 
دارنلد فلرد یلا افلرادی را کله بله نحلوی 
موفلق بله دریافلت خدملات املداد نشلده 
انلد را شناسلایی و بله اداره معرفی نمایند.

هلدف ملا شناسلایی و شلمولیت آنهلا بله 
خدملات املدادی اسلت

ایلن مقلام مسلوول در پایلان صحبتهایش 
بیان داشلت /

شلوراها   ، جماعلات  و  جمعله  ائمله  از 
،معتمدیلن ، نخبلگان و و جوانلان انتظلار 
داریلم جهت عملیاتلی کلردن برنامه های 
املدادی کله متعلق بله خودآنهاسلت با ما 

مسلاعدت و همیلاری کننلد.
تاشلمان بر اینسلت که در چشلمان هیچ 
فرزنلدی از فرزنلدان ایلن مرزوبلوم تمنای 

نیلاز نباشلد./بلوچ زهی

گفتگویی خودمانی با 
سرپرست کمیته امداد شهرستان قصر قند

رئیلس مرکلز هملکاری ها، تحول و پیشلرفت دفتر ریاسلت جمهلوری گفت: بنلدر چابهار 
بله لحلاظ توسلعه اقتصلادی بلرای کشلور مزیلت هلای زیلادی دارد و بله طور قطلع هاب 

ایلران خواهد شلد.
بله گلزارش پایگاه اطاع رسلانی اداره کل بنادر و دریانوردی سیسلتان و بلوچسلتان، دکتر 
سلید علی اکرمی فر شلب گذشلته در جلسله تشلریح پتانسلیل، قابلیت ها و نقش کلیدی 
بنلدر چابهلار در توسلعه اقتصلاد دریلا محلور کله با حضلور مدیلرکل دفتر جذب سلرمایه 
گذاری اسلتانداری، مدیرکل بنادر و دریانوردی سیسلتان و بلوچسلتان و جمعی از مدیران 
کشلوری، اسلتانی و شهرسلتانی در محل سلالن جلسات بندر شهید بهشلتی چابهار برگزار 

شلد گفلت: بندر چابهار یک مسلئله ملی اسلت و برای کشلور اهمیت زیلادی دارد. 
وی ادامله داد: ایلن بنلدر مزیلت هلای مهلم و زیلادی از نظر تخلیله و بارگیلری کاال برای 

کشلور دارد کله موضلوع بسلیار مهملی از نظر راهبردی اسلت. 
رئیلس مرکلز هملکاری ها، تحول و پیشلرفت دفتر ریاسلت جمهلوری با اشلاره به ظرفیت 
هلا و پتانسلیل هلای بنلدر چابهلار اظهار کلرد: اقدام هلای خوبلی در این بندر انجام شلده 
اسلت، بله گونله ای کله اثبلات ملی کند بلا همه سلختی هلا و کمبلود منابع، مهلم ترین 

سلرمایه اراده اسلت کله ایلن ویژگلی در مدیران بندر چابهار مشلاهده می شلود. 
اکرملی فلر تاکیلد کلرد: اراده و انگیلزه بلرای توسلعه چابهلار از نظر مللی نیز وجلود دارد، 
بایلد دنبلال مدل هایی باشلیم که مشلکات بروکراسلی را حل کنلد و در قواعلد و قوانین 

تسلهیل گری صلورت پذیرد.
فرصت های بندر چابهار

مدیلرکل دفتلر جلذب سلرمایه گلذاری اسلتانداری هلم گفلت: بلا توجله به فرصلت های 
بنلدر چابهلار و جایلگاه مرکلز هملکاری هلا، تحلول و پیشلرفت دفتلر ریاسلت جمهلوری 
انتظلار ملی رود در قاللب هملکاری هایلی کله در کارگروه ها، جلسلات مشلترک و تفاهم 
نامله هلا تعریلف می شلود برای رفع چالش ها و سلرعت بخشلیدن به توسلعه اسلتان گام 

هایی برداشلته شلود.
ماندانلا زنگله بلا بیلان ایلن کله ظرفیت هلای ویلژه ای در بنلدر چابهار ایجاد شلده اسلت 
افلزود: اقلدام هلای انجام شلده در بی اثلر کردن تحریم هلا، پیگیری برنامه هلای راهبردی 
و دانلش بنیلان، اقتصلاد دریایی، داشلتن جایگاه در تجلارت بین المللل و ترانزیت و کمک 
بله تامیلن اعتبلار بلرای زیرسلاخت های اسلتان از موضلوع هایی اسلت که به واسلطه آن 

چابهلار ملی تواند به توسلعه کشلور کملک کند.
اصول توسعه محور شرق

مدیلرکل بنلادر و دریانوردی سیسلتان و بلوچسلتان نیز گفلت: 90 درصد تجلارت دریایی 
از تنگله هرملز عبلور می کنلد و 90 درصد صلادرات نفتی نیز بله این حوزه مربوط اسلت، 

در حاللی کله سلهم بندر چابهلار در تبلادالت کاالیی فقط یک درصد اسلت.
بهلروز آقایلی افلزود: با توجه بله جایگاه بنلدر چابهار در کشلور و منطقه و املکان پذیرش 
کاال و کشلتی بلدون هیلچ محدودیتلی در ایلن بنلدر، انتظار ملی رود 20 درصلد کاالهای 

اساسلی سلهم اسلتان های شلرقی کشلور از طریق بندر چابهار وارد شلود. 
وی ادامله داد: همچنیلن بله جهلت رقابت پذیری با سلایر بنلادر برای کاالهلای وارداتی به 
بنلدر چابهلار تخفیلف 30 درصدی در سلود بازرگانلی اختصاص یابد و قوانیلن منطقه آزاد 
تجلاری، صنعتلی چابهار به بنادر شلهید بهشلتی و شلهید کانتری تسلری یابلد یا منطقه 

ویلژه اقتصلادی در این بنادر و اراضی پشلتیبانی ایجاد شلود. 
مدیلرکل بنلادر و دریانلوردی سیسلتان و بلوچسلتان اظهلار کلرد: ایلن سله آیتلم جلزو 
اصلول توسلعه محلور شلرق اسلت کله بایلد تلاش کنیلم در راسلتای توسلعه اسلتان و 

کشلور محقق شلود.

رئیس مركز همکاری ها، تحول و پیشرفت دفتر ریاست جمهوری:

بندر چابهار هاب كشور خواهد شد
بسم اهلل الرحمن الرحم 

رزمنده بسیجی حضرت حجت السام والمسلمین عبادی زاده
انتصاب جنابعالی به نمایندگی ولی فقیه دراستان هرمزگان  و امام جمعه بندرعباس از جانب 
امام المسلمین، حضرت آیت اهلل العظمی امام  خامنه ای)روحی فدا( را به نمایندگی ازخیل 
عظیم بسیجیان.پاسداران و امت حزب اهلل شهرستان میناب صمیمانه تبریک عرض می کنم.

شخصیت ممتاز و سابقه درخشللان  شمادر عرصه های مختلف »دفاع مقدس، فعالیت های 
اجتماعی،علمللی و دفاع از ارزش های اسللام و انقاب و صیانت از دسللت آوردهای انقاب 
اسامی ، امری روشن و مبرهن است.دعای رزمندگان،بسیجیان وخانواده معظم 1۵00شهید 

استان هرمزگان بدرقه راهتان.
ضمن قدردانی از زحمات وافر و طوالنی مدت حضرت حجت االسللام والمسلللمین نعیم 
آبادی در استان هرمزگان از خداوند متعال عّزت و توفیقات روزافزون همراه با سامتی شما 

را مسئلت دارم.
یاد شهدا ومبارزین مجاهد فی سیبل اهلل در شهرستان میناب بویژه حضرت حجت االسام 

والمسلمین مرحوم عباسی را گرامی میداریم و بر روح بلندشان درود میفرستیم.
 فرمانده سپاه شهرستان میناب
سرهنگ دوم پاسدار طالب احمدی نیا

فرمانده سپاه میناب انتصاب حجت االسالم والمسلمین 
عبادی زاده بعنوان نمایندگی ولی فقیه در استان 
هرمزگان و امام جمعه بندرعباس تبریك گفت 

اقتصلاد  و  سلرمایه گذاری  دفتلر  مدیلرکل 
مسلکن  طلرح  این کله  بیلان  بلا  مسلکن 
رؤیلت  بله  دوللت  کارکنلان  اقسلاطی 
بررسلی  بلرای  و  رسلیده  رئیس جمهلور 
کارشناسلی به سلازمان برنامه ارجاع شلده 
اسلت گفلت: طبلق پیشلنهاد اولیله 20 تلا 
۴0 درصد حقوق پرسلنل به خرید مسلکن 

می یابلد. اختصلاص 
مکلران بله نقلل از ایسلنا، عبلاس فرهادیه  
شهرسلازی،  و  راه  وزارت  کلرد:  اظهلار 
پیلرو دسلتور رئیس جمهلور طلرح مسلکن 
اقسلاطی کارکنلان دوللت را تهیله کرد که 
بله رؤیلت دکتلر روحانلی رسلید. ایشلان 
هلم طلرح را بلرای بررسلی کارشناسلی به 
سلازمان برنامله و بودجه ارجاع داده اسلت.

اولیله،  پیشلنهاد  اسلاس  بلر  افلزود:  وی 
کارکنلان بله ملدت پنلج سلال، بخشلی از 
حقلوق خلود را پرداخلت می کنند. سلپس 
دو سلال صبلر می کننلد تلا خانله ای کله 
توافلق شلده سلاخته شلود. مابقلی مبللغ 
پرداخلت  سلاله   1۷ اقسلاط  در  خانله 
می شلود کله بنلا بله نلوع انتخاب مسلکن، 
مبلغ اقسلاط بیلن 20 تلا ۴0 درصد حقوق 
کارکنان خواهد بود. مدیرکل دفتر سلرمایه 
گذاری و اقتصاد مسلکن درباره مشلوق های 
مالیاتلی بلرای موجرانی کله قراردادهای دو 
سلاله می بندند گفت: سلازمان امور مالیاتی 
در ایلن زمینله پیشلنهادات جدیلدی ارائله 
کلرده کله در حلال بررسلی آن هسلتیم و 

می کنیلم. پی گیلری  را  موضلوع 
هیچ اطالعی از وجود سلطان های 

مسکن نداریم
مبنلی  مباحثلی  بله  پاسلخ  در  فرهادیله 
بلر وجلود سللطان های مسلکن بلا 2۵00 

واحلد و ۷00 واحلد اظهار کلرد: همان طور 
کله وزیلر راه و شهرسلازی گفتنلد کسلانی 
کله ادعلای وجلود سللطان مسلکن دارنلد 
اطاعلات متقلن خلود را بله سلازمان امور 
مالیاتلی ارائله کننلد. ما ایلن موضلوع را نه 
تأییلد و نه تکذیلب می کنیم؛ زیلرا در حال 
حاضر هیچ اطاعاتلی در این زمینه نداریم. 
وی ادامله داد: خانلم سلعیدی ایلن موضوع 
را اظهلار کردنلد، للذا اگلر سلندی دارنلد 
حتملاً بایلد به سلازمان املور مالیاتلی ارائه 
کننلد. طبلق ملاده ۵۴ قانلون مالیات هلای 

مسلتقیم کسلی که بیش از 1۵0 متر خانه 
دارد بایلد مالیلات بلر اجلاره بدهد.

راه اندازی سامانه امالک و اسکان تا 
پایان سال

مدیلرکل دفتلر سلرمایه گلذاری و اقتصلاد 
مالیلات  طلرح  دربلاره  هم چنیلن  مسلکن 
بلر خانه هلای خاللی گفلت: انشلااهلل در این 
زمینله سلامانه مللی املاک و اسلکان را تا 
پایلان سلال بلا کملک دسلتگاه های اصلی 
راه انلدازی می کنیلم. مکانیلزم این سلامانه 
اطاعلات  پایله  یلک  اسلت؛  مبنلا  دو  بلر 

اصللی که توسلط ثبت احلوال و اپراتورهای 
مخابرات ارائه می شلود. مبنلای دوم بر پایه 
خلود اظهلاری ملردم اسلت. البتله سلامانه 
کرده ایلم  طراحلی  طلوری  را  هوشلمند 
کله اشلخاص نمی تواننلد از خلود اظهلاری 
امتنلاع کنند. با ارسلال پیام به افلراد و ارائه 
مشلخصات اماک آنها درخواست می کنیم 
بله سلامانه مراجعه کننلد. طبیعتلاً با توجه 
بله این کله اطاعلات دقیلق املاک مربوط 
بله آنهلا را ارائله می کنیلم، نمی توانند خود 

اظهاری نداشلته باشلند.

مدیركل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن:

مسکن اقساطی كارمندان به سازمان برنامه ارجاع شد
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تولید بیش از ۲۰۸ هزارتن خرما در جنوب كرمان

مدیلر باغبانلی سلازمان جهادکشلاورزی جنلوب کرملان از آغاز برداشلت خرملا از 29 هزار 
هکتار سلطح بلارور نخلسلتان های جنلوب کرمان خبلر داد.

بله گلزارش مکلران مهندس منصور شلریف مدیر باغبانی سلازمان گفت: برداشلت خرما از 
نیمله اول تیرملاه بلا رقلم زودرس آلمهتلری آغاز و تلا اواخر مهر ملاه با برداشلت ارقام دیر 
رس هلیلله ای بله اتمام می رسلد . ��وی افلزود: غالب ارقام منطقه مضافتی،کلوته،مرداسلن

گ،نگار،گوردیلال و ارقلام خشلک پیارم ، زاهدی و مجول اسلت.
وی پیش بینلی کلرد: از مجملوع 29 هلزار هکتلار سلطح بلارور انلواع خرملا باللغ بلر 208 
هلزار تلن محصول تولیلد و روانه بازارهلای داخلی و خارجی )کشلورهای اروپایی، روسلیه، 

افغانسلتان و سلایر( گردد .
��مهنلدس شلریف در ادامله افزود: خرمای تولید شلده در باغات جنوب کرمان کامًا سلالم 
و ارگانیلک ملی باشلد و در بسلته بنلدی هلای 300 گرملی تلا 3 کیلوگرمی در سلردخانه 

هلای ملدرن منطقله ذخیلره سلازی و در طول سلال به فروش می رسلد.
گفتنی اسلت جنلوب کرمان با هفت شهرسلتان جیرفت،عنبرابلاد، رودبارجنوب،قلعه گنج، 
فاریلاب، کهنلوج، منوجلان، یلک سلوم پهناورتریلن اسلتان کشلور می باشلد کله از لحاظ 
سلطح و میلزان تولیلدات کشلاورزی شلامل ۴ درصد از مجملوع کل تولیدات کشلور ، ۷1 
درصلد مجملوع تولیلد اسلتان کرملان، 3۵ درصلد سلطح زیرکشلت اسلتان کرملان و ۵2 

کیلوگلرم سلرانه هلر ایرانلی از تولیدات کشلاورزی جنلوب کرمان می باشلد.

جشن تولد در میناب بوی خون گرفت
بله گلزارش مکلران :تبدیلل جشلن تولد به مجللس عزا با کشلته و زخمی شلدن دو جوان 

در یلک درگیری خونین
سرهنگ محمد رستمی فرمانده انتظامی میناب؛

درگیری در جشن تولدی در میناب 2 کشته و زخمی برجای گذاشت.
درگیلری سلاعت 2 باملداد املروز بیلن چنلد جلوان شلرکت کننلده در جشلن توللد در 

روسلتای سلرنی شهرسلتان مینلاب رخ داد.
در پلی درگیلری یلک جلوان 2۵ سلال بر اثلر اصابت چاقو به قفسله سلینه هنلگام انتقال 

بله مرکزدرمانی جلان باخت.
یک نفر نیز از ناحیه صورت زخمی شلد و به بیمارسلتان حضرت ابوالفضل )ع( شهرسلتان 

منتقل شد. میناب 
تاش برای دستگیری ضاربان متواری ادامه دارد

به گزارش مکران:

رمشك به طور رسمی شهر شد
پردل رئیسی بعنوان سرپرست شهرداری رمشک انتخاب شد

بلا انتخاب اعضای شلورای اسلامی شلهر رمشلک و تاییلد اسلتاندار محترم کرملان پردل 
رئیسلی بعنوان سرپرسلت شلهرداری رمشلک انتخاب شلد

رمشلک شلهری از توابلع شهرسلتان قعلله گنج در جنلوب اسلتان کرمان میباشلد و عمداً 
است. نشلین  بلوچ 

رونق تولید با بازدید برون استانی تالشگران زن 
روستایی از الگوهای موفق تولیدی استان قم

بله گلزارش روابلط عمومی سلازمان جهاد کشلاورزی جنوب کرملان، خانم مهنلدس نامور 
مدیلر هماهنگلی ترویلج کشلاورزی سلازمان اعلام کلرد: در راسلتای تبلادل تجربیلات و 
بروزرسلانی دانش اعضاء صندوق های اعتبار خرد زنان و تسلهیلگران زن توسلعه روسلتایی 
شهرسلتان جیرفلت، بله ملدت 6 روز از الگوهلای کسلب و کار موفلق اسلتان قلم شلامل 
واحدهلای تولیلدی نلان صنعتلی، پلرورش شلترمرغ، رسلتوران سلنتی و فعالیت هلای 

صندوق-هلای اعتبلارات خلرد زنلان بازدیلد نمودند.
وی بیلان داشلت: از نتایلج ایلن بازدیلد، برگلزاری نمایشلگاه تولیلد محصلوالت خانگلی 
صنلدوق اعتبلاری خلرد حسلین آبلاد اسلفندقه در بوسلتان املام حسلین )ع( شهرسلتان 

جیرفلت در دهله کراملت ملی باشلد.
مهنلدس ناملور در ادامله افلزود : در همیلن راسلتا کارآفرینلان شهرسلتان کهنلوج و قلعه 
گنلج بله ملدت یک روز بلا الگوهای موفق تولیدی شهرسلتان راین شلامل صنایع دسلتی، 

مشلاغل خانگلی، پتله دوزی، چلرم دوزی و بوم گردی آشلنا شلدند.

مدیلرکل بنیلاد مسلکن انقلاب اسلامی 
اسلتان کرملان از آغلاز سلاخت 600 واحد 
در  محروملان  ویلژه  روسلتایی  مسلکونی 
کهنلوج خبلر داد و گفلت: بله ایلن واحدها 
تسلهیات ۴0 میلیونی با کارملزد ۴ درصد 

تعللق می گیلرد.
بله گلزارش خبرگلزاری تسلنیم از کهنوج، 
در  املروز  عصلر  سللطانی نژاد  علی اکبلر 
جلسله شلورای زمین و مسلکن کهنلوج از 
آغلاز عملیلات اجرایی 600 واحد مسلکونی 
ویلژه محرومان در کهنلوج خبر داد و اظهار 
رئیلس  سلفر  مصوبلات  براسلاس  داشلت: 
سلازمان برنامله و بودجله و مدیلرکل بنیاد 
مسلکن کشلور تفاهم نامه سلاخت 10 هزار 
واحد مسلکونی بلرای محروملان در جنوب 

و شلرق اسلتان کرمان را داشلتیم.
نوبخلت: بیلش از 680 میلیلارد پلروژه در 

جنلوب کرملان اجلرا می شلود
روسلتاهای  محرومیلت  رفلع  تفاهم نامله 

رودبلار جنلوب کرملان بلا قلرارگاه قلدس 
سلپاه  امضلا شلد

ایلن  اول  گام  در  اینکله  بیلان  بلا  وی 
تفاهمنامله سلاخت 600 واحلد غیرمقلاوم 
روسلتایی در کهنلوج کلیلد خلورده اسلت 
گفلت: بله دنبلال این هسلتیم تا بله زودی 
اعتبلاری تامیلن داده شلود تلا بتوانیلم بله 
شلهری  غیرمقلاوم  واحدهلای  مقام سلازی 

کهنلوج هلم کملک بکنیلم.
مدیلرکل بنیلاد مسلکن انقلاب اسلامی 
اسلتان کرملان بلا اشلاره بله اینکه بله این 
واحدهلا تسلهیات ۴0 میلیونی بلا کارمزد 
کلرد:  بیلان  می گیلرد  تعللق  درصلد   ۴
خدملات  چلون  نیلز  دیگلری  کمک هلای 
کمک هلای  و  مصاللح  تامیلن  مهندسلی، 
باعلوض برای روسلتائیان را هلم در برنامه 

داریلم.
وی بلا بیلان اینکله متوسلط مقاوم سلازی 
واحدهلای مسلکونی در اسلتان کرملان 6۴ 

درصلد و در کشلور ۴2 درصد اسلت افزود: 
تلاش ملا بلر ایلن اسلت کله مقاوم سلازی 

واحدهای مسلکونی در اسلتان به صددرصد 
برسد.

ساخت واحد مسکونی روستایی ویژه 
محرومان در جنوب کرمان آغاز شد

آوازه هنر سبدبافی زنان »قلعه گنج« در آن سوی مرزها
روسلتائیانی کله پیلش از این نگاهشلان به 
دسلت دیگلران بلود حلاال بله هنلر دسلت 
خودشلان تکیله کرده انلد و هنر دسلت این 
زنلان تلا آنسلوی مرزهلا نیلز رفتله و زنلان 
تاکنلون  قلعه گنلج  شهرسلتان  سلبدباف 
بافته هلای خلود را علاوه بلر بلازار ایلران، 
در نمایشلگاه نلروژ و اسلتانبول نیلز عرضله 

کرده انلد.
بله گلزارش مکلران از روسلتای سلوردر در 
فعالیلت  بلا  حواللی دهسلتان، هلر صبلح 
زنلان روسلتا سلکوت دشلت درختلان داز 
می شلکند و روسلتائیان با اسلتفاده از شاخ 
و بلرگ ایلن درختچله بوملی منطقله، هنر 
و تلاش  زنلده کرده انلد  را  پیشینیانشلان 
می کننلد از راه بافلت انلواع صنایع دسلتی 
سلبد  انلواع  بافلت  کننلد.  روزی  کسلب 
دارد و  رونلق  ایلن روسلتاها  و حصیلر در 
بافنده هلا بیشلتر، زنان روسلتاها هسلتند و 
ملردان بله کار خریلد و فلروش و بازاریابلی 

مشلغولند.
هتلل کپلری قلعه گنلج کله بعلد از اجلرای 
طلرح آبادانلی و پیشلرفت ایلن شهرسلتان 
گرفتلن  رونلق  بلا  اکنلون  شلده  سلاخته 
صنایع دسلتی حصیری در روسلتاهای این 

زنجیلره هتل هلای کشلور  بله  شهرسلتان 
وصلل شلده و هنلر دسلت زنلان روسلتا در 
ایلن هتلل خریلداری و بله سراسلر کشلور 

می شلود. ارسلال 
روسلتائیانی کله پیلش از این نگاهشلان به 
دسلت دیگلران بلود حلاال بله هنلر دسلت 

دسلت  هنلر  و  کرده انلد  تکیله  خودشلان 
ایلن زنلان تلا آنسلوی مرزهلا نیلز رفتله و 
زنلان سلبدباف تاکنلون بافته هلای خلود را 
علاوه بلر بلازار ایلران، در نمایشلگاه نروژ و 

اسلتانبول نیلز عرضله کرده انلد.
آوازه زنلان سلبد بلاف در دیگر روسلتاهای 

هرکلس  حلاال  و  پیچیلده  نیلز  قلعه گنلج 
قالیبافلی،  می کنلد،  رو  دارد  هنلری  هلر 
از  ذی دوزی  و  سلوزن دوزی  گلیم بافلی، 
جملله هنرهلای فراملوش شلده ای اسلت 
کله بار دیگلر در روسلتاهای قلعه گنج زنده 

شلده اسلت.
مجری طرح آبادانی و پیشلرفت شهرسلتان 
فلارس گفلت: در  بله خبرنلگار  قلعه گنلج 
همیلن راسلتا بزرگتریلن قلرارداد آملوزش 
در چهلل سلال  و حرفله ای کشلور  فنلی 
اخیر بلا هدف تقویت معیشلت روسلتائیان 
در قلعه گنلج و بلا بنیاد مسلتضعفان بسلته 
بیلان  بلا  اسلت. مسلعود حیدرونلد  شلده 
اینکله در شهرسلتان قلعه گنلج تلا پیلش 
از سلال 93 یلک نفلر سلاعت آملوزش، در  
رشلته های فنلی و حرفه ای داده نشلده بود، 
افلزود: اکنلون املا بیلش از 3 هلزار نفلر در 
را  مهارتلی  آموزش هلای  ایلن شهرسلتان، 
فلرا گرفتنلد که از ایلن تعلداد 900 نفر در 
رشلته های صنایلع دسلتی آملوزش دیدند.

وی تاکیلد کلرد: بنیلاد عللوی تسلهیات 
خلرد با مدل 20 میلیلون تومانی در اختیار 
در  بتواننلد  تلا  می دهلد  قلرار  متقاضیلان 
رشلته ای که آملوزش دیدنلد فعالیت کنند.

سلیار  مرکلز  اولیلن  نادری،گفلت:  تلوران 
نجلوم جنلوب کرملان و مجهزتریلن مرکز 
کانلون  در  شلرق  جنلوب  نجلوم  سلیار 
پلرورش فکلری کلودکان و نوجوانان شلهر 

جیرفلت افتتلاح شلد.
پلرورش  کانلون  مدیلر  نلادری«  »تلوران 
فکلری کلودکان و نوجوانان شلهر جیرفت 
و مدیلر مرکلز سلیار نجوم جنلوب کرمان، 
گفلت اولیلن مرکلز سلیار نجلوم کرملان 
و مجهزتریلن مرکلز سلیار نجلوم جنلوب 
شلرق در کانلون پرورش فکلری کودکان و 

نوجوانلان شلهر جیرفلت افتتاح شلد.
دارای  ایلن مرکلز  افلزود:  نلادری،  تلوران 

فیزیلک  اسلاتید  از  متشلکل  انجمنلی 
دانشلگاه جیرفلت اسلت کله بلا عضویلت 
و  نوجوانلان  کلودکان،  از  تعلدادی 

کلرد. کار  بله  آغلاز  بزرگسلاالن 
مدیلر اولیلن مرکلز سلیار نجلوم جنلوب 
کرملان، بلا اشلاره بله نلوع فعالیلت ایلن 
مرکلز  ایلن  در  داشلت:  بیلان  مرکلز، 
کلیله  جلسله،  و  نشسلت  برگلزاری  بلا 
رویدادهلای و پدیلده های نجوملی مطابق 
تقویلم نجومی ملورد رصد قرار ملی گیرد.

ایلن مرکلز  از تجهیلزات  بله برخلی  وی، 
نجلوم، اشلاره کلرد و افلزود: ایلن مرکلز 
تلسلکوپ  نجوملی،  کتابخانله  بله  مجهلز 

هلای پیشلرفت نجوملی، آسلمان نماهلای 
دیجیتلال سلیار، یلک علدد آسلمان نمای 
ثابلت، دوربیلن هلای چشلمی و رصلدی 

. ست ا
نلادری، ابراز داشلت: آسلمان نماهلا اجرام 

آسلمانی را رصلد ملی کنند.
کلودکان  فکلری  پلرورش  کانلون  مدیلر 
و نوجوانلان شلهر جیرفلت، عنلوان کلرد: 
کاس هلای نجلوم ویژه نوجوانلان و 2 روز 

در هفتله برگلزار ملی شلود.

مدیر كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان شهر جیرفت، خبر داد

اولین مركز سیار نجوم جنوب 
كرمان افتتاح شد

مدیركل گمرک چابهار منصوب شد
در  ایلران،  گملرک  کل  رئیلس 
حکملی سلید مجیلد مظلوملی 
را بله عنلوان مدیلرکل گملرک 

کلرد. منصلوب  چابهلار 
مدیرکل گملرک چابهار منصوب 
شلد بله گلزارش مکلران  مهدی 
میراشلرفی، رئیلس کل گملرک 
ایلران، در حکملی، سلید مجیلد 
مظلوملی را بله عنلوان مدیلرکل 

گملرک چابهلار منصلوب کرد.
مدیلرکل  حکلم  از  بخشلی  در 
و  سیسلتان  اسلتان  چابهلار 
بلوچسلتان آملده اسلت: انتظلار 
خداونلد  بله  اتلکال  بلا  ملی رود 

متعلال تملام مسلاعی خلود را با اسلتفاده از تلوان تخصصی هملکاران، کارشناسلان و 
تعاملل بلا سلازمان های همجلوار بله منظلور انجلام وظایلف قانونلی در راسلتای قانون 
املور گمرکلی و روان سلازی رویه هلای اجرایلی از طریلق پیلاده سلازی روش هلای 
الکترونیکلی و نظلارت دقیلق بلر انجام بهینله امور محلول در قالب سلامانه جامع امور 

باشلید. داشلته  گمرکلی 

احداث راه آهن ساحلی بندرعباس به چابهار 
با پیگیری استاندار هرمزگان در دستور كار 

وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت 
هرمللزگان  اسللتاندار 
طللی مکاتبلله ای بللا 
وزیللر راه و شهرسللازی 
انجللام  خواسللتار 
اجللرای  و  مطالعللات 
آهللن  راه  طللرح 
سللاحلی بندرعبللاس 
و  شللد  چابهللار  بلله 
براسللاس  امللر  ایللن 
هللای  پیگیللری 
گرفتلله  صللورت 
اسللتاندار  توسللط 
هرمللزگان و با دسللتور 
وزیللر راه و شهرسللازی 
در دسللتور کار ایللن 
 وزارتخانه قللرار گرفت.
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ظاهرا كاهش نرخ دالر به ساقط كردن پهباد و به تبع 
آن همکاری امارات در گشایش درهم و دالر ارتباط 
دارداماراتی ها پیام دادند كه ما حاضریم جبران كنیم

پلس از جریلان پهبلاد آمریکایلی و ضربله سلنگین ایلران بله آمریکایی هلا و علدم واکنلش 
آمریکایی هلا، کشلور املارات بله ایلران پیلام فرسلتاد کله ملا اشلتباه کردیلم و می خواهیلم 
رفتارملان در قبلال ایلران را تصحیلح کنیلم کله در اولیلن ملورد از یملن خارج شلدند؛ این 
جریلان سلقوط پهبلاد بزرگتریلن پیاملی کله داشلت ایلن بلود کله آمریلکا حتی بله خاطر 
خلودش حاضلر نیسلت بلا ایران درگیر شلود، بعلد، بخواهد بله خاطر املارات و عربسلتان با 
ایران درگیر شلود؟ اماراتی ها نااُمید شلدند و پیغام و پسلغام فرسلتادند که ما اشلتباه کردیم 

و شلما کوتلاه بیاییلد و ملا حاضریم جبلران کنیم
گفتنی اسلت با توجه به اینکه پهپاد آمریکایی سلاقط شلده در 29 خرداد 98 توسلط ایران 

از خلاک املارات برخاسلته بود و ایران در این مورد، رسلما به امارات هشلدار داد
 طبلق آمار سلامانه سلنای بانک مرکزی، نلرخ دالر در تیرملاه بیلش از 2000 تومان کاهش 
یافلت. ظریلف در گفتگلو با شلبکه المیادین: اگر کسلی بخواهلد با ما مواجهه کند، پاسلخی 
جلدی خواهیلم داد؛ عائملی درخصلوص تغییلر رفتلار املارات و اتخلاذ سیاسلت جدیلد، 
مخصوصلاً در قبلال مسلائل منطقله ای وجلود دارد که اگر ایلن موضوع تحقق یابلد، حتماً به 

سلود دوللت املارات خواهد بود 
در هفته هلای اخیلر، فشلار بلر روی صرافی هلای منتقل کننده پلول ایران در املارات کاهش 
چشلمگیر و محسوسلی یافته اسلت که به صورت عمومی با رویه حداکثرسلازی فشلار روی 
ایلران کله در یکلی دو سلال اخیر دنبال شلده، مطابقت نلدارد؛ به گونه ای کله بانک مرکزی 
تلوان نقلل و انتقلال و مداخلله درهملی بیشلتری نیز پیدا کلرده اسلت؛ در این راسلتا کانال 

تبدیلل درهلم بله دالر به صلورت نقدی و اسلکناس نیز فعال تر از قبل شلده اسلت
پلس از سلاقط کلردن پهپاد آمریکایی توسلط سلپاه، بلازار بورس کشلورهای عربی سلقوط 

کلرد. ان شلااهلل طلی روزهای آینلده بازارارزشلاهدتحوالت خوبلی خواهدبود.

دانش آموزان هرمزگانی در نوزدهمین كنگره ملی 
پرسش مهر تقدیر شدند

›محمدامین حیدری و کوثر خراسلی‹ دو دانش آموز اسلتان هرمزگان، در نوزدهمین کنگره 
ملی پرسلش مهر رئیس جمهوری تقدیر شلدند.

کوثر خراسلی دانش آموز رشلته گرافیک از هنرسلتان امام خمینی )ره( بندرعباس در طرح 
تصویرسلازی با چاپ لینو، توانسلت در این کنگره ملی مشلترکا رتبه دوم تصویرسلازی را به 

دسلت آورده و از دسلت معلاون اول رییس جمهوری للوح تقدیر دریافت کند.
محمدامیلن حیلدری از شهرسلتان میناب نیز که رتبه سلوم کشلوری در رشلته سلخنوری 
را بله دسلت آورده بلود، لوح تقدیلر نوزدهمین کنگره ملی پرسلش مهر رئیلس جمهوری را 

دریافلت کرد.
نوزدهمیلن کنگلره مللی پرسلش مهلر رییلس جمهلوری در سلال تحصیللی 98-139۷ با 
سلخنرانی اسلحاق جهانگیلری معلاون اول رئیلس جمهلوری در سلالن اجلاس سلران 
کشلورهای اسلامی برگزار شد. حجت االسلام و المسلمین حسلن روحانی رییس جمهوری 
در آییلن بازگشلایی ملدارس و آغاز سلال تحصیلی 98-9۷ پرسلش از دانش آموزان سراسلر 
کشلور خواسلت کله به پرسلش های »پارسلال چه مهارت هایلی آموختید و برای امسلال در 

ایلن زمینله چله انتظاراتلی دارید؟« پاسلخ دهند.
رییس جمهوری در تکمیل پرسلش خود از دانش آموزان سراسلر کشلور سلوال کرد: تاکنون 
چله کسلی و کدام معلم به شلما در کسلب مهارت بیشلتر کملک کرده و فکلر می کنید چه 

مهارت هایلی بلرای زندگی تان مهم تر اسلت؟

هلر سلاله رییلس جمهلوری با هلدف پلرورش روحیله پرسلش گری و توانایی نقلد و تحلیل 
پدیده هلا، ایجاد تعامل بیشلتر میلان معلمان و دانش آموزان، ایجاد نشلاط، شلادابی و تحرک 
بیشلتر در ملدارس، ترویلج و تقویت امر تحقیلق و پژوهش در آموزش و پرورش، گسلترش و 
تقویت فعالیت های گروهی و کشلف، رشلد و پرورش اسلتعدادهای بالقوه در مراسم گشایش 
ملدارس و آغلاز سلال تحصیللی جدیلد خطلاب بله دانش اموزان کشلور، پرسشلی بلا عنوان 

»پرسلش مهر« مطلرح می کند.
بیلش از 2 میلیلون و 200 هلزار نفلر از دانش آملوزان داخلل و خارج از کشلور در مسلابقات 
پرسلش مهلر 19 شلرکت کردند که در مراسلم امروز با حضلور معلاون اول رئیس جمهوری 
و سلید جلواد حسلینی سرپرسلت وزارت آملوزش و پلرورش از 2۵0 نفلر از دانش آملوزان و 

فرهنگیلان برگزیلده شلرکت کننده در این مسلابقات تقدیر شلد.
در ایلن مراسلم همچنیلن جهانگیلری از برگزیدگان نوزدهمیلن کنگره ملی پرسلش مهر و 
شلماری از دانش آموزان و مسلئوالن اسلتان های سلیل زده گلسلتان، لرسلتان و خوزسلتان 

تقدیلر کرد.
در جشلنواره امسلال دانش آملوزان و معلملان در رشلته ها و گرایش هلای مختلفلی از 
جملله؛ بخلش فرهنگلی بلا زیرمجموعله رشلته های ادبلی )سلخنوری، شلعر و داسلتان 
کوتلاه(، رسلانه و فضلای مجلازی )وب نوشلت(، و در بخلش هنلری بلا زیرمجموعه هلای 
هنرهای دسلتی و تجسلمی، گرافیک )تصویرسلازی، پوسلتر و عکاسلی(، طراحی، نقاشی 
و خوشنویسلی )نسلتعلیق، شکسته نسلتعلیق، نسلخ و ثللث(، نقاشلی خط و در بخلش 
هنرهلای نمایشلی و فیللم کوتلاه )مسلتند، داسلتانی و پویانمایلی(، نمایشنامه نویسلی 
)ویلژه فرهنگیلان( و هنرهلای آوایلی )سلرود همگانلی تلفیقی و سلرود همگانلی محلی( 

بله ارائله اثلر در ایلن فراخلوان پرداختند.

معللاون اول رئیللس جمهللور بللا تاکیللد 
بللر ایللن کلله بازگشللت ایللران بلله برجللام 
و اجللرای تعهللدات کار بسللیار سللاده ای 
اسللت، گفللت: اگللر اراده کنیللم تنهللا چنللد 
سللاعت کافللی اسللت تللا هملله تعهداتمللان 
را اجرایللی کنیللم، امللا در شللرایط فعلللی 
اروپایی هللا بایللد بلله جللای ایللن کلله بللا مللا 
جلسلله بگذارنللد و بگوینللد کلله بلله برجللام 
بازگردیللد، بلله آمریکایی هللا بگوینللد کلله 
از تحریم هللای ظالمانلله خللود علیلله ایللران 

دسللت بردارنللد.
آرمللان- بلله گللزارش آرمللان بلله نقللل از 
ایسللنا، اسللحاق جهانگیللری معللاون اول 
رئیللس جمهللور صبللح سلله شللنبه در 
نوزدهمیللن کنگللره ملللی پرسللش مهللر 
ریاسللت جمهللوری کلله در سللالن اجللاس 
سللران برگللزار شللد بللا بیللان اینکلله دولللت 
تدبیللر و امیللد بللا وجللود اینکلله چهار سللال 
از شللش سللال عمللر خللود را در تحریللم 
کامللل بللود، بایللد هللم بلله داخللل کشللور 
و هللم دنیللا نشللان مللی داد کلله جمهللوری 
اسللامی ایللران ایللن ظرفیللت را دارد کلله 
بللا قدرت هللای بللزرگ بنشللیند، مذاکللره و 
تعامللل کنللد و بلله یللک توافللق مهم دسللت 
یابللد، اظهللار کللرد: در برجللام ایللران در یک 
طللرف و شللش کشللور بللزرگ دنیللا در 
طللرف دیگللر بودنللد و زمانللی کلله مذاکرات 
مللا بللا ایللن شللش کشللور آغللاز شللد، شللش 
قطعناملله در شللورای امنیللت سللازمان ملل 

علیلله ایللران تصویللب شللده اسللت.
وی بللا اشللاره بلله نقللش دیپلمات هللا و 
مذاکللره کننللدگان ایرانللی در بلله ثمللر 
رسللیدن برجللام خاطرنشللان کللرد: هنللر 

دیپلماسللی ایرانیللان آن بللود کلله در نبللرد 
دیپلماتیللک بللا قدرت هللای بللزرگ دنیللا 
وارد شللدند و بلله توافقللی بللزرگ دسللت 
یافتنللد کلله دولللت بعللدی ایللاالت متحللده 
آمریللکا دربللاره ایللن توافللق بگوید کلله کاه 

بللر سرشللان رفتلله اسللت.
معللاون اول رئیللس جمهللور بللا تاکیللد بللر 
اینکلله خللروج آمریللکا از برجللام اقللدام 
غیللر اخاقللی و برخللاف حقللوق بیللن 
الملللل بللود، بلله اقدامللات اخیللر ایللران در 
کاهللش تعهللدات برجامللی خود اشللاره کرد 
و گفللت: جمهللوری اسللامی ایللران بعللد از 
خللروج آمریللکا از برجللام یللک سللال صبللر 
کللرد و سللپس اعللام کللرد کلله برخللی از 
تعهللدات خللود از جمللله رعایللت سللقف 

تولیللد اورانیللوم بلله میللزان صللد کیلوگللرم 
و غنللای 3.6۷ درصللد را اجرایللی نخواهللد 
کللرد. ایللن در حالللی اسللت کلله طللی یللک 
سللال گذشللته آژانللس بیللن المللللی انللرژی 
اتمللی در 1۴ گللزارش مختلللف اجللرای 
ایللران بلله هملله تعهداتشللان را تأییللد کرده 

بللود.
جهانگیللری تصریللح کللرد: ایللران اجللرای 
را  خللود  برجامللی  تعهللدات  از  برخللی 
کاهللش داد تللا دنیللا بداننللد بللا کشللوری 
بللی اراده رو بلله رو نیسللت، بلکلله بللا ملللت 
متمللدن و تاریللخ سللاز رو بلله رو هسللتند.

وی اداملله داد: در شللرایط فعلللی و بللا توجه 
بلله اتفاقاتللی کلله در سللطح منطقلله و دنیللا 
در حللال وقللوع اسللت طرف هللای مقابللل 

ایللران در برجللام راهللی جللزو پایبنللدی بلله 
تعهللدات خللود ندارنللد و بللر اسللاس برجللام 
هیللچ تحریمللی نبایللد علیلله ایللران وجللود 

داشللته باشللد.
معللاون اول رئیللس جمهللور بللا تاکیللد 
بللر اینکلله بازگشللت ایللران بلله برجللام 
کار بسللیار سللاده ای اسللت، خاطرنشللان 
کللرد: اگللر ایللران اراده کنللد ظللرف چنللد 
سللال می توانللد هملله تعهللدات خللود 
را اجللرا نمایللد امللا در شللرایط فعلللی 
اروپایی هللا بایللد بلله جللای اینکلله بللا مللا 
جلسلله بگذارنللد و بگوینللد کلله بلله برجللام 
بازگردیللد، بلله آمریکایی هللا بگوینللد کلله از 
تحریم هللای ظالمانلله خللود علیلله ایللران 

دسللت بردارنللد.

سللردار سرلشللکر حللاج قاسللم سلللیمانی ، 
مدیریللت مبتنللی بللر درآمدهللای نفتللی را 
غیرسللازنده و ریشلله بروز مشللکات متعدد 
در کشللور دانسللت و گفللت تحریمهللا 
فرصتللی اسللت تللا از ایللن نللوع مدیریللت ، 

بلله طللور جللدی فاصللله بگیریللم.
بلله گللزارش مکران:سللردار سلللیمانی در 
آییللن آغللاز احللداث کارخانلله فللرآوری 
رابللر  در شهرسللتان  دارویللی  گیاهللان 
افللزود :مدیریللت انتقللاد سللردار سلللیمانی 
از مدیریللت مبتنللی بللر درآمدهللای نفتللی 
و غفلللت از اسللتعدادهای بللی شللمار در 
کشللوراقتصاد کشللور بللر مبنللای تولیللد 
نفللت، ظلللم بلله مللردم، جوانللان و نسلللهای 
آینللده اسللت و تحریللم هللا فرصتللی اسللت 
کلله بودجلله جللاری کشللور را از نفللت رهللا 
کنیللم و بلله درآمدهللای نفتللی فقللط بلله 
عنللوان پشللتوانه برناملله هللای زیربنایللی 

کشللور نللگاه کنیللم . 
سردارسلللیمانی بللا اشللاره بلله اینکلله اگللر 
بلله نحللو مطلللوب از امکانللات موجللود 
جامعلله اسللتفاده مللی شللد بسللیاری 
و  اجتماعللی   ، اقتصللادی  مشللکات  از 
حتللی فرهنگللی پیللش نمللی آمللد افللزود: 
در میللان نسللل جللوان و خللاق ایرانللی، 
اسللتعدادهای فراوانللی وجللود دارد کلله می 

توانللد بلله خلللق ثللروت از فرصتهللای بللی 
شللماری کلله در کشللور وجللود دارد و از 
آنهللا غفلللت شللده اسللت کمللک کنللد . 
:مدیریللت  افللزود  سلللیمانی  سرلشللکر 
کشللور مللا بایللد بللر اسللاس حمایللت از 
افللرادی باشللد کلله بتواننللد ظرفیتهللای 
بالقللوه را بلله فعلیللت برسللانند و انتقللاد 
سللردار سلللیمانی از مدیریللت مبتنللی بللر 
درآمدهللای نفتللی و غفلت از اسللتعدادهای 
بللی شللمار در کشللورتحریمها مللی توانللد 
فرصتللی باشللد کلله بتوانیللم سللرمایه 
عظیللم انسللانی را بلله میللدان شللکوفایی 

اقتصللادی بیاوریللم .
وی بللا اشللاره بلله اینکلله بایللد روشللهای 
مدیریتللی را عللوض کنیللم گفللت : فقللط 
در بحللث ایجللاد ارزش افللزوده بللرای گیللاه 
شللیرین بیللان ، مللی تللوان 10 کارخانلله در 
منطقلله رابللر ایجللاد کللرد در حالیکلله ایللن 
ظرفیللت در حللال حاضللر بلله هدر مللی رود 
و اگللر گیاهللی اسللتخراج مللی شللود ارزش 

افللزوده آن نصیللب مللردم نمللی شللود. 
وی بللا تاکیللد براینکلله مللردم نیازمنللد 
آمللوزش اقتصللادی و آشللنایی بللا شللیوه 
هللای جدیللد تولیللد ثللروت هسللتند و 
داده  تولیللد مشللارکت  رونللد  در  بایللد 
شللوند ، از مسللئوالن شهرسللتان رابللر 

پللرورش  هللای  ظرفیللت  از  خواسللت 
دام ایللن منطقلله نیللز غافللل نشللوند و 
بللا توسللعه پللرورش دامهللای اصللاح 
نللژاد شللده و احللداث کارخانلله هللای 
فللراوری شللیر ، بلله رونللق اقتصللادی 
منطقلله و انتقللاد سللردار سلللیمانی از 
مدیریللت مبتنللی بللر درآمدهللای نفتللی 
و غفلللت از اسللتعدادهای بللی شللمار در 
کشللورجلوگیری از مهاجللرت روسللتائیان 

کمللک کننللد.
در آئیللن آغللاز احللداث کارخانلله فللرآوری 
 ، رابللر  شهرسللتان  دارویللی  گیاهللان 
آقللای عبللاس سللعیدی رئیللس سللازمان 

جهادکشللاورزی اسللتان کرمللان گفللت: 
ایللن کارخانلله در زمینللی بلله مسللاحت 
یللک هکتللار و بللا حللدود 60 میلیللارد 
تومللان اعتبللار اولیلله احللداث مللی شللود .

وی افللزود :بللا راه انللدازی ایللن کارخانلله، 
عللاوه بللر امللکان ایجللاد اشللتغال بللرای 
آموختللگان  دانللش  از  زیللادی  تعللداد 
دانشللگاهی ، فرصتهللای جدیللد شللغلی 
عشللایر  و  روسللتایی  مللردم  بللرای 
شهرسللتان رابللر ایجللاد خواهللد شللد .

رابللر  سرسللبز  و  کوهسللتانی  منطقلله 
در اسللتان کرمللان ، رویشللگاه گیاهللان 

متعللدد دارویللی اسللت .

سردار سلیمانی :

 تحریمها فرصتی برای فاصله گرفتن
 از درآمدهای نفتی

جهانگیری:

بازگشت ایران به برجام کار بسیار ساده ای است
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راه انـدازی MRI مطالبـــه مهم مـردم بود كه 
می تواند بـخشی از نیازها را تامیــن كند

نماینلده ملردم بندرعبلاس در مجللس شلورای اسلامی اظهار داشلت: در بحث بهداشلت و 
درمان وجود مرکز MRI یک نیاز اساسلی اسلت تا بتوانیم به اسلتانداردها دسلت پیدا کنیم.

احملد ملللللرادی گفلت: یکلی از کارهلای خوب و مانلدگاری که ملورد مطالبه ملردم در 
هرملزگان بله خصلوص در مرکز اسلتان بلود راه انلدازی این مرکز اسلت که بله عنوان یک 
دسلتگاه پیشلرفته ملورد توجله قلرار گرفته اسلت که ملی تواند بخشلی از نیازهلای مردم 

را تامیلن کند.
وی خاطللر نشلان  کلرد: گرچله هنوز در این زمینه به نسلبت جمعیت اسلتان کمبودهایی 
وجلود دارد املا راه انلدازی آن ملی توانلد آثلار مثبتی به همراه داشلته باشلد و همه با هم 
بایلد کملک کنند تا نیازهای اسلتان برطرف شلود. نماینده ملردم بندرعبلاس، حاجی آباد، 
خمیلر و قشلم در مجللس شلورای اسلامی در پایلان گفلت: در بیمارسلتان های شلهید 
محملدی، صاحلب الزملان و اکنون خلیج فارس این دسلتگاه وجود دارد که بخشلی از نیاز 
اسلتان را تامیلن کلرده  و ملا در مجملع نمایندگان اسلتان در کنار دانشلگاه علوم  پزشلکی 

بایلد تلاش کنیلم که چنیلن خدماتی در اسلتان بلرای مردم افزایلش یابد.

نشست استاندار هرمزگان با گروه سرمایه گذاری 
از كشورهای تركیه، آذربایجان و گرجستان 

دکتلر فریلدون همتی اسلتاندار هرمزگان در نشسلت با گروه سلرمایه گذاری از کشلورهای 
ترکیله، آذربایجلان و گرجسلتان، به بررسلی طرح های این سلرمایه گلذاران پرداخت.

ایلن گلروه سلرمایه گذاری دارای سلابقه فعالیلت در زمینله هلای، راه، سلاختمان، احلداث 
بیمارسلتان، شلهرک صنعتی و گردشلگری اسلت و در این نشسلت برای فعالیت و سرمایه 
گلذاری در اسلتان هرملزگان اعام آمادگی نمود. اسلتاندار هرمزگان نیز در این نشسلت با 
اشلاره بله اسلتعدادها و توانمنلدی های متعلدد هرمزگان بلرای سلرمایه گذاری، از آمادگی 
ایلن اسلتان بلرای جلذب و حمایلت از سلرمایه گلذاران خبلر داد. در ایلن نشسلت مقلرر 
شلد تلا زمینله هلای فعالیت ایلن گلروه سلرمایه گذاری در هرملزگان با برگزاری جلسلات 

کارشناسلی تعییلن و اجلرای آنها ملورد پیگیری قلرار گیرد.

فرماندار شهرستان قشم :

برنامه های تامین اجتماعی در راستای ارائه 
خدمات غیر حضوری قابل تحسین است

علیرضلا نصلری در مراسلم آغلاز رسلمی عملیلات اجرایی طلرح پرونلده الکترونیلک بیمه 
شلدگان و مسلتمری بگیلران تامین اجتماعی قشلم، نحلوه ارائه خدمات به بیمه شلدگان، 
مسلتمری بگیلران و کارفرمایان با اسلتفاده از سیسلتم ها و روش های نویلن بکارگرفته در 

تامیلن اجتماعلی را خلوب ارزیابی کرد.
فرمانلدار قشلم از نزدیلک رونلد عملیات اجرایلی طرح پرونلده الکترونیک بیمه شلدگان و 
مسلتمری بگیلران تامین اجتماعی این شهرسلتان را مورد بررسلی قرارداد و افلزود: برنامه 
ریزی و حرکت این سلازمان در راسلتای بسلتر سلازی تامین اجتماعی الکترونیک، توسلعه 
خدملات غیلر حضلوری و کاهلش فرآیند هلای کاری قابل تقدیر اسلت. نصری در حاشلیه 
ایلن مراسلم از واحدهلای مختلف تامین اجتماعی قشلم بازدید و ضمن گفتگلو  با کارکنان 
و تبریلک هفتله تامیلن اجتماعلی تبریلک هفتله گفلت: بلا توجه بله اینکه بیلش از نیمی 
از جمعیلت شهرسلتان قشلم تحت پوشلش تامیلن اجتماعلی قرار دارنلد ارائله خدمت به 
ایلن جمعیلت بلزرگ بلا برنامله ریزی هلا و اقداماتلی که صلورت گرفته و  مشلاهده گردید 
بسلیار ارزشلمند اسلت. او اجلرای طرح سلاختار نویلن ارائه خدملت و میز خدملت در این 
سلازمان را هلم مطللوب ارزیابی کرد و بیان داشلت: اینکه مراجعان به یلک مجموعه اداری 
براحتلی و در فضلای مناسلب خدملات خود را دریافلت نمایند رضایت بخش اسلت. رئیس 
تامیلن اجتماعلی قشلم نیلز در ایلن بازدید ضملن ارائه گزارشلی بله نماینده عاللی دولت 
در ایلن شهرسلتان گفلت: از جمعیت 1۵0هزار نفری شهرسلتان قشلم حلدود ۷۵هزار نفر 
تحتپوشلش سلازمان تامیلن اجتماعی قرار دارند کله نیمی از جمعیت کل این شهرسلتان  
را شلامل ملی شلود. عباس اکبلری از پرداخت بیش از 2۷0 میلیارد ریلال در قالب تعهدات 
بلنلد ملدت و کوتلاه ملدت این سلازمان در سلال گذشلته در قشلم خبلر داد و افلزود: 2۵ 
هلزار بیمله شلده اصللی و 2 هزار و پانصد نفر مسلتمری بگیر در قشلم وجلود دارند که در 
سله بخلش تعهلدات بلند مدت، تعهلدات کوتاه ملدت و درمان خدملات دریافت می کنند.

معلاون وزیلر و رئیلس سلازمان راهداری و 
حملل ونقل جاده ای کشلور گفلت: هرچه 
شلرق  راه هلای  ایمن سلازی  سلریع تر  

هرملزگان مرتفلع شلود.
بله گلزارش خبرگلزاری ملوج هرملزگان، 
وضعیلت  گفلت:  نیلا  حسلن  عبدالهاشلم 
راه هلای ارتباطلی نقش اساسلی در رشلد 

وتوسلعه هلر شهرسلتان دارد.
معلاون وزیلر و رئیلس سلازمان راهداری و 
حمل ونقلل جلاده ای کشلور عنلوان کلرد: 
وضعیلت راه هلای ارتباطلی نقش اساسلی 

در رشلد وتوسلعه هلر شهرسلتان دارد.
وی عنلوان کلرد: بلا توجله بله حساسلیت 
واقلع  شهرسلتان های  ارتباطلی  راه هلای 
شلده در حلوزه شلرق  هرملزگان و آملار 
بلاالی تصادفلات جلاده ای و اهمیت نجات 
جلان راننلدگان و هموطنلان بهره بلردار از 
محورهلای مواصاتی این حلوزه باید راه ها 
هرچه سلریعتر ایمن سلازی و مشکات راه 
هلای اصلی و روسلتایی موجود بلا افزایش 
نصلب  روشلنایی،  زن،  چشلمک  چلراغ 
عائلم و رفلع نقلاط حادثله خیلز مرتفلع 

تلا از ایجلاد ترافیلک سلنگین دراین محور 
شلود. جلوگیری 

از بزرگلراه محلور  بازدیلد  نیلا در  حسلن 
بندرعباس-مینلاب ضملن اعلام رضایلت 
از عملکلرد اداره راهلداری و حملل ونقلل 
جلاده ای بندرعبلاس بله رئیلس ایلن اداره 
پیشلنهاد کلرد کله در بحلث ایمنلی ایلن 

محلور توجله بیشلتری داشلته باشلند.

نقلل  و  حملل  و  راهلداری  مدیلرکل 
ایلن  حاشلیه  در  هرملزگان  ای  جلاده 
پرتلاش  راهلداران  اظهلار کلرد:  بازدیلد 
و زحمتکلش هرملزگان در تملام سلاعات 
کله  می پردازنلد  فعالیلت  بله  روز  شلبانه 
نتیجله ایلن زحملات کاهلش سله سلال 
متواللی تلفلات و تصادفلات جلاده ای این 

می باشلد. اسلتان 

شلایان ذکلر اسلت، در ادامله ایلن سلفر 
معلاون وزیلر و رئیلس سلازمان راهلداری 
و حملل ونقلل جلاده ای کشلور از راه هلای 
مواصاتلی و پروژه هلای در دسلت اقلدام 
حلوزه شلرق از قبیلل پل نظرآبلاد کهنوج، 
قلعله گنلج، ملارز و فاریلاب زیلارت بازدید 
و دسلتورات الزم جهلت پیشلبرد سلریعتر 

ایلن پروژه هلا را صلادر کلرد.

مدیلرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان گفت: باال رفتن سلن 
ازدواج در جامعله مغایلر با احکام شلرعی اسلت و همه باید 

به تسلهیل ازدواج جوانلان کمک کنند.
به گلزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، حجت االسلام 
و المسللمین عللی اکبلر انصلاری راد عصر امروز در مراسلم 
اهلدای ۴9 جهیزیله کله بلا هملکاری کانون های مسلاجد 
اسلتان هرملزگان، سلتاد اجرایی فرملان املام خمینی)ره( 
و سلازمان تبلیغلات اسلامی هرملزگان برگزار شلد، اظهار 
داشلت: هلدف اصللی از برگلزاری ایلن گونله همایش هلا و 

آیین هلا فرهنگ سلازی اسلت.
وی در ادامله تاکیلد کلرد: دسلتگاه های فرهنگلی بایلد بلا 
اطاع رسلانی، زمینله مشلارکت ملردم در رفلع مشلکات 
ازدواج جوانلان را فراهلم کننلد تلا بتوانیم ایلن حرکت های 

فرهنگلی را بله صلورت یلک فرهنلگ غاللب در بیاوریم.
مدیلرکل تبلیغات اسلامی هرملزگان ادامه داد: در اسلتان 

هرملزگان زمینه هلای خلوب و مشلارکت های فراوانلی در 
املور خیریله وجود دارد و دسلتگاه های فرهنگلی و اجرایی 

بایسلتی در راسلتای اعتلاء این فرهنگ بکوشلند.
انصلاری راد بیلان کلرد: نهادهلای فراوانلی اعم از سلازمان 
تبلیغات اسلامی، سلتاد اجرایلی فرمان املام خمینی)ره(، 

سلپاه پاسلداران، کانون هلای فرهنگلی مسلاجد، اوقلاف و 
امورخیریله و ... در راسلتای فرهنگ سلازی گام بر می دارند.

وی تاکیلد کلرد: برای تسلهیل در املر ازدواج جوانان راهی 
جلز جلب مشلارکت های  مردملی در بحلث ازدواج جوانان 

نداریلم و این مسلئله باید فرهنگ سلازی شلود.
داشلت:  ابلراز  هرملزگان  اسلامی  تبلیغلات  مدیلرکل 
نوعلی  بله  می شلود  انجلام  کله  ای  خیریله  کمک هلای 
خدمات اجتماعی اسلت و بایسلتی مورد تشلویق و ترغیب 
قلرار بگیرنلد کسلانی کله در این عرصله فعالیلت می کنند.

انصلاری راد خاطر نشلان کرد: عواملل اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصلادی در بحلث ازدواج دخیل اسلت و بایلد مورد توجه 
قلرار گیلرد و دسلتگاه های فرهنگلی و اجرایلی در کنلار 
بخلش خصوصلی تلاش کنند کله ازدواج جوانلان به موقع 
صلورت گیلرد و افزایش سلن ازدواج مغایر با احکام شلرعی 

اسلت و شلرایط باید تسلهیل شود.

عبدالهاشم حسن نیا مطرح کرد؛

هر چه سریع تر راه های ارتباطی شرق بندرعباس ایمن سازی شود

دستگاه ها به تسهیل ازدواج جوانان كمك كنند

معلاون وزیلر راه و شهرسلازی و مدیرعامل 
کشلور  دریانلوردی  و  بنلادر  سلازمان 
مهلم  هلای  قطلب  از  کنلارک  گفلت: 
شناورسلازی)لنج وقایلق( در کشلور اسلت 
و کارگاه هلای سلاخت شلناور در ایلن بندر 
صیلادی از کارگاه هلای نمونله کشلوری به 

حسلاب ملی آینلد.
محمدراسلتاد در جملع صیلادان کنلارک 
اظهار داشلت: این شهرسلتان از قطب های 
صیلد و صیادی و شناورسلازی اسلت و باید 
تماملی کارگاه های شلناور سلازی آن فعال 
شلوند تا شلاهد اشلتغال و افزایش تولید در 

منطقه باشلیم.
منصلور  شناورسلازی  از  بازدیلد  در  وی 
چابلک در کنلارک بلا اشلاره بله ظرفیلت 
هلای ایلن شهرسلتان در صیلد و صیلادی، 
گفلت: فعالیلت ایلن کارگاه هلا در زمینله 
نلاوگان سلنتی صیلادی  تعمیلر  و  تولیلد 

اسلت. بسلیار چشلمگیر 
معلاون وزیلر راه و شهرسلازی تصریح کرد: 
مهلم  مراکلز  از  کنلارک  و  چابهلار  بنلادر 
اشتغال در سیسلتان و بلوچستان محسوب 
ملی شلوند. وی بلا اشلاره بله اشلتغال در 
شهرسلتان  در  صیلادی  و  صیلد  حلوزه 

کنلارک، افلزود: هلزار فرونلد لنلج در حوزه 
و  کنلارک  شهرسلتان های  در  صیلادی 

چابهلار در حلال فعالیلت هسلتند.
راسلتاد ادامله داد: در هلر لنلج بله طلور 
میانگیلن 1۵ تلا 3۵ نفلر بصورت مسلتقیم 

مشلغول بله فعالیلت هسلتند.
و  بنلادر  رویکلرد  کلرد:  خاطرنشلان  وی 
دریانلوردی کشلور اینسلت کله از فعالیلت 
دریانلوردی  حلوزه  در  زا  اشلتغال  هلای 

کنلد. حمایلت  گسلترده  بصلورت 
فرمانلدار شهرسلتان کنلارک نیلز در ایلن 
بازدیلد، گفت: بزرگترین کارگاه های شلناور 
صیلادی در این شهرسلتان در حال فعالیت 
هسلتند و نیاز بله حمایت مسلئوالن دارند.

حمیدالدیلن یوسلفی بلا اشلاره بله ظرفیت 
صیلد و صیلادی در کنلارک تصریلح کلرد: 
ایلن کارگاه هلا نقلش بلی بدیلی در رشلد و 

شلکوفای ایلن شهرسلتان دارند.

کنارک از قطب های مهم 
شناورسازی کشور است

نماینلده مردم میناب، رودان، جاسلک، سلیریک و بشلاگرد 
در مجللس گفلت: قیملت هلر کیللو میگلو در حلال حاضر 
حلدود 20 دالر اسلت، در واقلع قیملت دو کیلو میگلو برابر 
یلک بشلکه نفت اسلت کله اگلر کشلاورزی را رونلق دهیم، 

نیازی بله نفلت نداریم.
بله گلزارش خبرنلگار مکلران از خبرگلزاری خانله مللت، 
سلیدمصطفی ذوالقلدر در نشسلت علنلی امروز )سه شلنبه، 
2۵ تیر ماه( مجلس شلورای اسلامی، در نطق میان دستور 
خلود ضمن تبریلک میاد امام رضا)ع(، گفلت: مردم آمریکا 
نیلز بله صحبت هلای ترامپ توجله نمی کننلد و تحریم های 

این کشلور علیله ایران هیلچ نتیجله ای ندارد.
و  سلیریک  جاسلک،  رودان،  مینلاب،  در  ملردم  نماینلده 
بشلاگرد در مجلس شلورای اسلامی افزود: از زحمات آیت 
اهلل نعیم آبلادی کله بیلش از 2۷ سلال در اسلتان هرمزگان 
زحملت کشلید و بزرگتریلن مسلجد را در بندرعبلاس و 
ده هلا مسلاجد دیگلر را در سلایر شلهرها سلاخت، قدردانی 
شهرسلتان  در  جمعله  اماملت  سلمت  ایشلان  می کنلم. 
بندرعبلاس و نمایندگلی ولی فقیه در اسلتان هرملزگان را 

کردند. واگلذار 
وی اظهلار کلرد: حجت االسلام دکتر عبادی از سلوی مقام 
معظلم رهبلری بله ِسلَمت امامت جمعله اسلتان هرمزگان 
منصلوب شلدند. ایلن اقلدام را گراملی می داریلم و از مقلام 
معظلم رهبلری بلرای انتصاب ایلن روحانی متدیلن و بومی 

در اسلتان هرملزگان تشلکر می کنیم.
ایلن نماینلده ملردم در مجللس دهم ضملن تشلکر از وزیر 
بهداشلت بله دلیل حضلور در رودان و بازدید از بیمارسلتان 

ایلن منطقه خاطرنشلان کلرد: بیمارسلتان رودان بلا هزینه 
خیرین سلاخته شده است اما مشلکات و کمبودهایی دارد 

بله گونله ای که بیمار، بالشلتی بلرای اسلتراحت ندارد.
عضلو کمیسلیون شلوراها و امور داخللی مجلس ادامله داد: 
تنها شهرسلتان رودان با کمبود امکانات بیمارسلتانی روبه رو 
نیسلت بلکه میناب، جاسلک، سلیریک و ... وضعیت بدتری 
دارنلد. تقاضلا می شلود دسلتورات الزم بلرای رسلیدگی بله 

بیمارسلتان های ایلن مناطق صادر شلود.
ذوالقلدر تصریلح کلرد: از وزیلر بهداشلت بله دلیلل انتصاب 
دکتلر فرشلیدی کله فلردی موملن، متدیلن و بومی اسلت 

تشلکر می کنلم.
وی خطلاب بله وزرای جهلاد کشلاورزی و صنعلت، معدن و 
تجارت گفت: سلال گذشلته این وزرا از صلادرات جلوگیری 
کردنلد املا از آنهلا می خواهلم، اجلازه دهنلد ملردم پلس از 
تحملل چندیلن سلال رنلج و زحملت از ظرفیلت صلادرات 

اسلتفاده کنند.
ایلن نماینلده ملردم در مجللس دهلم بلا اشلاره بله اینکله 
رئیلس بانلک مرکلزی نبایلد مسلئله گلخانله را کوچک در 
نظلر گیلرد، بیلان کرد: در سلفری کله با آقلای غضنفری به 
مسلکو داشلتیم، سلفیر ارمنسلتان بیان کرد که ملا در این 
کشلور 9 هلزار فروشلگاه داریلم و به کاالی ایرانلی برای این 
فروشلگاه ها نیازمندیلم. ایلران می تواند نیاز این کشلور را در 

اسلتان هرملزگان تأمین کند.
ذوالقلدر بلا اشلاره بله ضلرورت پلرورش میگلو، گفلت: یک 
سلال پیلش ملردم مینلاب اعتبلاری حلدود 1۵0تلا 200 
میلیلون توملان بله حسلاب سلازمان شلیات ایلران واریلز 

کردنلد تلا زمیلن ملورد نیلاز به آنهلا تحویلل داده شلود اما 
تاکنلون زمینلی بله ملردم تحویلل داده نشلده اسلت.

عضلو کمیسلیون شلوراها و امور داخللی مجلس ادامله داد: 
خلدا به اسلتان هرملزگان رحم کرده اسلت چلرا که قیمت 
هلر کیللو میگلو در حلال حاضلر حلدود 20 دالر اسلت، در 
واقلع قیملت دو کیلو میگو برابر یک بشلکه نفت اسلت؛ اگر 

کشلاورزی را رونلق دهیم نیلازی به نفلت نداریم.
ذوالقلدر خاطلر نشلان کلرد: در زملان وزارت وزیلر راه و 
شهرسلازی پیشلین در حلوزه انتخابیه اینجانلب حدود یک 
هلزار کیلومتر جاده سلاخته شلد املا وزیر کنونی نتوانسلته 

تاکنلون حتلی 10 کیلومتلر  جاده بسلازد.
وی اظهلار کلرد: وزیلر راه و شهرسلازی ادعلا می کنلد بله 

دلیلل نبلودن قیلر نمی توانلد جلاده بسلازد.
ایلن نماینلده ملردم در مجللس دهلم خاطلر نشلان کلرد: 
حلدود  20 سلال اسلت موضلوع اسلکله سلیری را پیگیری 
می کنلم املا تاکنلون اقلدام خاصلی بلرای رفع این مشلکل 

انجام نشلده اسلت.
ذوالقلدر بلا طلرح ایلن سلوال که چلرا بله مردم رسلیدگی 
نمی کنیلد، یلادآور شلد: املام خمینلی )ره( فرمودنلد »بله 
ملردم و روسلتاییان رسلیدگی کنیلد، اگلر کسلی بله مردم 

رسلیدگی نکنلد بله انقلاب خیانلت کرده اسلت.«
نماینلده مردم میناب، رودان، جاسلک، سلیریک و بشلاگرد 
در مجلس شلورای اسلامی ضمن تشلکر از سلپاه پاسداران 
بله دلیلل انهلدام پهپلاد متجلاوز، گفلت: گملرک لیلردف 
تعطیلل شلده اسلت، در صلورت احیلای مجلدد آن ملردم 

می تواننلد هندوانله و ... بله سلایر کشلورها صلادر کننلد.

كشاورزی رونق یابد، نیازی به صادارت نفت نیست
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اعالم پایان ملخ در جنوب كرمان با عملیات 
مبارزه در سطح ۱۵۰ هزار هکتار 

رئیلس سلازمان جهاد کشلاورزی جنلوب کرمان گفت :عملیلات مبارزه با ملخ تلا نیمه اول 
تیرملاه در سلطح 1۵0 هلزار هکتلار در منطقله ادامه داشلت و بله طور کللی کار مبارزه به 

پایان رسلیده است .
بله گلزارش روابط عمومی سلازمان جهاد کشلاورزی جنلوب کرمان دکتر برخلوری رئیس 
سلازمان در ایلن خصلوص گفلت: اولین دسلته جات مللخ از بهمن ماه سلال گذشلته وارد 

منطقله جنلوب کرمان شلدند کله بافاصله به سلازمان حفلظ نباتات گزارش داده شلد. 
وی افلزود :بلا توجله بله اینکه ملخ در جازموریان تخم ریزی داشلت و دسلته جات مختلف 
پلروازی هلم وارد منطقله شلدند از 2۵ فروردیلن ماه به شلکل گسلترده کار مبارزه شلروع 
شلد. وی بیلان داشلت :کار مبلارزه در قاللب اکیلپ های مختلف و با ماشلین هلای مجهز 

بله سلمپاش های ulv پلاش و یک فرونلد هواپیما انجام شلد.
دکتلر برخلوری بلا اشلاره بله اینکله در طلول مدتی که مللخ در منطقله بوده و هیلچ گونه 
خسلارتی بله اراضلی کشلاورزی و محصلوالت زراعی و باغلی وارد نشلد افزود: ایلن مهم با 
برنامله ریلزی هلای صورت گرفته و با حمایت اسلتاندار کرملان، معاونت عمرانی اسلتاندار، 
مدیریلت بحلران اسلتان، سلازمان برنامله ریلزی ،نیروهلای جهلادی سلپاه ،فرمانلداران 
جنلوب وبلا تاش شلبانه روزی مدیران جهاد کشلاورزی و کارشناسلان پرتاش سلازمان و 
همچنین همکاری کشلاورزان دلسلوز منطقه ،دهیاران و شلوراهای روسلتاها محقق شلد.

وی خاطرنشلان کلرد: ایلن مبارزه در منطقه تا نیمله اول تیرماه ادامه داشلت و در مجموع 
در 1۵0 هلزار هکتلار از اراضلی سمپاشلی صورت گرفلت که عمده سمپاشلی زمینی انجام 
گرفلت . رییلس سلازمان تصریلح کلرد: بخشلی از نلاوگان خودرویلی در ملدت مبلارزه از 
دسلتگاههای اسلتان تامین شلد  و بخش زیادی از ناوگان سلازمان در این مدت مسلتهلک 
و از بیلن رفلت. دکتلر برخلوری بیلان داشلت: با توجله به شلرایط منطقه و رونلدی که در 
شلرایط زیسلت محیطلی ایلن آفت وجلود دارد پیلش بینی می شلود از اواخر سلال 98 تا 
اوایلل سلال آینلده مجلدداً درگیر مبلارزه با ملخ شلویم که جلا دارد با برنامه ریلزی دقیق 
و فنلی از طلرف وزارت جهلاد کشلاورزی، سلازمان حفلظ نباتلات، اسلتانداری و مدیریلت 
بحلران بتوانیلم در هجلوم بعدی ملخ شلاهد مسلائل و مشلکاتی که امسلال بلا آن مواجه 

بودیم نباشلیم.

فعالیت های انجام  شده در چهارماه نخست سال 
توسط بخشدار چاه مرید

مهنلدس شلهریاری در گفتگویلی بلا خبرنگار مکلران عنوان داشلت: در این چهلار ماه که 
در خدملت ملردم خلوب و فهیلم وانقابلی بخش چلاه مریدبودم توانسلتیم با هملکاری و 
همدللی ملردم  عزیلز ،نماینلده و فرمانلدار محترم کهنلوج قدمهای خوبی جهت توسلعه و 
آبادانلی ایلن بخش برداریم که خاصه ای از آن طرحها دردسلت احلداث و پیگیری عنوان 

شلده به شلرح ذیل اسلت:
1-خریداری  تجهیزات۵ پارک جدید

2- جهلت زیبلا سلازی معابر  سلطح بخش تدابیر خوبی اندیشلیده شلده اسلت که همین 
ملورد فعلا ده الملان فرهنگی متناسلب با بافت بومی بخش  سلفارش داده شلده اسلت

3- ده روستا زیر سازی انجام شده و بزودی آسفالت آنها را کلید میزنیم..
۴- حدود 12 روستا در دست اقدام جهت زیر سازی معابر داریم.

 ۵-زمیلن چملن مصنوعلی در. روسلتاهای سلفید ملراد ، ده هلوت و چلاه مرید در دسلت 
اقلدام داریلم کله کلنلگ آنها توسلط نماینلده و فرمانلدار شهرسلتان به زمین زده شلد

 6-مجسمه شهید شهسواری و ابن سینا هم در حال ساخت است
درپایلان یلادآوری می شلود همانطورکه مهندس  شلهریاری در مراسلم معارفه خود عنوان 

که کرد 
 سعدیا گر چه سخن دان و مصالح گویی

 از عمل کار برآید به سخن دانی نیست )سعدی(
بله نظلر می رسلد در حلال تحقلق ایلن وعده هسلتند ، ملردی کلم حاشلیه و عمدتا عمل 

گلرا کله بلرای این مدیر جلوان و دوسلت داشلتنی آرزوی توفیلق داریم

صلح وسازش بین دو طایفه بزرگ در كهنوج
دوطایفله لطلف الهلی و لورگ شهرسلتان کهنوج که سلال ها بلا هم اختاف داشلته و قهر 

بلودن بلا همت خادملان امام رضلا)ع( و بزرگان طایفه به صلح و سلازش رسلیدند.
سلاالری رئیلس سلازمان تبلیغات اسلامی کهنوج گفت: باتوجله به اینکله در دهه کرامت 
هسلتیم و بلا حضلور خادمیلن املام رضلا)ع( آن املام رئلوف و بلا هملت بلزرگان و ریلش 

سلفیدان و خادمیلن  دو طایفله لطلف الهلی و للورگ به صلح و سلازش رسلیدند.
وی افلزود: صللح وسلازش دوطایفله در نورآبلاد کهنلوج  بلا حضلور و نقش پررنلگ بزرگان 
وریلش سلفیدان ،مدیران شهرسلتان کهنوج وخادمین حلرم امام رضا علیه السلام  برگزار 
شلد. سلاالری گفلت: ایلن صللح وسلازش موجلی از خوشلحالی بین ملردم این روسلتا به 

آورد. وجود 

گلزش  ملورد   ۷61 موجلود  آملار  طبلق 
عقلرب و 13۷ ملورد گلزش ملار در سله 
ماهله اول امسلال در جنلوب کرملان ثبت 
شلد کله ایلن آملار نگلران کننلده اسلت.

بله گلزارش خبرنلگار گلروه اسلتان هلای 
باشلگاه خبرنلگاران جلوان از کرمان، نیش 
عقلرب تلراژدی دردناکی اسلت کله هرگز 
فراملوش نمی شلود طلی سلال هلای اخیر 
گزیدگلی  عقلرب  براثلر  کلودکان  ملرگ 
خبرسلاز شلد ، خبر های تلخ کله همچنان 
بلر ذهلن پلدر و مادرانلی که کودکانشلان 
را بلر اثلر نیلش عقلرب از دسلت داده انلد 
تلازه اسلت و همله آرزو می کنیلم دیگلر 
ایلن خبلر را نشلنویم »ملرگ کودکلی بلر 

اثلر عقلرب گزیدگی«
املا  ترسلناک  و  اسلت  دردنلاک  گرچله 
یلادآوری آن در ایلن فصلل گرملا کله اوج 
گزیدگلی در جنلوب کرملان و جازموریان 
بلرای  تلنگلری  می توانلد  می افتلد  اتفلاق 

مسلئولین وملردم باشلد.
نبلود امکانلات درمناطلق محلروم اسلتان 
کرملان بله ویلژه در جنوب حکایلت امروز 
محرومیت هلا  ونیسلت.  نبلوده  دیلروز  و 
درملان  و  بهداشلت  بخلش  در  بخصلوص 
و نبلود پزشلک متخصلص ، آمپلول ضلد 
اسلت  کمبود هایلی  جملله  از  گزیدگلی 
کله همچنلان در جنلوب  باقلی اسلت. در 
روزگاری کله درد هلای ناعلاج بسلیاری با 
پیشلرفت علم پزشلکی مداوا می شلوند در 
جنلوب اسلتان کرملان کودکانلی هسلتند 
کله بلر اثلر عقلرب گزیدگلی جلان خلود 
را از دسلت می دهنلد. نمونله آن، حکایلت 
عقلرب  اثلر  بلر  سلاله   ۵ کودکلی  ملرگ 
گزیدگلی در منطقله محلروم در جنلوب 
اسلتان که در سلال 93 اتفاق افتلاد و زهر 
ایلن حادثه تللخ همچنان در بلدن خانواده 

ایلن کلودک باقی اسلت.
فاطمله ، النلاز، و رودابه از دیگلر کودکانی 
بلر  بلکله  عقلرب  نیلش  اثلر  بلر  نله  کله 
دسلت  از  را  خلود  جلان  بی تفاوتلی  اثلر 
می دهنلد چله بسلا اگلر آمپلول و پزشلک  
متخصصلی وجلود داشلت شلاید آنهلا هم 
اکنلون  زنلده بودنلد و در کنلار خانلواده 

می کردنلد. زندگلی  هایشلان 
تابسلتان و گرملای ۵0  بلا شلروع فصلل 
درجله ای در جنلوب کرملان و فصل خرما 
رطلب شلیرین  بلا  ملردم  کام  کله  پلزان 
می شلود، املا در برخلی موارد بلا ورود این 
دو مهملان ناخوانلده )ملار و عقلرب( کله 
در اوج گرملا بعلد از مللخ دومیلن مهملان 
ناخوانلده بله جازموریان هسلتند و با نیش 
خلود خطلرات انسلانی را به بار ملی آورند.

یکلی  همچنلان  ناخوانلده  مهمانلان  ایلن 
محرومیلت  از  مانلده  بجلا  ارث هلای  از 
در )کپرنشلینی( ایلن مناطلق اسلت کله 
موجلب نگرانلی ملردم جنلوب را فراهلم 

اسلت. کلرده 
هشدار عقرب گزیدگی در جنوب 

كرمان
جنلوب  در  گرملا  افزایلش  بله  توجله  بلا 
عللوم  دانشلگاه  درمانلی  معلاون  اسلتان، 
پزشلکی جیرفلت دربلاره احتملال افزایش 
گلزش ملار و عقلرب به ملردم ایلن منطقه 

داد. هشلدار 
عللی اصغلر خیرخلواه معاونلت بهداشلتی، 
دانشلگاه علوم پزشلکی جیرفت در گفت و 
گلو با خبرنلگار گروه اسلتان های باشلگاه 
خبرنلگاران جلوان از کرمان،درباره احتمال 
افزایلش خطلر ملار و عقلرب گزیدگلی به 

ملردم ایلن منطقه هشلدار داد.
وی افلزود: بلا توجله بله احتملال افزایلش 
بایلد  تابسلتان  فصلل  در  گزش هلا  ایلن 
مدنظلر  گذشلته  از  بیلش  ایمنلی  ملوارد 

ملردم قلرار گیلرد.
وی بیلان کلرد: طبلق آملار موجلود ۷61 
ملورد گلزش عقلرب و 13۷ ملورد گلزش 
ملار در سله ماهله اول امسلال در حلوزه 
خدملات دانشلگاه عللوم پزشلکی جیرفت 
ثبلت شلد کله خوشلبختانه همگلی بهبود 

یافته انلد.
خیرخلواه بلا اشلاره بله شلیوع گلزش دو 
نلوع شلایع عقلرب زرد یا الملاس و عقرب 
سلیاه در جنوب کرمان؛ بی قراری شلدید، 
تشلنج، بلی حاللی، علرق کلردن، تنگلی 
نفلس، سلردرد و بلی اختیلاری ادرار را از 
جملله عائلم عقلرب گزیدگی اعلام کرد.

معلاون بهداشلتی دانشلگاه علوم پزشلکی 
پیشلگیری  بلرای  ملردم  گفلت:  جیرفلت 
از عقلرب گزیدگلی اقداملات حفاظتلی از 
جملله پرهیلز از انباشلتن و تلوده کلردن 
محلل  در  سلاختمانی  مصاللح  و  هیلزم 
کلردن  مسلدود  آن،  اطلراف  و  سلکونت 
سلوراخ های دیوار هلای منازل بله ویژه درو 
پنجلره و ورودی هلای فاضلاب، اسلتفاده 
از نلور کافلی در فضلای حیلاط، حملام و 
در  ویلژه  بله  در طلول شلب  دستشلویی 
روسلتاها، جلوگیلری از بلازی کلودکان بلا 
دمپایلی و پلای برهنله در شلب، پرهیلز از 
نشسلتن یلا خوابیلدن روی زمین بله ویژه 
در اوایلل شلب هنلگام رفتلن بله تفریح یا 
جاده هلای  در  توقلف  از  پرهیلز  گلردش، 
بیابانی و نشسلتن روی خاک های انباشلته 
شلده، اسلتفاده از کفش هلای سلاق دار و 
دسلتکش توسط کارگران و کشلاورزان در 

هنلگام کار و ... را انجلام دهنلد.
بهداشلتی  معلاون  اصغلر خیرخلواه  عللی 
دانشلگاه عللوم پزشلکی جیرفلت مراجعله 
مراکلز  بله  گزیلده  عقلرب  فلرد  فلوری 
درمانلی، اورژانلس و بیمارسلتان هلا حفظ 
آراملش فلرد جهلت کاهلش انتشلار سلم 
در بلدن، ثابلت و بلی حرکلت نگه داشلتن 
عضلو  دادن  قلرار  و  شلده  گزیلده  عضلو 
قللب،  سلطح  از  پایین تلر  دیلده  آسلیب 
بسلتن بلاالی محلل گلزش بلا بانلدی بله 
پهنلای کلم بله طلوری کله زیلاد سلفت 
را  نشلود  قطلع  خلون  گلردش  و  نباشلد 

توصیله کلرد.
تیلغ  شلکافتن،  از  خلودداری  گفلت:  وی 
زدن، مکیلدن و خلارج کلردن نیش عقرب 
با فشلردن محلل گزش هم ضروری اسلت 

که ملردم بایلد بداننلد و رعایلت کنند.
گادین از خطرناک ترین عقرب های 

موجود در جنوب كرمان
جنلوب  شهرسلتان  پنلج  ملردم  نماینلده 
در  اسلامی  شلورای  مجللس  در  کرملان 
گفلت و گلو با خبرنلگار گروه اسلتان های 
کرمان،بلا  از  جلوان  خبرنلگاران  باشلگاه 
اشلاره بله محرومیت هلای ملردم جنلوب 
گفلت:  مختللف  حوزه هلای  در  کرملان 
مسلووالن بایلد اقداملات الزم در راسلتای 
انتقلال آگاهی هلای الزم بله ملردم منطقه 
بلرای جلوگیلری از در معلرض خطلر قرار 
گرفتلن انجلام دهنلد همچنین ملردم باید 
آموزش هلای مقدماتلی در قاللب اقداملات 
آملوزش  را  پزشلک  بله  مراجعله  از  قبلل 
ببیننلد و زیلر سلاخت های الزم پزشلکی 
هلم در تملام مناطلق منطقه فراهم شلود.

عقلرب  متاسلفانه  افلزود:  حملزه  احملد 
موجلب  اخیلر  سلال های  در  گزیدگلی 
در  کلودکان  از  تعلدادی  شلدن  قربانلی 
جنلوب کرمان شلده اسلت کله امیدواریم 
در سلال جلاری قبلل بروز چنیلن مواردی 
تلا  شلود  انجلام  الزم  پیشلگیری های 
کودکانملان در ایلن زمینله قربانی نشلوند.

وی تصریلح کلرد: تحقیقلات الزم نیلز در 
خصلوص گونه هلای مختللف عقرب هلا در 
جنلوب کرملان بایلد انجلام و پادزهر آن ها 

در اختیلار مراکلز درمانلی قلرار گیرد.
وی از ملردم خواسلت بله صلورت جدی از 
خوددرمانلی در زملان بلروز گلزش عقرب 

خلودداری و پلس از گلزش بافاصله بیمار 
را بله مراکلز درمانی منتقلل کنند.

وی ادامله داد: در جنلوب کرملان 6 گونله 
نلوع  کله  اسلت  شلده  شناسلایی  عقلرب 
عقرب هلای  خطرناک تریلن  از  گادیلن 

اسلت. کرملان  در جنلوب  موجلود 
دودهستان مارز و رمشك در بخش 
چاه دادخدا دارای بیشترین قربانی 

مار وعقرب گزیدگی
گاه نلا آگاهلی ملردم و همچنیلن کمبلود 
و  حملل  ارتباطلی،  سلاخت های  زیلر 
نقلل و درمانلی و بهداشلتی ، خشکسلالی 
سلال های اخیلر برمشلکات ملردم افزوده 

. ست ا
هلر چنلد دولت های اخیلر بار هلا از حذف 
کپلر نشلینی در ایلن مناطق سلخن گفته 
انلد، املا حقیقلت ایلن اسلت کله هنلوز 
هلم علده ای از ملردم در کپر هلا زندگلی 
می کننلد و بله همیلن دلیلل اکثلر ایلن 
عقرب هلای  و  مار هلا  گلزش  دچلار  افلراد 
دلیلل  بله  املا  مشلکل،  ایلن  می شلوند. 
وجلود شلبکه های اجتماعلی در سلال های 

اخیلر بیشلتر بله چشلم آملاده اسلت.
کودکانلی کله بله دلیلل گرملای بیلش از 
حلد هلوا در خانله هایشلان از کوللر آبلی 
اسلتفاده می شلود و یلا بله سلایه درختان 
پنلاه می آورنلد و کفلش هلم بله پلا ندارند 
قربانلی حشلرات زهلر آگین کویر خشلک 

جنلوب کرملان می شلوند.
رئیلس حفاظلت محیلط  سللمان کرملی 
بلا  گلو  و  گفلت  در  گنلج  قلعله  زیسلت 
باشلگاه  هلای  اسلتان  گلروه  خبرنلگار 
گفلت:  کرملان،  از  جلوان  خبرنلگاران 
روی  خاصلی  مطالعله  کرملان  درجنلوب 
گونه هلای ملار و عقلرب صلورت نگرفتله و 
ملا شلناخت کامللی از انواع گونه هلای مار 

نداریلم. عقلرب  و 
از  یکلی  کلژدم  یلا  عقلرب  افلزود:  وی 
اسلت   )Arthropod( بندپایلان  گونه هلای 
کله دارای نیشلی در دم خلود می باشلد و 
بیشلتر در آب و هلوای گلرم فعلال اسلت. 
انلواع عقرب هلا 8 پلا دارنلد و نیلش آن هلا 
زهلر آگین وکشلنده نیلز می باشلند. آن ها 
معملوال شلب ها شلکار می کننلد و روز هلا 
در زیلر سلنگ یلا سلوراخ هایی در طلول 
زمیلن و بله طلور کللی جا هلای تاریلک 
در جنلوب کرملان در کپلر )خانله کله از 
شلاخ و برگ نخل درسلت میشلود( پنهان 

می شلوند.
گونه های خطرناک عقرب

کرملی گفلت: در دنیلا حلدودا 200 گونله 
عقلرب وجلود دارد کله تنهلا سلم حلدودا 
20 ملورد آن هلا کشلنده اسلت. در ایلران 
3 ملورد از انلواع عقلرب خطرناک هسلتند 
و درجنلوب کرملان نوعلی کله باعث مرگ 
می شلود و زهر کشلنده دارد گادیم است.

عقلرب  ایلن  )گادیلم(  کلرد:  بیلان  وی 
خطلر  و  می باشلد؛  کوچلک  و  رنلگ  زرد 
می باشلد  منطقله  در  عقلرب  ناک تریلن 
نواحلی  در  بیشلتر  آن هلا  زنگلی  ومحلل 

اسلت. ایلران  غربلی  جنلوب  و  جنوبلی 
وی ادامله داد: عقلرب غیلر حفلاری، رنگ 
ایلن عقلرب زرد یلا آجلری اسلت و محلل 
زندگلی آن نیلز بیشلتر در نواحلی جنوبی 

می باشلد.  خوزسلتان  اسلتان  مخصوصلا 
سلم آن بله گونله ای اسلت که قادر اسلت 
گلبول هلای قرملز خلون را تخریلب کنلد.

ایلن جانلور شلناس گفت:عقلرب دم پهلن 
عقلرب بزرگ تلر از دو نوع قبللی و به رنگ 
سلیاه یلا قهلوه ای تیلره اسلت، در بیشلتر 
ظاهلری  و  می شلود  یافلت  ایلران  نقلاط 

خشلن دارد.
تابستان دغدغه مردم محروم 

جنوب كرمان
سللمانیه  دهسلتان  ملردم  از  یکلی  عللی 
اردوگاه گفت: فصل تابسلتان که می شلود 
ایلن دهسلتان   ملردم  مهمتریلن دغدغله 

تلرس از نیلش ملار وعقلرب اسلت.
ملردم  بیشلتر  اینجلا شلب ها  افلزود:  وی 
بله علت نداشلتن کوللر در بیلرون از خانه 
عقلرب  نیلش  معلرض  در  و  می خوابنلد 

خواهنلد بلود.
ملارز  دهسلتان  داملداران  از  نورمحملد 
گفت: ملا دامدارانی در منطقه کوهسلتانی 
هسلتیم و اینجلا خبلری از بلرق و کوللر 
و خانله نیسلت و همله در کپلر زندگلی 
هلوای  و  بیلرون  در  شلب ها  و  می کنیلم 
آزاد می خوابیلم سلالی نیسلت کله عقلرب 
و ملار نیلش نزنلد، املا چلاره ای نداریلم و 

مجبوریلم.
وی گفلت : ترس ملا بچه هایمان هسلتند 
کله در معلرض خطلر هسلتند، زیلرا اینجا 
وسلیله ای هلم نداریم بلا االغ یلک  روز راه 
اسلت تلا بله آبلادی و بخلش چلاه دادخدا 
برسلیم از آنجا ماشلین دربسلت بگیریم تا 
بله مرکز شهرسلتان برسلیم کله این خود 

زمانلی طوالنلی ملی  برد.
خبرنگار ما هم از نیش بی نصیب 

نماند
البتله  خبرنلگار گروه اسلتان های باشلگاه 
خبرنلگاران جلوان از کرملان، بلرای تهیله 
ایلن گلزارش  بله منطقله صعلب العبلور و 
دور افتلاده بنگلرو و سلرزه از توابلع چلاه 
دادخلدا قلعله گنلج رفته و یک شلب را در 
کنلار داملداران آن منطقه مانلده ، از نیش 
ملار بلی نصیلب نبلوده اسلت و با سلختی 
خلود را بله بیمارسلتان شلهدای قلعه گنج 
رسلانده  و بعلد از یلک شلب بسلتری و 
تزریلق پادزهلر ایلن بلا دفلع شلد گرچه 
چشلمش ترسلیده اما احسلاس مردم را به 
خوبلی درک ملی کند و می دانلد کودکان 
گزیده شلده چه دردی کشلیده انلد و این 

موضلوع دردش را بیشلتر ملی کند.
 امید اسلت مسلووالن وزارت بهداشلت و 
درملان با تخصیلص اعتبلارات الزم برای 
پادزهلر مورد نیاز و پزشلک متخصص در 
جنلوب کرملان هملت کلرده و در اختیار 
تملام بهداری هلای منطقله قلرار دهند و 
در ایلن ایلام از سلم پاشلی در مناطلق 
غافلل  نیلز  کپرنشلین  و  پذیلر  خطلر 
دورتریلن  در  کله  کسلانی  نشلوند.زیرا 
روسلتای  مثلل  هسلتند  اسلتان  نقطله 
در  بنگلرو   ، رمشلک  دهسلتان  در  نلاگ 
دهسلتان ملارز و ... بایلد مسلافت ۴۵0 
مراکلز  بله  تلا  کننلد  طلی  را  کیلومتلر 
درمانلی و تخصصلی اسلتان برسلند کله 
آن هلم بلا ایلن بعلد مسلافت و هزینله 

بلاال از تلوان آن هلا خلارج اسلت.

تاالب خشک جازموریان جوالنگاه عقرب ها 

حکایتی تلخ از کژدم
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وگرایلش  بیلکاری  مکلران:  گلزارش  بله 
بله قاچلاق سلوخت در جنلوب سیسلتان 
طرفلی  از  و  طلرف  یلک  از  وبلوچسلتان 
دیگلر نبلود زیرسلاختهای مناسلب حملل 
فراوانلی  جانلی  خسلارت  باعلث   نقلل  و 
در  جنلوب شلرق ایلران  شلاهد هسلتیم 
بله طلوری کله مرتب شلاهد آتش سلوزی 
و ملرگ هموطنانملان هسلتیم امید اسلت 
مسلووالن چلاره ای بلرای بلرون رفلت از 
ایلن بلای انسلانی  بیابنلد. در ذیلل مرور 
ملی کنیلم چنلد ملورد از اخبار ایلن گونه 

حلوادث در هفتله هلای اخیلر............
خلودروی  بلا  اتوبلوس  مرگبلار  برخلورد 

ایرانشلهر در  قاچلاق  سلوخت  حاملل 
در سیسلتان  دیگلر  بلار  قاچلاق سلوخت 
وبلوچسلتان حادثله سلاز شلد و بله گفتله 
پزشلکی  عللوم  دانشلگاه  حلوادث  مدیلر 
ایرانشلهر، بلر اثلر برخلورد یلک دسلتگاه 
اتوبلوس بلا خلودروی سلواری پلژو پارس 
حامل سلوخت قاچاق در مسلیر ایرانشلهر 

- بزملان 6 نفلر در آتلش سلوختند.
بله گلزارش گلروه دریافلت خبلر ایسلنا، 
محمودرضلا ناصلح، مدیلر اورژانلس پیش 
حادثله  ایلن  داد:  توضیلح  بیمارسلتانی 
حلدود سلاعت 9 صبلح املروز در کیلومتر 
داده  رخ  بزملان   - ایرانشلهر  مسلیر   30

اسلت.
مرکلز  اطلاع  از  پلس  کلرد:  اظهلار  وی 
پزشلکی  عللوم  دانشلگاه  فوریت هلای 
و  آمبوالنلس  دسلتگاه  سله  ایرانشلهر 
اورژانلس هوایلی ایلن دانشلگاه بله محلل 
بله  متأسلفانه  کله  شلدند  اعلزام  حادثله 
عللت شلدت برخلورد و آتلش گرفتلن هر 
2 خلودرو 2 نفلر از سرنشلینان پلژو پارس 
و ۴ نفلر از سرنشلینان اتوبوس در دم جان 

دادنلد. از دسلت  را  خودشلان 
دبیلر کمیسلیون مبلارزه بلا قاچلاق کاال و 
ارز سیسلتان وبلوچسلتان نیز از شناسلایی 
باللغ بلر 12 هلزار کارت سلوخت مهاجلر 
جدیلد در اسلتان در راسلتای مبلارزه بلا 

قاچلاق سلوخت خبلر داد.
طلرح  اجلرای  بلا  گفلت:  محبلی  محملد 
کدینلگ کارت سلوخت در اسلتان موفلق 
شلدیم تعداد زیادی کارت سلوخت مهاجر 
را در اسلتان شناسلایی و ابطلال کنیلم که 
کملک شلایانی بله کاهلش پدیلده زشلت 
قاچلاق و البتله سلهولت سلوخت گیلری 

بلرای شلهروندان ملی کند.
تیرملاه جلاری  ابتلدای  از  ادامله داد:  وی 
تاکنلون باللغ بلر 12 هلزار کارت سلوخت 
کله  شلد  شناسلایی  اسلتان  در  مهاجلر 
مراحلل ابطلال و مسلدود سلازی آنهلا نیز 

در حلال انجلام اسلت.
وی تاکیلد کلرد: اجلرای طلرح کدینگ به 

شلدت قاچاقچیلان سلوخت را بلا مشلکل 
مواجله کلرد املا آنها نیز بله منظلور ادامه 
رونلد فعالیلت غیرقانونلی خلود دسلت به 
انجلام شلگردهای جدیلدی بلرای تخلیله 
کارت هلای سلوخت مهاجلر زده انلد کله 
خوشلبختانه بلا توجله بله اینکله سیسلتم 
ارائه شلده هوشلمند اسلت بله راحتی می 
توان جلوی شلگردهای جدیلد قاچاقچیان 

و سلودجویان سلوخت را نیلز گرفلت.

5 کشته و مجروح در برخورد پراید 
با تانکر سوخت

و  بیمارسلتانی  پیلش  اورژانلس  رئیلس 
مدیریلت حلوادث دانشلگاه علوم پزشلکی 
ایرانشلهر گفلت: برخلورد سلواری پراید با 
تانکر حامل سلوخت 3 کشلته و 2 مجروح 

گذاشلت. برجای 
اورژانلس  رئیلس  ناصلح،  محمودرضلا   
دانشلگاه عللوم پزشلکی ایرانشلهر  اظهلار 
کلرد: عصلر جمعله بلر اثلر برخلورد یلک 
دسلتگاه خلودروی سلواری پراید بلا تانکر 
بله  ایرانشلهر  محلور  در  سلوخت  حاملل 
سلرباز حدفاصل پاسلگاه آزادگان متاسفانه 
عللت  بله  خلودرو  سرنشلینان  از  نفلر   3
شلدت جراحلات در دم فلوت و 2 نفلر نیز 

مجلروح شلدند.
و  بیمارسلتانی  پیلش  اورژانلس  رئیلس 
مدیریلت حلوادث دانشلگاه علوم پزشلکی 
ایرانشلهر افلزود: مجروحین پس از دریافت 
خدملات درمانی اولیه به بیمارسلتان خاتم 

االنبیلا)ص( ایرانشلهر منتقلل شلدند

حادثه رانندگی در محور ایرانشهر 
به خاش ۱3 مصدوم برجا گذاشت

حادثله رانندگلی در محلور ایرانشلهر بله 
خلاش 13 مصدوم برجا گذاشتایرانشلهر - 
رئیلس مرکلز مدیریلت حلوادث و فوریلت 
پزشلکی  عللوم  دانشلگاه  پزشلکی  هلای 
ایرانشلهر گفلت: برخلورد زنجیلره ای دو 
تانکلر سلوخت بلا سله دسلتگاه اتوبلوس 
در مسلیر ایرانشلهر به خلاش، 13 مجروح 

برجلا گذاشلت.
محملود رضلا ناصلح در گفتگو بلا خبرنگار 
مهلر، اظهلار داشلت: سلاعاتی قبلل بلر اثر 
برخلورد زنجیلره ای دو تانکلر سلوخت بلا 
سله دسلتگاه اتوبلوس در محلور ایرانشلهر 
بله خلاش حواللی »کیلومتلر 30« 13 نفر 

شلدند. مجروح 
وی بلا اشلاره به اینکله پس از ایلن حادثه 
بافاصلله ۷ دسلتگاه آمبوالنلس بله محل 
ایلن  مجروحلان  افلزود:  شلدند،  اعلزام 
اورژانلس  آمبوالنس هلای  توسلط  حادثله 
به بیمارسلتان »خاتلم االنبیا« شهرسلتان 

ایرانشلهر منتقلل شلدند.
و  حلوادث  مدیریلت  مرکلز  رئیلس 
عللوم  دانشلگاه  پزشلکی  فوریت هلای 
پزشلکی ایرانشلهر تصریلح کلرد: علت این 
حادثه توسلط کارشناسلان پلیلس انحراف 
به چلپ یکلی از تانکرهای حامل سلوخت 

اعلام شلده اسلت

تصادف زنجیره ای در جنوب سیستان و 
بلوچستان ۱3 مجروح برجا گذاشت

بیمارسلتانی  پیلش  اورژانلس  رئیلس 
دانشلگاه عللوم پزشلکی ایرانشلهر گفلت: 
برخلورد 2 دسلتگاه تانکلر سلوخت با سله 
 - ایرانشلهر  مسلیر  در  اتوبلوس  دسلتگاه 

گذاشلت. برجلا  مجلروح   13 خلاش 
محمودرضلا ناصلح روز شلنبه در گفلت و 
گلو بلا خبرنلگار ایرنلا اظهلار داشلت: ایلن 
حادثله در کیلومتر 30 مسلیر ایرانشلهر - 
خلاش صبلح املروز رخ داد کله بافاصلله 
هفلت دسلتگاه آمبوالنلس دانشلگاه عللوم 
پزشلکی ایرانشلهر بله محلل حادثله اعزام 

. ند شد
مجروحلان  از  نفلر  چهلار  داد:  ادامله  وی 
ایلن حادثله در محلل بله صورت سلرپایی 
درملان و 9 نفلر دیگلر بلرای ادامله درمان 
به بیمارسلتان خاتم االنبیا )ص( ایرانشلهر 

شلدند. منتقل 
سلرهنگ یداله سلتوده فرمانلده پلیس راه 
جنوب سیسلتان و بلوچسلتان نیز در گفت 
و گلو بلا خبرنلگار ایرنلا عللت بلروز ایلن 
حادثله را انحلراف بله چلپ یکلی از تانکر 
هلای سلوخت کلش اعلام کلرد و افلزود: 
راننلده این وسلیله نقلیله بعد از بلروز این 

اتفلاق از محلل حادثله متوازی شلد

7 کشته و مجروح در تصادف
 پژو و تریلی

و  حلوادث  مدیریلت  مرکلز  رئیلس 
عللوم  دانشلگاه  پزشلکی  فوریت هلای 
پزشلکی ایرانشلهر گفلت: حادثله رانندگی 
در مسلیر ایرانشهر به نیکشلهر، ۴ کشته و 

گذاشلت. برجلای  مجلروح   3
 محملود رضا ناصح، رئیلس مرکز مدیریت 
حلوادث و فوریت هلای پزشلکی دانشلگاه 
داشلت:  اظهلار  ایرانشلهر  پزشلکی  عللوم 
سلاعاتی قبلل بر اثلر برخورد یک دسلتگاه 
خلودروی سلواری پلژو بلا یلک دسلتگاه 
نیکشلهر  بله  ایرانشلهر  محلور  در  تریللی 
حواللی »روسلتای رزی«، متاسلفانه ۴ نفر 

کشلته و 3 نفلر مجلروح شلدند.
وی بلا اشلاره به اینکله پس از ایلن حادثه 
بافاصلله 3 دسلتگاه آمبوالنلس بله محل 
اعلزام شلدند، افزود: مجروحلان این حادثه 
بله  اورژانلس  هلای  آمبوالنلس  توسلط 
االنبیلاء« شهرسلتان  »خاتلم  بیمارسلتان 

ایرانشلهر منتقلل شلدند.
رئیلس مرکلز مدیریلت حلوادث و فوریلت 
پزشلکی  عللوم  دانشلگاه  پزشلکی  هلای 
ایرانشلهر تصریلح کلرد: عللت ایلن حادثه 
دسلت  در  پلیلس  کارشناسلان  توسلط 

اسلت. بررسلی 

دسلتگیری  از  هرملزگان  اسلتان  فتلا  پلیلس  رئیلس   
کاهبلردار اینترنتلی در هرملزگان خبلر داد و گفت: یکی 
از شلیوه هلای جدیلد کاهبلرداران اینترنتلی اسلتفاده از 
شلیوه واگلذاری وام و تسلهیات بانکلی بله افلراد نیازمند 

 . ست ا
سلرهنگ »عللی اصغلر افتخلاری« در گفتگلو بلا خبرنگار 
پایلگاه خبلری پلیس گفت: بلا مراجعه یکی از شلهروندان 
هرمزگانلی مبنلی بلر کاهبلرداری اینترنتلی در فضلای 
کار  دسلتور  در  ویلژه  صلورت  بله  موضلوع  مجلازی 

کارشناسلان ایلن پلیلس قلرار گرفلت.
وی بلا بیلان اینکله شلاکی بله دنبلال دریافلت وام بانکلی 
بلوده اسلت، ادامله داد: نامبلرده در یکلی از سلایت هلای 
اینترنتلی بلا یک واگلذار کننده وام آشلنا و از وی تقاضای 

مبللغ صلد میلیلون توملان وام بانکلی ملی کند.

سلرهنگ افتخلاری افلزود: متهلم ابتلدا در ازای وام صلد 
میلیونلی درخواسلت 10 میلیلون تومان کارملزد می کند 
کله شلاکی آن را بله حسلاب وی واریلز ملی کند،سلپس 
در پوشلش مشلاوره و خیرخواهلی بله شلاکی پیشلنهاد 
دریافلت مباللغ باالتلری بلرای دریافلت وام ملی دهلد که 

کارملزد هلای آن را نیلز از شلاکی دریافلت ملی کنلد.
وی اظهلار داشلت: بلا تلاش شلبانه روزی و بلا اسلتفاده 
از شلیوه هلای علملی و تخصصلی کارشناسلان پلیس فتا 
متهلم شناسلایی و با هوشلیاری و اقدام به موقلع مأموران 
بلا هماهنگلی مقلام قضائلی متهلم در فلرودگاه دسلتگیر 

. شد
آخریلن  در  متهلم  داشلت:  اظهلار  افتخلاری  سلرهنگ 
پیشلنهاد خلود بله شلاکی قلول یلک وام 2 میلیلاردی 
را داده بلود کله بدیلن وسلیله توانسلته بلود مبللغ 200 

میلیلون توملان از شلاکی و اطرافیلان وی کاهبلرداری 
کنلد. ایلن مسلئول انتظاملی تصریلح کلرد: متهلم پس از 
دسلتگیری بلا توجله روبلرو شلدن بلا مسلتندات للب بله 

اعتلراف گشلود و بله بلزه انتسلابی خلود اقلرار کلرد . 
رئیلس پلیلس فتلا هرمزگان با بیلان اینکه شلاکی تاکنون 
بله 23 فقلره کاهبلرداری مشلابه اعتلراف کلرده اسلت، 
ادامله داد: واگلذاری وام هلای بانکلی در فضلای مجلازی 
یکلی از جدیدترین شلیوه هلای کاهبلرداران در این قضا 
ملی باشلد که بلا کملی هوشلیاری می تلوان نقشله های 

شلوم آنلان را نقلش بلرآب کرد.
وی در پایلان خاطلر نشلان کلرد: شلهروندان در صلورت 
هرگونله مشلکل و مزاحملت در فضای مجازی ملی توانند 
از طریلق مراجعله حضلوری و یا سلایت پلیلس فتا بخش 

گلزارش مردمی گلزارش خلود را ارسلال نمایند.

كنترل حاشیه نشینی
در گروه توجه ویژه به روستاها

به قلم: مرتضی سایگانی/بخشدار سرباز
یادداشتی در هفته نامه نخل و آفتاب

رشلللد سلللریع شهرنشلللیني هملللراه بلللا افزایلللش مهاجلللرت  روسلللتائیان بللله شلللهرها 
، بسلللتر مسلللاعدي بلللراي شلللکل گیلللري مناطلللق حاشلللیه اي در پیراملللون بافلللت 
فیزیکلللي شلللهرها فراهلللم نملللوده اسلللت؛ ناهنجلللاري هلللاي اجتماعلللي برخاسلللته 
از حاشلللیه هلللا در مقایسللله بلللا بدنللله ي اصللللي شلللهرها ابعلللاد گسلللترده تلللري 
دارد و در ملللواردي آسلللیب هلللاي اجتماعلللي را در برملللي گیلللرد. رشلللد بلللزه کاري 
، پرخاشلللگري، اعتیلللاد، دزدي،قاچلللاق ملللواد مخلللدر و کلللودکان کار  از جملللله 
آسلللیب هلللاي اجتماعلللي اسلللت کللله در ملللورد پدیلللده ي حاشلللیه نشلللیني ملللي 

تلللوان بلللر آن تأکیلللد کلللرد. 
افزایلللش جلللرم و جنایلللت بخاطلللر  تعلللارض خلللورده فرهنلللگ هلللاي شلللهري و 
روسلللتایي ، خصوملللت و اختلللاف، سلللودجویي و دزدي،  قتلللل، جریحللله دار شلللدن 
غیلللرت و آبلللرو و نلللزاع هلللا و اعتیلللاد  ایلللن عللللل و عواملللل بللله روشلللني در مناطلللق 

حاشلللیه اي قابلللل رِویلللت اسلللت.   
 یکلللي از عواملللل مهلللم جهلللت جلوگیلللري از بوجلللود آملللدن حاشلللیه در شلللهرهاي 

بلللزرگ ، توجللله بللله زیلللر سلللاخت و امکانلللات در روسلللتاها ملللي باشلللد.
هلللر چللله دوللللت امکانلللات زیلللر سلللاختي مثلللل راه، آب ، بلللرق ،  تلفلللن، بهداشلللت 
و بللله خصلللوص در عصلللر جدیلللد اینترنلللت را در روسلللتاها بلللراي روسلللتائیان محیلللا 
کنلللد قطعلللا بلللا توجللله بللله اینکللله  شلللغل اکثلللر روسلللتائیان کشلللاورزي و داملللداري 
ملللي باشلللد بیشلللتر باعلللث علللدم کلللوچ روسلللتائیان بللله حاشلللیه شلللهرها و بوجلللود 
آملللدن حاشلللیه نشلللیني در جلللوار شلللهرها خواهلللد شلللد.   متاسلللفانه در سلللال 
هلللاي اخیلللر بدلیلللل کمبلللود بلللارش نلللزوالت آسلللماني و بوجلللود آملللدن مشلللکل 
آب شلللرب و آب کشلللاورزي و از بیلللن رفتلللن کشلللاورزي در روسلللتاها باعلللث کلللوچ 

روسلللتائیان بللله حاشلللیه شلللهر هلللا شلللده اسلللت.
از طرفلللي بلللا اسلللتقرار ایلللن گلللروه در جلللوار و حاشلللیه شلللهرها نیلللز خلللود باعلللث 
بودجلللود آملللدن مشلللکاتي در شلللهرها نیلللز ملللي شلللود بطلللور مثلللال امکانلللات 
شلللهرها بلللراي شلللهروندان هملللان شلللهر در نظلللر گرفتللله شلللده کللله بلللا وجلللود 

حاشلللیه نشلللینان در شلللهرها بلللا کمبلللود امکانلللات مواجللله شلللده انلللد.
همچنیلللن ممکلللن اسلللت افلللرادي کللله در حاشلللیه شلللهرها سلللکونت ملللي کننلللد 
در زمیلللن هلللاي مللللي کللله متعللللق بللله دوللللت اسلللت مسلللتقر شلللوند کللله همیلللن 
املللر باعلللث ملللي شلللود جهلللت ارائللله خدملللات دولتلللي مثلللل سلللند دار کلللردن 
زمیلللن و یلللا ارائللله آب و بلللرق از سلللوي دوللللت دچلللار مشلللکل شلللوند   للللذا بهتریلللن 
راه حلللل جلوگیلللري از معضلللل حاشلللیه نشلللیني، توجللله و گسلللیل امکانلللات بللله 
روسلللتاها ملللي باشلللد کللله حتلللي در بعضلللي مواقلللع زمانلللي کللله امکانلللات در 
روسلللتایي ارائللله شلللده شلللاهد مهاجلللرت معکلللوس یعنلللي از شلللهر و حاشلللیه شلللهر 

بللله روسلللتا بلللوده ایلللم .
در صورتلللي کللله ملللا بتوانیلللم هملللان امکاناتلللي کللله در شلللهر هلللا قلللرار دارنلللد را 
بللله گونللله اي متناسلللب بللله روسلللتا هلللا انتقلللال دهیلللم . شلللاهد ایلللن خواهیلللم بلللود 
کللله روسلللتائیاني کللله بللله خاطلللر وضعیلللت بلللد معیشلللتي یلللا رفاهلللي بللله شلللهر 
هلللا مهاجلللرت کلللرده انلللد بلللار دیگلللر بللله روسلللتاي خلللود مراجعللله  ملللي کننلللد 
، زیلللرا بلللراي اشلللتغال در روسلللتا سلللرمایه اي بللله مراتلللب کمتلللر از پلللول الزم 

جهلللت کار در شلللهرها احتیلللاج اسلللت . 
هزینللله آملللاده سلللازي زمیلللن کشلللاورزي در روسلللتا بسلللیار پاییلللن تلللر از پلللول 
خریلللد یلللا اجلللاره مغلللازه در شلللهر ملللي باشلللدهم اکنلللون بللله دلیلللل فراهلللم 
شلللدن امکانلللات مناسلللب در مناطلللق روسلللتایي ملللا شلللاهد مهاجلللرت معکلللوس در 
منطقللله خودملللان هسلللتیم و درصلللورت تلللداوم ایلللن رونلللد روسلللتائیان بیشلللتري 

از شلللهر هلللا بازگشلللت خواهنلللد کلللرد.

اگهی انحصار وراثت
احتراما درخصوص دادخواست اقای مراددلیری مبنی برانحصاروراثت مرحوم  کریم دلیری   
که درتاریخ 9/11/80فوت گردیده که ورثه حین اهلل    به شرح ذیل میباشند.جهت روزنامه 

بودن  دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشارویاروزنامه های محلی میباشد.
1.مراددلیری ف کامران     به شماره ملی۴699۵83989صادره از شهرستان رودان نسبت.

پدر متوفی . 
2ماه نسللاء کهوری  فرزندکرم   بشللماره ملی ۵329۵9۵۴10صادره از شهرستان رودان 

نسبت  مادر متوفی. 
حضورتان ارسال می گردد.ازهمکاری شما کمال تشکرراداریم.

  رئیس  شورای حل اختاف شماره یک شهرستان فاریاب. بهبودی

جاده های مرگ در جنوب شرق همچنان جان می گیرد

دستگیری كالهبردار ۲ میلیارد ریالی در هرمزگان  



 صاحــب امتیــاز و مدیــرمســوول:  محمد دیمه كار   ۰9۱33493۲9۲                               طراحی  و حروفچینی: علی اكبرزاده                     سازمان آگهي ها: ۰9۱763۸7۰74    
آدرس: كرمان ، كهنوج ، خیابان ولیعصر جنب بانك رفاه                                                                                              سردبیر: محمدرضا قنبر پور    

 آدرس: هرمزگان ، بندرعباس ، سه راه سازمان ، به طرف مسجد بالل ،  كوچه مهیار ۲۱ ، ساختمان كشتی سازی حرا    تلفن :۰763۲۲۲۱699                          هفته نامه منطقه ای صبح مکران-فارسی،بلوچی

             www.makran.ir                                  E-Mail:makran1394@gmail.com               

قیمت : 1000تومانچهارشنبه  26 تیرماه 1398- شماره 103 -سال چهارم گستره توزیع منطقه ای - هرمزگان، کرمان ، سیستان و بلوچستان

هفته نامه

لیتوگرافی و چاپ: مهدوی

بله گلزارش مکلران، صبلح  یکشلنبه 23تیرملاه98 
وزیلری  عطاپلور  ابلوذر  خدملات  از  تجلیلل  آییلن 
فرمانلدار سلابق و معارفه محمود قانعلی فرد فرماندار 

جدیلد شهرسلتان رودبارجنلوب برگلزار شلد.

ایلن مراسلم بلا حضلور مدیران و مسلئوالن اسلتانی 
و شهرسلتان هلای جنوبلی برگلزار شلد از خدملات 
سلیزده ماهله ابلوذر عطاپلور وزیلری فرماندار سلابق 
رودبارجنلوب تجلیلل و محملود قانعلی فلرد طلی 

حکملی از سلوی عبدالرضلا رحمانلی فضللی وزیلر 
کشلور، بله عنلوان فرمانلدار جدیلد ایلن شهرسلتان 
معارفله شلد. الزم بله ذکلر اسلت از 18 فروردین ماه 
سلال جاری منصور خانله گیر معلاون برنامه ریزی و 

املور عمرانلی با حفظ سلمت سرپرسلتی فرمانداری 
ایلن شهرسلتان را عهلده دار بلود کله بلا تحلیلل و 
قدردانلی از سلوی مسلئوالن و حاضلران در جلسله 
ملورد تجلیلل و تشلویق قلرار گرفلت.. یلادآور ملی 

شلود مهنلدس محملود قانعلی فلرد قبلل از ایلن در 
سلمتهای مدیر فرهنگ وارشلاد منوجان ، بخشداری 
جازموریلان ومعاونلت سیاسلی فرمانلداری کهنوج بر 

عهده داشلته اسلت

خانواده مقتول از قصاص قاتل گذشتند

به گزارش مکران :  اولیا دم از حکم قصاص جوان 21سللاله با حضور رئیس حوزه قضایی شهرسللتان فاریاب و 
جمعی از مسئولین ،ریش سفیدان در محل دادگستری شهرستان فاریاب برگزار گردید

رئیس حوزه قضایی شهرسللتان فاریاب بیان کرد:در راسللتای میثاق نامه سران طوایف که از ابتکارات ریاست 
محترم دادگستری کل استان کرمان می باشد خانواده مقتول از حق قانونی و شرعی خود مبنی بر اجرای حکم 

قصاص گذشت کردند
علیرضا ساالری افزود:کسترش صلح و سازش در جامعه را یکی از توصیه های مهم دین مبین اسام به مردم 
دانست و همچنین از خانواده مقتول نهایت قدردانی را دارم که در روز مبارک والدت امام رضا )ع(از حق خود 

گذشتند و فرهنگ گذشت و ایثار را برای همه ما تجلی کردند
سللاالری در پایان اعام کرد،از همه بزرگان و ریش سللفیدان و بخصوص خادمین امام رضا )ع(نهایت تشکر و 

قدردانی را دارم.
ابراهیم تاجیک نماینده وخبرنگار نشریه صبح مکران درجنوب کرمان وشمال هرمزگان

استقبال مدیر كل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان از 
تیم والیبال دختران نوجوان استان هرمزگان در راه آهن بندرعباس

مراسم تودیع ومعارفه فرماندار رودبار جنوب برگزار شد


