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گزیده

میــــــــز خبـ ــر

فعالیت  700زن کارآفرین در
شهرکهای صنعتی کشور
مشاور امور بانوان مدیرعامل سازمان صنایع کوچک
و شهرکهای صنعتی ایران گفت 700 :زن کارآفرین در
شهرکهای صنعتی کشور مشغول به فعالیت هستند که
به دنبال افزایش بیشتر حضور بانوان کارآفرین در شهرکها
و نواحی صنعتی هستیم.به گزارش فارس  ،پریچهر
سلطانی اظهار داشت :در راستای حمایت موثر و کارآمد از
بانوانفعال در عرصه صنعت کشور ،شورای توسعه تعاون
بانوان کارآفرین شهرکهای صنعتی تشکیل شده است.
مشاور امور بانوان مدیرعامل سازمان صنایع کوچک
و شهرکهای صنعتی ایران تصریح کرد :از مهمترین
وظایف شورای توسعه تعاون بانوان کارآفرین شهرکهای
صنعتی ،شناسایی بانوان کارآفرین در بخشهای
مختلف تولید و تجاری در صنایع کوچک و متوسط
است.سلطانی ادامه داد :وزارت صنعت ،معدن و تجارت
برنامههای مناسبی برای حمایت از بانوان کارآفرین دارد
و با توجه به طرفیتهایی که در شهرکهای صنعتی
موجود است میتوان از ظرفیت بانوان کارآفرین در این
شرکتها استفاده کرد.وی عنوان کرد :به دنبال بررسی
چرایی کمبودن حضور بانوان کارآفرین در شهرکهای
صنعتی کشور هستیم تا بتوانیم زمینه حضور آنها را در
این بخشهای مهم تولیدی و اقتصادی ایجاد کنیم.
مشاور امور بانوان مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و
شهرکهای صنعتی ایران یادآور شد :هم اینک  700زن
کارآفرین در شهرکهای صنعتی کشور مشغول به فعالیت
هستند که با توجه به توانمندبودن آنها در عرصه تولید و
ایجاد اشتغال و ظرفیتهای باال برای افزایش این میزان
صنعتکار و کارآفرین زن در شهرکها و نواحی صنعتی،
به دنبال افزایش بیشتر حضور بانوان کارآفرین هستیم.

پرداخت وام  15میلیون تومانی
ازدواج از سال آینده

پرداخت تسهیالت  ۱۵میلیون تومانی ازدواج از ابتدای
سال آینده آغاز می شود .مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد
بابیان این خبرگفت گفت :بانکها از ابتدای روی کار آمدن
دولت دوازدهم  550هزار وام ازدواج پرداخت کرده اند که
این موجب شد رئیس جمهور دستور افزایش این وام
به مبلغ  15میلیون تومان را بدهد .وی گفت :پرداخت
تسهیالت  15میلیون تومانی ازدواج از ابتدای سال آینده
آغاز می شود.وزیر اقتصاد درباره افزایش سرمایه بانکها
نیز گفت :از اواسط سال گذشته تا کنون  24هزار میلیارد
تومان به سرمایه بانک ها افزوده شده است.کرباسیان
افزود :از این مبلغ  8هزار میلیارد تومان بانک مرکزی
در بانکها به عنوان طلب خودش منظور کرد.وی گفت:
افزایش سرمایه بانکها از طریق فروش اموال و دارایی
ها پیگیری می شود.کرباسیان افزود :با بانکها به توافق
رسیده ایم که در هشت ماه آنها  20هزار میلیارد تومان از
دارایی های منجمد خود را بفروشند.

بازدید مدیر عامل شركت ملی
پخش فرآورده های نفتی كشور
از تاسیسات بندرعباس
مدیرعامل شركت ملی پخش فراورده های نفتی ایران
با حضور در ستاد منطقه هرمزگان با كاركنان واحد
های عملیاتی و ستادی دیدار و از نزدیك با آنها به
گفتگو نشست.سیدمحمدرضا موسوی خواه در سفر
به هرمزگان از آخرین وضعیت توزیع ،بارگیری و انتقال
فرآورده در این استان بازدید كرد.مدیرعامل شركت
ملی پخش فرآورده های نفتی كشور در ادامه این بازدید
با حضور در ستاد منطقه هرمزگان وبازدید واحدها ،در
فضایی صمیمانه با كاركنان به گفتگو پرداخت و ازنظرات
آنان آ گاه شد.در این بازدید دو ساعته جالل الدین
مراد مدیرپخش فرآورده های نفتی هرمزگان نیز گزارش
جامعی از وضعیت سوخت رسانی ارائه داد كه مورد توجه
مدیر عامل قرار گرفت.سیدمحمدرضا موسوی خواه در
هنگام بازدید از واحد روابط عمومی ضمن تقدیر از تالش
های كاركنان در منطقه هرمزگان ،تقویت ارتباط صادقانه
و بموقع و دو سویه با رسانه ها و افكارعمومی و انتقال
كامل و صحیح تالش های شركت ملی پخش در اقصی
نقاط كشور را از جمله دالیل موفقیت شركت ملی پخش
فرآورده های نفتی ایران دانست و بر تقویت آن تا كید كرد.

وزیر کشور :درباره بازداشتیهای
حوادث اخیر به موقع حرف می زنم

وزیر کشور در مواجهه با پرسشهایی درباره
بازداشتیهای اعتراضات اخیر در سطح کشور گفت:
انشااهلل در این زمینه به موقع صحبت میکنم.به
گزارش ایسنا ،عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره
بازداشتیهای اخیر در جریان اعتراضات در سطح کشور
گفت :انشااهلل در این زمینه به موقع صحبت می کنم.
وی از بیان توضیحات بیشتر در این زمینه خودداری
و حیاط دولت را ترک کرد.در جریان اعتراضات اخیر
در سطح کشور براساس آمارهای رسمی و غیررسمی
تعدادی بالغ بر سه هزار نفر بازداشت شدهاند .در این
زمینه مسئولین قضایی تا کید داشتهاند که افرادی که
به دلیل هیجانات موجود و فریب خوردگی اقدام به ایجاد
آشوب در کشور کردهاند ،آزاد خواهند شد.

همتی در نشست با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

کیفیت آموزش در هرمزگان باید ارتقا یابد
گروه سیاسی//
استاندار هرمزگان گفت :آمایش آموزشی یکی از ضروریات برای
هرمزگان است که باید مورد توجه قرار گیرد.

فریدون همتی در نشست با اعضای کمیسیون آموزش و
تحقیقات مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه هرمزگان به
لحاظ موقعیت جغرافیایی از استان های استراتژیک کشور
است و نقش و جایگاه مهمی را در اقتصاد و بودجه ملی ایفا
می کند ،عنوان کرد :هرمزگان دو هزار و  400کیلومتر ساحل
در سرزمین اصلی و  14جزیره دارد و جاذبه های گردشگری و
اقتصادی بسیاری در این استان و جزایر آن وجود دارد.
وی ادامه داد :در حوزه نفت و گاز ،سه پاالیشگاه نفتی و چهار
پاالیشگاه گازی در این استان وجود دارد و پاالیشگاه ستاره
خلیج فارس نیز نقش کلیدی در کشور دارد که تولید بنزین
در آن صورت می گیرد.
استاندار هرمزگان افزود :صنعت کشتی سازی مستقر در
هرمزگان از صنایع مهم و پایه کشور است که محصوالت

خوبی هم در این مجتمع تولید می شود و درخواست داریم
کشتیرانی و شرکت ملی نفتکش ملزم شوند که سفارش
ساخت و تعمیر بخشی از محصوالت خود را به مجتمع
کشتی سازی ارائه دهند تا این صنعت رونق بیشتری یابد.
همتی بیان داشت :در حوزه کشاورزی نیز در هرمزگان
محصوالت متنوع و خارج از فصل تولید می شود و در حوزه
شیالت ظرفیت ایجاد  50هزار هکتار مزرعه پرورش میگو در
هرمزگان وجود دارد که تمام محصوالت آن می تواند صادراتی
باشد و ا گر تمامی این ظرفیت را فعال کنیم ،خواهیم توانست
ساالنه یک میلیارد دالر صادرات داشته باشیم.
وی تصریح کرد :بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین بندر
کشور در هرمزگان وجود دارد و هرمزگان در مجموع در سال
جاری حدود  16هزار میلیارد تومان درآمد به خزانه کشور
واریز کرده است.
استاندار هرمزگان اضافه کرد :شهرک حمل و نقل به عنوان
یک مجموعه بی نظیر در کشور در بندرعباس در حال ساخت

است که می تواند بیش از  10هزار فرصت شغلی ایجاد کند.
همتی با بیان اینکه در کشور ما آن طور که باید از سواحل
جنوب استفاده نشده است ،اظهار داشت :ایران باید
هرمزگان را خوب بشناسد و از ظرفیت های گردشگری و
تفریحی و دریایی این استان استفاده شود.
وی با تا کید بر اینکه باید کانون جمعیت از مرکز کشور را به
هرمزگان متصل کنیم ،خاطرنشان کرد :باید امکانات حمل و
نقل جاده ای و ریلی را برای مسافرت مردم به هرمزگان فراهم
کنیم و در این راستا سه آزاد راه توسط بخش خصوصی قرار
است در هرمزگان ساخته شود و در بخش ریلی هم باید به
سمت راه اندازی قطار سریع السیر برویم تا مدت زمان سفر از
تهران به بندرعباس کاهش یابد.
استاندار هرمزگان افزود :سواحل جنوب ظرفیتی بسیار بکر و
منحصر به فرد است و در نیمه دوم سال نیز از آب و هوای
مناسبی برخوردار است و باید روی جذب گردشگر در این
ایام بیشتر کار کنیم و رویکرد ما رونق صنعت گردشگری در
هرمزگان است.همتی گفت :در غرب هرمزگان ،منطقه ویژه
صنایع انرژی بر در حال شکل گیری و ایجاد زیرساخت است
و ظرفیت  50میلیون تن تخلیه و بارگیری کاال در بندرپارسیان
در حال ایجاد است.
وی ادامه داد :شرق هرمزگان نیز با توسعه سواحل مکران
به سمت پیشرفت می رود و ایجاد سازمان توسعه مکران و
منطقه آزاد در مکران در دستور کار قرار دارد.
استاندار هرمزگان با اشاره به مباحث آموزشی و علمی در
هرمزگان ،تصریح کرد :میزان کمی دانشگاه ها در هرمزگان
قابل قبول است اما به لحاظ کیفی مشکالتی داریم و آمایش
آموزشی یکی از ضروریات برای هرمزگان است که باید مورد
توجه قرار گیرد.
همتی با تا کید بر اینکه باید شاهد تقویت و ارتقا کیفیت
آموزشی و علمی در استان هرمزگان باشیم ،بیان داشت :باید
خروجی دانشگاه های هرمزگان توان رقابت در آزمون های
سراسری علمی را داشته باشند.
وی وجود مدارس تخریبی و کمبود معلم را از جمله مشکالت
آموزش و پرورش هرمزگان برشمرد و اظهار داشت :امیدواریم
اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با توجه به
بازدیدی که از هرمزگان داشته اند تصمیمات خوبی را جهت
رفع مشکالت آموزشی این استان اتخاذ کنند.

نماینده مردم هرمزگان مطرح کرد:

35هزار واحد مسکن مهر در بندرعباس فاقد فضای آموزشی
گروه سیاسی//

نماینده مردم هرمزگان در مجلس از نبود فضای
آموزشی در  35هزار واحد مسکن مهر در شهرک
پیامبر اعظم بندرعباس انتقاد کرد.
حسین هاشمی تختی در نشست اعضای
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای
اسالمی در بندرعباس گفت  :ما نه تنها در آمایش
آموزشی مشکل داریم بلکه در آمایش سرزمینی نیز
با چالش اساسی مواجهیم که باعث شده مشکالتی
را در استان بوجود بیاورد.
وی افزود  :نبود فضای آموزشی باعث پایین آمدن
کیفیت آموزش می شود و فضای آموزشی مناسب
باعث اثربخشی و کیفیت آموزش است اما متاسفانه
در مسکن مهر شهرک پیامبر اعظم بندرعباس در هر کالس
گاهی  70نفر دانش آموز گنجانده شده که باعث افت کیفیت
آموزش و بی اثر شدن فرآیندهای تعلیم و تربیت می شود.
نماینده بندرعباس ادامه داد :استان هرمزگان نیازمند رشته
های مرتبط با حوزه بنادر و دریامحور،صنایع و رشته های
تبدیلی و تکمیلی مرتبط با افق آینده توسعه استان است تا
بتواند همگام با فرآیندهای توسعه ،نیروی انسانی متخصص
در رشته های گونا گون در اختیار داشته باشد.
هاشمی تختی تصریح کرد  :دانشگاه های ما نتوانستند با
صنایع ما هماهنگ باشند و موفق نشدند رشته هایی که
در هرمزگان مورد نیاز است را در استان به طور کامل تامین
کنند و این نشانه منطبق نبودن سندهای آمایش سرزمینی
با سندهای آموزشی است.
عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسالمی بیان
داشت :در دانشگاه های استان هرمزگان رشته های زیادی
وجود دارد که برای استان کارآیی الزم را ندارد و نیاز استان
بشمار نمی رود و ما وظیفه داریم تا این مسئله را پیگیری و
رفع کنیم .
وی در پایان عنوان کرد  :ساخت مرا کز آموزشی،بهداشتی
،فرهنگی ورزشی و ایجاد فضای سبز در شهرک پیامبر اعظم
از تعهدات وزارت راه و شهرسازی بوده و خواستار تشکیل
جلسه ای با حضور استاندار،کمیسیون آموزش و تحقیقات
 ،مجمع نمایندگان  ،وزارت آموزش و پرورش و وزارت راه و
شهرسازی برای رفع مشکل نبود فضای آموزشی  35هزار
واحد مسکن مهر در شهرک پیامبر اعظم شد
دانشگاههای هرمزگان
باید از ظرفیت دریا استفاده کنند
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت :چرا نباید
از ظرفیت دریا در دانشگاهها به این اندازه محدود استفاده
شده باشد ،هرمزگان استانی دریایی است و باید از این
موهبت الهی استفاده کرد.
به گزارش ایسنا ،محمدمهدی زاهدی در دیدار اعضای
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با روسای دانشگاههای
استان هرمزگان ،اظهار کرد :در بازدیدی که از هرمزگان
داشتیم بهخوبی وضعیت آموزشی این استان را از نزدیک
لمس کردیم و هفته آینده در جلسه کمیسیون در مجلس
بهطور حتم مشکالت و پیشنهادات را بررسی خواهیم کرد.

آ گهی مزایده( نوبت اول)
در اجرای نیابت شماره  1396002000130756صادره از شعبه ششم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قم
که به این اجرا واصل و به کالسه  9509982515500922اجرایی ثبت شده،محکوم علیه (آقای مصطفی شریفی
) به پرداخت 250عدد سکه بهار آزادی درحق محکوم له خانم فخر السادات طباطبایی و همچنین پرداخت
مبلغ  1/005/000ریال بابت نیم عشر دولتی درحق دولت صادر گردیده،که دراجرای نیابت یک واحدمسکونی به
شماره ملکی 3370فرعی از  1939اصلی واقع در شهرک سام وزال مجتمع نیروی انتظامی طبقه اول واحد  A25به
مساحت  47/34سانتی متر مربع توقیف که برابر نظریه کارشناسی به مبلغ  473/400/000ریال ارزش یابی و برآورد
قیمت گردیده و از طریق مزایده کتبی و حضوری با شرایط ذیل به فروش می رسد.
 -1فروش نقدی است و حدا کثر مهلت پرداخت بهاء سه روز است.
-2کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
 -3پیشنهاد دهندگان باید قبال  10درصد سپرده نقدی به حساب دادگستری به شماره  2171295477003سپرده
دادگستری تودیع وفیش آن را ضمیمه پرونده نماید.
-4پیشنهادات باید در پا کت ال ک ومهر شده با ذکر جمله مربوط به مزایده ومشخصات کامل ومحل اقامت
پیشنهاد دهنده روی پا کت تا آخر وقت اداری روز یک شنبه مورخه  1396/11/15اجرای احکام دادگستری قشم
تسلیم شود.
 -5پیشنهادات مشروط ،مبهم ،فاقد سپرده وبرخالف شرایط آ گهی وهمچنین پیشنهاداتی که بعداز وقت مقرر
برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -6اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
 -7پیشنهادات در ساعت  10صبح روزچهارشنبه مورخ  1396/11/18باز وقرائت خواهد شد وحضور پیشنهاد
دهندگان در جلسه مزایده بالمانع وعنداالقتضا درهمان جلسه مزایده حضوری بعمل خواهد آمد وبرنده کسی
است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.
 -8درصورتی که برنده سه روز پس از جلسه مزایده و یا در انقضای مهلت از پرداخت بهای مورد مزایده خودداری
نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا
می شود و رسید مربوطه تا تعیین خسارات وارده مسترد نخواهد شد.
-9متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطالع بیشتر به اجرای احکام مدنی دادگستری قشم مراجعه نماید.
هدایت کمالی  -رئیس اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قشم
118451
96/10/19

وی تصریح کرد :در چهار سال گذشته بسترهای مناسب
قانونی برای سوق دادن دانشگاهها به آموزشهای مسئله
محور و مهارتی ایجاد شده است.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان
کرد :هرمزگان با توجه به پتانسیل مناسبی که در حوزه
صنعت و بنگاههای اقتصادی دارد میتوان بهخوبی رابطه
مناسبی بین دانشگاهها و بنگاههای اقتصادی ایجاد کرد.
زاهدی با بیان اینکه باید قانون رفع موانع تولید توسط
دانشگاهیان مطالعه شود تا بتوان از ظرفیتهای آن بهره
برد ،اضافه کرد :باید دانشگاهها به سمت آنها رفته تا هم
مشکالت بنگاههای اقتصادی حل شود ،هم اشتغال ایجاد
و هم سرمایه جذب شود.وی ادامه داد :نتیجه کلی بحث
و بررسی باعث شده تا این قانون تصویب شود اما از اینکه
دانشگاهها در این زمینه فعال نبودهاند جای تعجب دارد زیرا
باید از این ظرفیت بهره برد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار کرد :باید
از بسترهای قانونی در جهت رشد و توسعه استفاده کرد اما
نیاز به ابتکار عمل و خالقیت دارد.زاهدی با اشاره به اینکه
روی صندلی نشستن و دستور دادن راه پیشرفت دانشگاه
نیست ،افزود :باید نصف زمان رئیس دانشگاه در رایزنی و
تعامل با سایر دستگاهها و بخش خصوصی باشد.
وی تصریح کرد :چرا نباید از ظرفیت دریا در دانشگاهها به
این اندازه محدود استفاده شده باشد ،هرمزگان استانی
دریایی است و باید از این موهبت الهی استفاده کرد.
این نماینده مجلس بیان کرد :چرا باید با مصوبات قانونی
مشکلزا در وزارت علوم سبب نا کارآمدی دانشجویان باشد،
چرا باید در دوره کاردانی با سختگیری در جذب هیئتعلمی
سبب شویم تا شاهد ورود دریانوردان خارجی از بنگالدش
باشیم و هرمزگانیها همچنان پشت درب بسته باشند.
زاهدی با بیان اینکه باید در رشتههای تحصیلی تغییر
رویکرد دهیم ،خاطرنشان کرد :باید به کمیسیون آموزش
مجلس ایده داده شود تا بتوانیم گرهگشا باشیم و بتوانیم به
خواستههای جامعه و دانشگاهیان پاسخ دهیم.
نماینده مردم کردمان در مجلس با اشاره به اینکه باید
به سمت آموزش مهارتی پیش رویم ،افزود :آموزش
میانرشتهای هم میتواند زمینهساز راه برونرفت از
معضالت اشتغال باشد.
ی شدن دانشگاهها
اخیرا در شورای اسالم 
زاهدی تصریح کردً :
بحث رتبهبندی دانشگاهها مطرح شد و شاخصهایی
ارائه شد که این شاخصها در کشوری اروپایی باید مطرح
میشد.
وی اضافه کرد :جمهوری اسالمی ایران اسناد باالدستی و
اهدافی دارد و باید بر اساس سیاستهای خودمان باشد،
چرا ارزیابی مدیران دانشگاهها را نباید تغییر داد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه این شاخصها ایرادات
جدی داشت و امیدوارم تجدیدنظر شود ،اظهار کرد :باید به
ما کمک شود تا شاخصها و مال کهایی که برای رتبهبندی
دانشگاهها لحاظ شود ،ارائه تا بتوانیم مصوب کنیم.
وی با اشاره به اینکه چرا باید برخی دانشگاههای خاص
همواره باال باشند ،افزود :باید شاخصها طوری بررسی
شوند که با خودش مقایسه شود نه آنکه دانشگاهی در
هرمزگان را با شریف مقایسه کرد ،بلکه باید سیاستهای
تشویقی هم نگریسته شود.

پنج نماینده از هرمزگان،
حریف البیگریها در کشور نمیشوند
رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس گفت:
در سطح کشور آمایش سرزمینی وجود ندارد و
اقدامات با البیگری و چانهزنی پیش میرود که در
هرمزگان با تعداد کم نمایندگان نمیتوان بهرهای
برد.
احمد مرادی در جمع اعضای کمیسیون آموزش و
تحقیقات مجلس ،اظهار کرد :در نوع اطالعرسانی
حضور اعضای کمیسیون آموزش اطالعی نداشتم و
امیدوارم این سفر مفید واقع شود.وی با بیان اینکه
امیدوارم فرصت بیشتری برای استان هرمزگان قائل
باشیم تا خروجی مناسب داشته باشیم ،افزود:
مردم هرمزگان متفاوت مینگرند و احساس تبعیض در کشور
دارند که نگاه مناسبی به هرمزگان نمیشود.
این نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی ادامه
داد :در سطح کشور آمایش سرزمینی وجود ندارد و اقدامات
با البیگری و چانهزنی پیش میرود که در هرمزگان با تعداد
کم نمایندگان نمیتوان بهرهای برد.
مرادی با اشاره به اینکه هرمزگان ظرفیت باالیی دارد و سهم
مناسبی وارد خزانه کشور میکند ،اضافه کرد :در قانون
پرداخت مازاد درآمد را بهعنوان تالش و پاداش جهت هزینه
عمرانی پرداخت شود.وی ادامه داد :در طول چهار سال
گذشته یک هزار میلیارد تومان باید به هرمزگان در این بخش
داده میشد که تنها پنج میلیارد اعطا شد و همین باعث
شده وضعیت دانشگاهها اینچنین باشد.
رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس با بیان اینکه
نابرابریها در هرمزگان مشهود است ،خاطرنشان کرد:
امیدوارم سفر کمیسیونهای مجلس به هرمزگان حاصلی
داشته باشد و مردم بتوانند آن را لمس کنند.مرادی افزود:
در خصوص جایگاه علمی به علت همین مشکالت با
استانهای دیگر متفاوت هستیم و نباید شرایط استانهای
دیگر با هرمزگان یکی باشد بلکه باید تبصرههای ویژهای برای
هرمزگان قائل بود.
وی با ضرورت نگاه ویژه دولت و مجلس به فضای آموزشی در
هرمزگان ،تصریح کرد :قرار بود امسال اعتباری به مساوات در
بخش آموزشی به استانها تخصیص یابد اما تا کنون خبری
نشده است.
این نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی با بیان
اینکه طرح سؤال از وزیر علوم .تحقیقات و فناوری را پیگیری
و مطرح میکنم ،اضافه کرد :امیدوارم حضور دولتمردان و
مجلس در هرمزگان مفید باشد.
رشد آموزش در هرمزگان نیازمند اعتباری ویژه است
نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس گفت :توسعه
دانشگاهها نباید منحصر به بندرعباس باشد بلکه باید سراسر
هرمزگان و بهویژه مناطق محروم را هم دید.
سید مصطفی ذوالقدر در جمع اعضای کمیسیون آموزش
و تحقیقات مجلس ،اظهار کرد :توسعه دانشگاهها نباید
منحصر به بندرعباس باشد بلکه باید سراسر هرمزگان و
بهویژه مناطق محروم را هم دید.
وی عنوان کرد :از ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
درمانی استان هرمزگان گلهمندم زیرا خیرین آماده
ساختوساز در هرمزگان هستند و در رودان هم خیرین دو
درمانگاه ساختهاند اما پزشکی وجود ندارد که امیدوارم در
این بخش رسیدگی شود.
نماینده شرق هرمزگان در مجلس با بیان اینکه وقتی مدیری
تغییر کرد نباید همه مدیران تغییر کند ،افزود :چرا با درگذشت
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی و تغییر رئیس دانشگاه آزاد کشور
مدیران زیادی را تغییر دادند مگر عملکرد نباید شاخص
انتصاب باشد؟!ذوالقدر اضافه کرد :باید اعتبار ویژهای به
هرمزگان اختصاص یابد تا بتوانیم در بخش آموزش رشد
ویژهای شاهد باشیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد :در هرمزگان روسای دانشگاهها
در حال خدمت هستند و نباید چهره کسی را بهناحق ریخت
و امیدوارم سفر کمیسیونهای مجلس برای استان مثمر ثمر
واقع شود.

دستور رئیسجمهور به وزرای
صنعت و کشاورزی برای ذخیره میوهی شب عید
گروه سیاسی//
سخنگوی دولت گفت :برنامههای دولت برای تنظیم بازار در
شب عید در حال تهیه است تا هم تولید کننده و کشاورز راضی
باشد و هم مردم.

به گزارش ایسنا ،محمدباقر نوبخت اظهار کرد :همواره تنظیم
بازار جزو وظایف مهم وزارت بازرگانی بوده است .پس از
ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت این وظیفه تاحدی
مغفول مانده است .به همین دلیل دولت الیحهای به
مجلس فرستاده است تا وزارت بازرگانی احیا شود.وی در
ادامه افزود :اما با توجه به اهمیت تنظیم بازار ،رئیسجمهور
دستور ویژهای به وزرای صنعت و کشاورزی دادند تا نسبت
به ذخیره سازی میوه برای پایان سال و تعطیالت نوروز اقدام

کنند .سازمان برنامه و بودجه نیز موظف شده است که
حمایتهای مالی الزم را انجام دهد  .به هر حال باید قیمت
به گونهای تنظیم شود که هم تولید کننده و کشاورز و هم
مردم راضی باشند .این برنامهها برای تنظیم بازار در دولت
در حال تهیه است.نوبخت همچنین درباره مباحث مطرح
شده در جلسه دیروز هیئت دولت خاطر نشان کرد :عمده
مباحث امروز در رابطه با خدماتی بود که برای بیمه ایثارگران
در نظر گرفته شده است .بیمه پایه و تکمیلی ایثارگران در
بنیاد شهید تجمیع شده بود اما قرار شد هر دستگاهی در
رابطه با بیمه پایه افراد شاغل و بازنشسته دستگاه خود به
نحو شایسته اقدام کند تا ایثارگران از این امکان با سهولت
بیشتری بهره ببرند.

از گالیه دختر آیتاهلل هاشمی از روحانی
تا عدم حضور جهانگیری در برنامه نگاه یک

حبیب بعد از مرگ مجوز گرفت
حبیب محبیان خواننده موسیقی پاپ مدتها به عنوان
خواننده اصطالحا لسآنجلسی در خارج از ایران فعالیت
میکرد و چند سال قبل با وعده برخی مسئوالن کشور به
ایران بازگشت اما مجوز فعالیت نگرفت .حال یکسال و نیم
پس از درگذشت حبیب مجوز انتشار اثری با تصویر و صدای
او منتشر شده است! موزیک ویدئوی «دیره» با صدای
احمدرضا محبیان و سمیر زند و همچنین با تصویر و صدای
نه چندان شفاف زندهیاد حبیب محبیان از دفتر موسیقی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مجوز انتشار گرفت/.ایلنا
دلخوری عضو ستاد رئیسی از رفتار انتخاباتی قالیباف
صادق محصولی در گفتوگویی با انتقاد از رفتار قالیباف
گفت :او آن زمان که باید به نفع رئیسی کنارهگیری نکرد.
بخشی از این گفتوگو را میخوانید :موافق کنارهگیری آقای
قالیباف به نفع آقای رئیسی بودید؟ در آن مقطعی که انجام
شد موافق نبودیم ولی ا گر از ابتدا کنارهگیری صورت گرفته
بود خوب و الزم میدانستیم.این موضع را اعالم کرده بودید
یا از طرف افرادی سعی کردید به ایشان منتقل کنید؟خیر.
کسی با ما مشورت نکرده بود ولی به گفته خودشان همان
دوستان دیگر برای ایشان تصمیم گرفتند .این روشها
را نمیپسندیم .آن زمانی که آقای قالیباف باید به نفع
آقای رئیسی موضع میگرفت و اعالم حمایت میکرد و راه
میافتاد نگرفت .البته نهفقط ایشان بلکه همه دوستان
جمنا این کار را نکردند و اال انتخابات به دور دوم میرفت
و آقای رئیسی در دور دوم رای میآورد.شاید در مرحله اول
هم رای میآورد ولی این کار را نکردند و فرصت را سوزاندند
و تبدیل به جریانی شد که در نظرسنجی دیدند رأی آقای
قالیباف افت کرد .بعد از اینکه دیدند افت کرد گفتند چون
رای ندارد برای بعد نگه داریم و چهره ایشان بیشتر خراب
نشود .این رفتارها را هم مردم فهیم خیلی نمیپسندند .هر
چقدر با صداقت با مردم برخورد کنید مردم درک میکنند و
حمایت خواهند کرد/.فرهیختگان
دستهبندی عجیب بازداشتیهای کرمان
«خلیل هماییراد» ،سخنگوی شورای تأمین استان
کرمان درباره بازداشتیهای حوادث اخیر در کرمان گفت:
براساس گزارش اداره کل اطالعات استان رده سنی 83
درصد افراد دستگیر شده  16تا  30ساله بوده و  62درصد
آن ها زیر دیپلم و دیپلم 13 ،درصد فوق دیپلم 18 ،درصد
لیسانس و  5درصد آنها فوق لیسانس بودهاند ،همچنین
 98درصد دستگیرشدگان دارای ضعفهای جدی در
آموزههای دینی بودهاند.
وی با بیان این مطلب که تنها  4نفر از دستگیر شدگان زن
هستند ،ادامه داد :بخش قابل توجهی از متهمین دارای
آسیبهای اجتماعی از جمله خودزنی ،فرزندان طالق،
اعتیاد ،فعالیتهای ضد اخالقی در گذشته بوده اند،
همچنین  17درصد افراد دستگیر شده بیکار بوده و 49
درصد آنها غیر کرمانی می باشند ،ضمن آنکه  10درصد آنها
سابقه کیفری داشتهاند 13 ،درصد آنها فاقد سرپرست2 ،
نفراز آنها پدرشان حبس ابد داشته و  2درصد آنها فرزندان
طالق بوده اند ،بیش از  6درصد آثار خودزنی و خود آزاری
قبلی داشته اند/.ایسنا
گالیه دختر آیتاهلل هاشمی از روحانی
بخاطر عدم حضور در مراسم پدرش
فرزند آیت اهلل هاشمی از عدم حضور روحانی در بزرگداشت
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی انتقاد کرد .فاطمه هاشمی در
نخستین کنگره بزرگداشت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
طی سخنانی اظهار کرد :یک سال است که از درگذشت
پدر بزرگوارمان میگذرد و اندوه آن همچنان با ما همراه
است .آنچه که در این مسیر به ما کمی آرامش میدهد
اخالق ،کردار و گفتار پدرمان است که به ما یاد داد زیبایی
را جایگزین زشتی ،دوستی را جایگزین دشمنی ،بخشش را
جایگزین انتقام ،صداقت را جایگزین ریا کنیم .وی افزود:
پدرمان به ما یاد داد ایثار را جایگزین انتقام ،صبروبردباری
را جایگزین ناامیدی ،اعتدال و میانه روی را جایگزین
افراط و تفریط و در نهایت ما را جایگزین من سازیم.
فرزند آیتاهلل هاشمی با بیان اینکه معتقدیم ایشان
مظلوم بود و مظلومیتش ادامه خواهد داشت ،گفت:
هاشمی مظلوم بود و مظلومیت او در آینده هم ادامه
خواهد داشت .عدم حضور رئیس جمهور در این مراسم
دلیلی بر مظلومیت ایشان است/.تسنیم
آزادی  ۱۶نفر از  ۴۱بازداشتی دانشگاه تهران
رئیس دانشگاه تهران از بازداشت  41دانشجوی این
دانشگاه در اتفاقات اخیر خبر داد و گفت :تا کنون 16
دانشجوی بازداشت شده آزاد شدند و امیدوار هستیم
بخش عمدهای از این دانشجویان تا پایان هفته آزاد
شوند،ضمن اینکه قول آزادی تعدادی از دانشجویان نیز
برای امروز داده شده است.
دکتر محمود نیلی احمدآبادی در گفتوگو با ایسنا ضمن
اعالم این مطلب به تجمعات و اتفاقات اخیر دانشگاه
تهران اشاره کرد و گفت :متاسفانه در هفته گذشته ما
شاهد یکسری اتفاقات در سطح کشور و تهران بودیم
بخشی از این اتفاقات ناظر بر انتظارات و مطالبات
مردم بود که همه مسئولین بر روی این مطالبات تا کید
کردند که بخشی از آن منشأ اقتصادی و بخشی نیز منشأ
اجتماعی داشت/.ایسنا
علوی :هیچ وقت نگفتم اغتشاشات
برای مردم کف خیابان است
وزیر اطالعات در حاشیه اولین کنگره بزرگداشت آیتاهلل
هاشمی به خبر مربوط به اظهاراتش در جلسه شورای
اداری استان قم وا کنش نشان داد .حجت االسالم
سیدمحمد علوی وزیر اطالعات در حاشیه اولین کنگره
بزرگداشت آیتاهلل هاشمی با حضور در جمع خبرنگاران در
پاسخ به این سوال که آیا تایید میکنید در جلسه شورای
اداری استان قم گفتید اغتشاشهای اخیر برای مردم کف
خیابان است؟ گفت :من چنین چیزی نگفتم/.انتخاب
جهانگیری :صدا و سیما به بهانه مشکل فنی
نگذاشت با مردم صحبت کنم
اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیس جمهور در کنگره
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی با اشاره به اتفاقات اخیر
کشور به انتقاد از عملکرد صداوسیما پرداخت و گفت:
صداوسیما باید در روش خود تغییر ایجاد کند؛ صداوسیما
نمیتواند در انحصار یک گروه محدود تندرو قرار بگیرد.
من به عنوان یکی از مسوولین گفتم که میخواهم با
مردم صحبت کنم گفتند نمیشود و بهانهی مشکل
فنی آوردند .رسانهی ملی باید در خدمت کل مردم حتی
معترضین قرار بگیرد.
وی اظهار کرد :به عنوان معاون دولت عرض می کنم در
بخش اقتصاد می دانم که مردم مشکالت زیادی دارند،
توسعه ی کشورشان کند شده است اما ایران مسیر توسعه
را به خوبی طی می کند .ما اقتصاد را از ته دره  ۱۰پله باالتر
آوردیم اما هنوز هم در ته دره است .رشد منفی اقتصاد
را مثبت کردیم .بیش از  ۷۰۰هزار شغل ایجاد کردیم اما
مشکالت بسیار زیاد است/.جماران
علت پخش نشدن «نگاه یک»
عدم حضور آقای جهانگیری بود
مدیرشبکه یک سیما در وا کنش به سخنان معاون اول
رئیس جمهور مبنی بر اینکه صداوسیما به او فرصت
صحبت با مردم را نداد ،گفت :شنبه شب برنامه «نگاه یک»
به درخواست جناب آقای جهانگیری به وی اختصاص
پیدا کرد ،اما در آخرین ساعات معاون اول رئیس جمهور
در برنامه حضور پیدا نکرد و ما مجبور شدیم «نگاه یک»
این هفته را از جدول پخش حذف کنیم/.ایسنا
علت اتفاقات اخیر پمپاژ ناامیدی بود
حجتاالسالم والمسلمین سید حسن خمینی در مراسم

نخستین سالگرد درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
طی سخنانی گفت :گفت :ا گر امید وجود نداشته باشد
همه ما درجا می زنیم .یا به رخوت و یا خشونت و شورش
می انجامد .استنباط من در مورد اتفاقات اخیر این است
که بیش از هرچیز علت پمپاژ ناامیدی در جامعه بوده
است .برای جلوگیری از هر اغتشاشی باید امید در جامعه
وجود داشته باشد.
رئیسجمهور سه روز پیش اعالم کرد
به کنگره آیتاهلل هاشمی نمیآید
محمد هاشمی گفت :قرار بر این بود که رئیس جمهور
سخنران مراسم بزرگداشت آیتاهلل هاشمی باشد که سه
روز پیش از دفتر ایشان خبردادند که حضور پیدا نمیکنند.
محمد هاشمی در نخستین کنگره بزرگداشت آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی که در سالن اجالس سران در حال
برگزاری است ،در ابتدای مراسم در جریان تشریح روند
اجرایی مراسم گفت :نامهای به دفتر مقام معظم رهبری
نوشتیم و منتظر پیامی از ایشان بودیم که تا االن هیچ
پیامی دریافت نکردهایم.
وی گفت :همچنین قرار بر این بود رئیس جمهور سخنران
این مراسم باشد که سه روز پیش از دفتر ایشان خبردادند
که حضور پیدا نمیکنند.
پیامی که روحانی از رهبری برای هاشمی
در انتخابات سال  ۸۴برد چه بود؟
حسین مرعشی در گفتوگویی درباره انتخابات سال  ۸۴و
رقابت آیتاهلل هاشمی و احمدینژاد نکات جالبی را بیان
کرد .بخشی از این گفتوگو را در ادامه میخوانید:
تحلیل آقای هاشمی و ستاد این بود که انتخابات به دور
دوم کشیده میشود؟بله تحلیل ما هم همین بود .ما فکر
میکردیم بهترین و محتملترین گزینه احمدینژاد برای
دور دوم است .چون فاصله صالحیتهای احمدینژاد با
آقای هاشمی مشخص بود و جبهه سیاسی خاصی هم
به ظاهر دنبال او نبودند احتمال رسیدنش به دور دوم
بیشتر بود .در آن زمان اصولگراها به دنبال آقای الریجانی
بودند ،سپاه از قالیباف حمایت میکرد و اصالحطلبان
نیز به دنبال آقای معین بودند.ما فکر میکردیم تنهاترین
کاندیدا احمدینژاد است و به همین دلیل در دور
دوم آقای هاشمی راحتتر با او رقابت میکند .اما تمام
حرفهای منفی  ۵کاندیدا که علیه آقای هاشمی در دور
اول زده شد ،نتایجش را در دور دوم نشان داد و عالوه بر
آن تخریبهای بسیار سازماندهیشدهای انجام شد که
وزارت اطالعات آن را کشف کرد و البته پیگیری نشد که
در آن نهادهای بزرگی دست داشتند .آقای هاشمی در آن
زمان هم میخواستند که انصراف بدهند و رهبری در آن
زمان آقای روحانی را نزد آقای هاشمی فرستادند که این
کار را نکنید.
تصمیم قطعی آقای هاشمی انصراف بود؟یکشنبه شب
تصمیم آقای هاشمی انصراف بود که آقای روحانی از طرف
رهبری آمدند و گفتند که رهبری با انصراف موافق نیست.
آقای هاشمی شرط گذاشتند که برخی نهادها در مرحله
دوم کنترل شوند و ایشان نیز تایید کردند که این کار انجام
شود اما زمان خیلی فشرده بود و کار بجایی نرسید .یکی
از نواقص انتخابات ما این است که بین مرحله اول و دوم
زمان خیلی کوتاه است/».عصرایران
تکذیب خبر نامه سید حسن نصراهلل به رهبر انقالب
شبکه المیادین به نقل از منابع موثق خود خبر ارسال
نامه دبیرکل حزباهلل لبنان به رهبر معظم انقالب را
تکذیب کرد .شبکه المیادین خبر ارسال نامه دبیرکل
حزباهلل لبنان به رهبر معظم انقالب را تکذیب کرد .این
شبکه به نقل از منابع موثق خود اعالم کرد که «اخباری
که اخیرا در مورد نامه سید حسن نصراهلل به رهبر انقالب
اسالمی ایران منتشر شده است ،صحتی ندارد»/.فارس
توضیح سپاه درباره دود رویت شده در تهران
روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب
اسالمی اظهار داشت  :دود رویت شده در تهران و مناطق
اطراف ناشی از تمرین تا کتیکی پرنده های نیروی هوافضای
سپاه بوده است .در طی مشاهده شدن دود سفید در
فراز آسمان تهران روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه
پاسداران انقالب اسالمی طی اطالعیه ای اعالم کرد :دود
دیده شده در آسمان شهر تهران ناشی از تمرین تا کتیکی
پرندههای بال ثابت و متغیر و همچنین پهپادهای نیروی
هوا فضای سپاه بوده است .در این اطالعیه آمده است :
این دود ناشی از تمرین های تا کتیکی پرنده های بال
ثابت و سیار و همچنین پهبادهای نیروی هوافضای سپاه
بوده است .روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه افزود:
این تمرین تا کتیکی در یکی از پایگاه های مختص تمرین
های هوافضا صورت گرفته است.
با حذف زبان انگلیسی همه قاری قرآن نخواهند شد
سعید حجاریان رد یادداشتی درباره حذف زبان انگلیسی
از آموزش ابتدایی یادداشتی نوشت که در بخشی از آن
میخوانیم :گمان نرود که با حذف زبان انگلیسی همه
فرزندان ایران ،قاری قرآن خواهند شد ،به تعبیر خواجه
شیراز که میگوید« :حافظا می خور و رندی کن و خوش
باش ولی  /دام تزویر مکن چون دگران قرآن را» از قرآن ابزاری
برای ریا و تزویر ساختهاند ،چه انتظاری داریم که کودکان
به سمت قرآن پیش بروند و زبان انگلیسی را رها کنند .ما
در این چهل سال به قدری از فرهنگ دینی و اسالمیمان
بیرویه و بدون پشتوانه ِچک کشیدهایم ،که دیگر انبانمان
خالی است و دیگر ِچکمان را با هزار امضاء و تضمین و قسم
و آیه نمیخرند .قرآن در کشور ما مهجور است و به قول
ماند  /که
سعدی که میگوید « :بزرگزادۀ نادان به شهروا َ
در دیار غریبش به هیچ نستانند» مانند ارز رایج در کشوری
غریب است که در این دیار آن را نمیخرند/.جماران
به دختران هاشمی بدحجاب میگفتند
چون روسری رنگی سر میکردند
فاطمه هاشمی با اشاره به حاشیهسازیهای مخالفان
آیتاهلل هاشمی برای او و خانواده اش گقت :حاشیهها
حتی قبل از ریاستجمهوری پدر وجود داشت؛ مثال به
من و فائزه بدحجاب میگفتند چون روسری رنگی سر
میکردیم ،ولی پدر در مقابل این فشارها به ما میگفت که
به خاطر خدا و نظام اسالمی ،صبوری کنید .او گفت :من
و خواهرم آن زمان روسری رنگین سر کرده و جوراب سفید
پا میکردیم به همین دلیل به ما میگفتند بدحجاب اما
هر روز که میگذشت حاشیهسازیها هم بیشتر میشد
چون تندروهای اصالحطلب و اصولگرا با مشی اعتدالی
پدر مخالف بودند .اوایل با خود وی مخالفت میکردند
اما دیدند چون به نتیجه نمیرسند ،سراغ خانواده رفتند.
به قول محمدرضا بهشتی ،آنها خانواده هاشمی را گروگان
گرفتند .پدر هم در مقابل این فشارها به ما میگفت به
خاطر خدا و نظام اسالمی صبوری کنید/.ایسنا
عذرخواهی یاسر هاشمی از رسانهها
دبیر اجرایی نخستین کنگره بزرگداشت آیت اهلل هاشمی
رفسنجانی از رسانه های داخلی و خارجی عذرخواهی
کرد .یاسر هاشمی در حاشیه کنگره بزرگداشت آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی گفت :براساس هماهنگیهای قبلی
با نهادهای مسئول امنیت سالن اجالس قرار بود ورود
رسانهها به یک مکان مستقل انجام شود اما به دلیل
ازدحام غیرقابل پیش بینی جمعیت این سرویس از
سوی نهادهای مربوطه فراهم نشد .دبیر اجرایی کنگره
بزرگداشت آیت اهلل هاشمی افزود :الزم میدانم ضمن
قدردانی از حضور و پوشش گسترده رسانهها در کنگره
آیتاهلل هاشمی با وجود اینکه ستاد اجرایی قصوری
نداشت اما بابت مشکالت پیش آمده برای عکاسان،
تصویربرداران و خبرنگاران رسانههای داخلی وخارجی
عذرخواهی کنم/.ایلنا

