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ایذه
33 °C

دزفول
39 °C

شوشتر
40 °C

 به گزارش خبر روز وزیر بهداشت در نامه  به وزیر دادگستری درباره ماجرای چهارمحال وبختیاری نوشت: یکی از مقامات قضائی استان با ورود به موضوع

فرد کردند این  به جلب  اقدام  توسط وی،  آلوده  از طریق سرنگ  بیماران  آلودگی  و  روستا  بهورز  بودن  بر مقصر  مبنی  کارشناسانه  غیر  ابراز مطلب  و 

بختیاری چهارمحال  استان  روستاهای  از  یکی  در  داه  رخ  اتفاقات  به  توجه  با  بهداشت  وزیر  نمکی   سعید 

است زیر  شرح  به  نامه  متن  که  نوشت  نامه  دادگستری  وزیر  به  شد  بهورز  یک  بازداشت  به  منجر   :که 

از روستاهای شهرستان لردگان استان چهار محال و بختیاری از بهورزان سخت کوش ما در یکی  با پیگیری یکی   پیرو مذاکره تلفنی از چندی قبل 

 مواردی از ابتالء به ویروس ایدز شناسائی شد. جهت حفظ شئونات مردم منطقه به نحو کامال” محرمانه موضوع پیگیری و با آزمایشات گسترده موارد

 جدید ردیابی گشت که متاسفانه کانون آلودگی در معتادان تزریقی و افرادی با روابط نامطلوب شناخته شد. آرام و بیصدا این حرکت بیماریابی ادامه

 داشت تا امروز یکی از مقامات قضائی استان با ورود به موضوع و ابراز مطلب غیر کارشناسانه مبنی بر مقصر بودن بهورز روستا و آلودگی بیماران از

این اعالم به  به استناد  بیگانه  آنکه رسانه های مغرض  نیروی خدوم و زحمت کش کرد و غم انگیز  این  به جلب  اقدام  آلوده توسط وی،   طریق سرنگ 

 نظر و رفتار عاری از هرگونه دیدگاه کارشناسی، خبر کذب آلودگی مردم یک روستا به دلیل قصور پرسنل مرکز درمانی و استفاده از سرنگ آلوده به

اینجانب شبانه روز و بی وقفه در تالش هستند ایدز را منتشر کرده اند. بسیار جای تاسف است در شرایط سخت جنگ اقتصادی که همکاران   ویروس 

 تا در دورترین نقاط کشور با خدمت رسانی در زمینه های پیشگیری، درمان و توانبخشی از خانه های بهداشت تا مراکز اورژانس، از اتاقهای عمل تا

 داروخانه ها با تمام وجود و با از خودگذشتگی در خدمت مردم باشند و جایگاه کشورمان را در این شرایط سخت به رتبه اول در منطقه ارتقاء دهند با

 عملکردی ناشیانه اینگونه حرمت اینان و نهایتا” نظام ارائه خدمت جمهوری اسالمی ایران بی عزت می شود. از جنابعالی تقاضا دارم هرچه زودتر دستور

 فرمائید موضوع رسیدگی و نتیجه به اینجانب اعالم شود. بدیهی است در صورت عدم اعاده حیثیت بر باد رفته کارمند خدوم و همچنین نظام سختکوش

نخواهیم کرد از هر کوششی دریغ  از دلسردی خادمین عرصه سالمت  اینجانب و همکارانم جهت جلوگیری  و درمانی کشور،  بهداشتی  ارائه خدمات 

 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره دلیل

افت شبکه تلفن همراه توضیح داد

صفحه 2

صفحه 1

نوشت نامه  دادگستری  وزیر  به  شد  بهورز  یک  بازداشت  به  منجر  که  بختیاری  چهارمحال  استان  روستاهای  از  یکی  در  داه  رخ  اتفاقات  به  توجه  با  بهداشت  وزیر  نمکی  سعید 

 به گزارش خبر روز؛ استاندار خوزستان در خصوص آخرین وضعیت بازسازی و

 نوسازی منازل سیل زده گفت: در خصوص منازل بنیاد مسکن کار واحدهای

 مسکونی تعمیری رو به اتمام است و واحدهای احداثی را تا بهمن ماه و پایان

 سال تحویل می دهیم. غالمرضا شریعتی ۴ مهرماه در حاشیه بازدید از طرح

 بهسازی و ایمن سازی روستاهای در معرض خطر سیل خوزستان در روستای

 یکاویه شهرستان باوی اظهار کرد: ۱۵ هزار نفر از شهرستان باوی در شرق

 رودخانه مارون هستند و وسیله ارتباطی با مرکز شهرستان ندارند و در این

 زمینه الزم بود از لحاظ تقسیمات، شرایطی فراهم و باوی به شهرستان تبدیل

 شود. وی افزود: بنابراین، این مناطق جدا شدند و اکنون برای انجام دادن کار

 یا باید از رودخانه عبور کنند یا از اهواز دور بزنند تا به مرکز شهر دسترسی

 داشته باشند. در این زمینه در ابتدا یک پل ارتش گذاشته شد اما دوام زیادی

 نیاورد. استاندار خوزستان تصریح کرد: احداث پل برای شهرستان باوی یک

 ضرورت اجتماعی است و مباحث اقتصادی در این خصوص مطرح نیست زیرا

 باید شرق و غرب باوی به یکدیگر متصل شوند. شریعتی ادامه داد: برآورد

 اولیه برای احداث یک پل که تا ۳۰ سال آینده مشکل منطقه را برطرف کند

 پلی به طول ۴۳۰ مترو عرض ۹.۱۱ متر با اعتبار ۴۲ میلیارد تومان است که

 اکنون به تصویب رسیده و در فراخوان مناقصه است. وی عنوان کرد: به محض

 مشخص شدن پیمانکار، کار تجهیز کارگاه آغاز می شود و برای یکی دو ماه

 آینده قول می دهیم که شاهد کلنگ زنی این پل باشیم. استاندار خوزستان

 با بیان اینکه این دغدغه به حق و جدی مردم منطقه را حل خواهیم کرد،

 گفت: درخصوص جاده عنافچه کار به پیمانکار واگذار شده اما روند کار به

 کندی پیش می رود. شریعتی ادامه داد: در این زمینه اداره کل راه و شهرسازی

 خوزستان باید به پیمانکار تذکر دهد و اگر به کار سرعت نداد، آن را تغییر دهد.

 وی خاطرنشان کرد: در خصوص منازل بنیاد مسکن، کار خانه های تعمیری رو

به اتمام است و خانه های احداثی را تا بهمن ماه و پایان سال تحویل می دهیم

 قیمت پراید کارکرده در
انگلیس چند؟
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تعداد 2۵۰ بسته اقالم مدرسه به دانش آموزان کم بضاعت زنجانی اهدا شد

 به گزارش خبر روز، احمدعلی موهبتی استاندار سیستان و

 بلوچستان عصر امروز در بازدید از بندر شهید بهشتی چابهار در

 جمع خبرنگاران اظهار داشت: بندر چابهار در سال جدید تا امروز

 بیش از ۵۰ درصد افزایش تخلیه و بارگیری را نسبت به گذشته

 پیدا کرده است و با توجه به نگاهی که در کشور وجود دارد، در

 نیمه دوم سال تخلیه و بارگیری در بندر چند برابر می شود. وی

 افزود: عالوه بر تمام انبارهای موجود در بندر، ۳۰ هزار مترمربع

 انبار جدید و ۱۰۰ هزار تن سیلوی غالت در دست ساخت است

 که این نشان دهنده وجود اراده برای تأمین زیرساخت های الزم در

 بندر چابهار می باشد. استاندار سیستان و بلوچستان درخصوص

 زیرساخت های جاده ای حمل و نقل کاال گفت: در حوزه جاده

 و ریل ۳۰۰ میلیون یورو با پیشنهاد دولت و موافقت مقام معظم

 رهبری تأمین اعتبار شده است که تا پایان سال ۱۳۹۹ راه آهن

 چابهار به زاهدان متصل شود. موهبتی در خصوص احداث بزرگراه

 عنوان کرد: مطالعات مسیرها شروع شده و مسیر زاهدان - خاش

 دو قطعه به مسافت ۴۸ کیلومتر به پیمانکار سپرده شده و

 آماده شروع عملیات است و البته کافی نیست و امیدواریم در

 حوزه بزرگراه نیز طرح های مناسبی ارائه شود. وی تصریح کرد: با

 معطوف شدن توجه مسئولین کشور در همه سطوح به چابهار و

شرق کشور، آینده روشنی را امیدواریم برای این منطقه رقم بزند

 تخلیه و بارگیری کاال در بندر چابهار
۵۰ درصد افزایش داشته است

صفحه 2

دلیل کندی شبکه تلفن همراه از زبان وزیر ارتباطات
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره دلیل افت شبکه تلفن همراه توضیح داد

 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره دلیل افت شبکه تلفن همراه توضیح داد: این کیفیت بد ناشی از کمبود پهنای باند فرکانسی در
 دسترس اپراتورهاست و طرح های تشویقی آن ها که به صورت رایگان به کاربران داده می شود و ظرفیت کانال فرکانسی را تکمیل می کند،
 نیز مزید بر علت است. به گزارش خبر روز، محمدجواد آذری جهرمی شب گذشته در یک برنامه پخش زنده در اینستاگرام، درباره دلیل
جزو شبکه  کیفیت  هستم  معتقد  همیشه  کرد:  اظهار  شبکه،  کیفیت  وضعیت  آخرین  از  گزارشی  به  اشاره  با  همراه؛  تلفن  شبکه   افت 
 حق الناس است و باید درباره آن گزارش داد. در یکی دو هفته اخیر کاربران به کندی شبکه تلفن همراه اعتراض کردند. به همین دلیل
میان در  شما  با  طریق  این  از  به دست آمده  نتایج  بتوانم  تا  کنند  بررسی  را  گزارش ها  تا  خواستم  آن ها  از  و  دادم  تشکیل   کمیته ای 

ورود گردشگران خارجی به استان کهگیلویه و بویراحمد 3۰ درصد افزایش یافت
 به گزارش خبر روز از یاسوج، »محمود باقری« ظهر امروز )۶ مهر( در نشست خبری که به مناسبت روز جهانگردی و آغاز هفته گردشگری در هتل دال
ابتدایی ترین بحث حضور گردشگری یعنی زیرساخت ها تالش کنیم. مدیرکل میراث فرهنگی، برای  باید  برگزار شد، گفت: همه   دنا شهر سی سخت 
 صنایع دستی و گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه چهار عنصر در دنیا به عنوان اصلی ترین موارد جذب گردشگر مطرح است، اظهار
این طریق جاذبه ها از  باید  داد:  ادامه  و  دانست  تبلیغات  را  را جذب می کند.  وی دومین عنصر  است، که سرمایه گذار   داشت: نخستین رکن جاذبه 
»ورد« یا  بوم گردی  اقامتگاه  یک  کرد: حتی  اضافه  و  اقامتگاه خواند  را  عامل جذب گردشگر  باقری سومین  معرفی شود.  اقشار مختلف  و  مسافران   به 
فرهنگی، صنایع دستی میراث  دارد. مدیرکل  المللی وجود  بین  اقامتگاه در سطح  ایفا کند که در سی سخت یک  را  نقش  این  تواند  نیز می   عشایری 
باشد، استاندارد  ما  های  جاده  اگر  گفت:  است،  نقل  و  حمل  گردشگر  جذب  در  چهارم  رکن  اینکه  بیان  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  گردشگری   و 
خاطرنشان یاسوج،  فرودگاه  پروازهای  تعطیلی  به  اشاره  با  وی  دارد.  سزایی  به  نقش  این خزمینه  در  نیز  فرودگاه  و  می شود  بیشتر  برای سفر   اشتیاق 
 کرد: این تعطیلی و تاخیر در پروازها موجب خسارت به بخش گردشگری می شود. باقری به سیاست گذاری در گردشگری اشاره کرد و گفت: تناقض
استان گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  شد.  خواهد  گردشگر  دفع  موجب  بلکه  شود،  نمی  گردشگر  جذب  باعث  زمینه  این   در 
خوبی آمار  که  است  گردشگر  میلیون  هفت  از  کمتر  ما  کشور  سهم  گردشگر  میلیون   ۶۰۰ و  میلیارد  یک  از  اینکه  بیان  ضمن  بویراحمد  و   کهگیلویه 
 نیست، عنوان کرد: کمتر از یک میلیون گردشگر خارجی از مرزهای هوایی وارد استان کهگیلویه و بویراحمد شده اند. وی با اشاره به اینکه برای تبدیل

 بگذارم. کیفیت شبکه مسئله ای است که نباید آن را یک اتفاق لحظه ای قلمداد کرد و برای اندازه گیری آن نیاز به ابزار های دقیق است. وی با بیان اینکه از یک سال پیش پایش کیفی شبکه را به صورت جدی آغاز کردیم،
 افزود: حدود ۶۰۰۰ سنسور برای بررسی کیفیت شبکه در نقاط مختلف نصب کردیم. طبق این داده ها، مسیری که کاربر برای رسیدن به اینترنت طی می کند از گوشی تلفن همراه تا دکل مخابراتی و از آنجا به مرکز شبکه و
 گذرگاه اینترنت است. پس از آن هم که به سمت بین الملل می رود. در این راستا مسئولیت ها با گروه های مختلف است. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در ادامه با تشریح وضعیت شبکه ملی اطالعات بیان کرد: ما یک هسته
 های شبکه منتقل شوند از سرخس تا آبادان چیزی حدود ۴۲ میلی ثانیه تاخیر است که این داده ها از طریق سایت شبکه داریم که شبکه ملی اطالعات است. طبق تعریفی که داریم بیشترین زمانی که به صورت مجاز بسته
 قابل اندازه گیری است. هسته شبکه ما که وظیفه اصلی ارتباطات را برعهده دارد، وضعیت سبز دارد و استاندارد است. جهرمی خاطرنشان کرد: برای خدمات نسل چهار و سه ایرانسل و نسل چهار همراه اول حدود استانداری
 را می بینیم، اما تاخیر نسل سوم همراه اول عددی حدود ۲۳۰ میلی ثانیه را با سرور های داخلی ما تجربه می کند که این اشکال بزرگی در شبکه است. در ارتباطات بین الملل نیز همینطور است و نمودار نسل سوم همراه اول
کیفیت بسیار نامناسبی دارد؛ بنابراین در ارتباطات بین الملل و شبکه داخلی اختالل را تجربه نمی کنیم، اما کاربرانی که از نسل سوم همراه اول و نسل چهارم رایتل استفاده می کنند، با مشکالت جدی در کیفیت مواجه هستند

 به گزارش خبر روز از زنجان، محسن سهندی ظهر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان
 زنجان اظهار داشت: هفته دفاع مقدس امسال ۲۴۵ برنامه در زنجان اجرایی شده است.
 وی با اشاره به اینکه ۲۵۰ بسته لوازم التحریر به ارزش کلی ۴۰ میلیون تومان برای دانش
 آموزان کم بضاعت استان ارسال شده است، افزود: تهیه هفت مورد جهیزیه به ارزش کلی
 ۱۲۰ میلیون تومان از اقدامات دیگر سپاه استان در این هفته می باشد. سهندی اجرای
 بازنمایی عملیات کربالی ۵ را از مهم ترین برنامه های هفته دفاع مقدس خواند و افزود:
 اجرای این برنامه در استان با استقبال خوبی روبرو شده است. وی همچنین با اشاره به
افزود: در استان  بارندگی سالجاری در مناطق محروم   مرمت خانه های تخریب شده در 
بازسازی قرار گرفت.  فاز اول این طرح ۲۰ مورد و در فاز دوم ۱۲ خانه مسکونی مورد 
عالم همچنین ساخت سه خانه  تعدادی  و  مدرسه   ۷ مرمت  و  بازسازی  گفت:   سهندی 
مخزن آب رسانی به مناطق محروم از دیگر اقدامات جهادگران بسیجی زنجان می باشد

 به گزارش خبر روز از مسجدسلیمان، مهران حسنوند
 مدیر رسانه ای باشگاه نفت مسجدسلیمان که با مهدی
 تارتار به محل نشست خبری آمده بود پیش از آغاز
 صحبت های سرمربی نفت خطاب به خبرنگاران گفت:
 من از طرف مسؤوالن باشگاه نفت از مهدی تارتار به
 خاطر پرداخت نشدن مطالبات مالی عذرخواهی می کنم
باشگاه می دهم که مطالبات از طرف  را  این وعده   و 
بازیکنان و کادر فنی هفته  آینده پرداخت خواهد شد

 مدیر رسانه ای نفت مسجدسلیمان: مطالبات کادر
فنی و بازیکنان هفته آینده پرداخت می شود

 توزیع بیش از ۱4۰ بسته نوشت افزار بین فرزندان
مددجویان زندان ایرانشهر

فرماندار سیالوی  حمید  آزادگان  دشت  از  روز  خبر  خبرنگار  گزارش   به 
دشت شهرستان  بهزیستی  اداره  در  حضور  با  امروز  آزادگان   دشت 
 آزادگان از توزیع این بسته های آموزشی و حمایت اظهارکرد بیش از ۸۰۰
 بسته نوشت افزار و حمایتی در آستانه سال تحصیلی جدید و هفته دفاع
 مقدس بین دانش آموزان مددجویان تحت پوشش بهزیستی توزیع شد.
 نماینده عالی دولت دردشت آزادگان افزود: این بسته های کمک آموزشی
 و حمایتی به ارزش هر کدام 1۵۰ هزار تومان بوده است. فرماندار دشت
 آزادگان با قدردانی از مدیر و کارکنان اداره بهزیستی دشت آزادگان ادامه
اقشار کم درآمد تحت تمامی  تا  برنامه ریزی شود  ای  به گونه  باید   داد: 
.پوشش اداره بهزیستی از این بسته های آموزشی و حمایتی بهره مند شوند
فرماندار پیگیریهای  و  ها  حمایت  از  نیز  بهزیستی  اداره  رئیس   سعیدی 
کرد تقدیر  مددجویان  از  و حمایت  اعتبار  در خصوص جذب  شهرستان 

 شدن استان به مقصد گردشگری باید همه با هم متحد و یک صدا باشیم، ابراز داشت: گردشگری یک صنعت چتری است که نیاز به همکاری همه ارگانها و نهادها دارد، گاهی سرمایه گذار برای یک
 مجوز باید ماه ها تالش کند که این موضوع ناشی از بروکراسی سنگین اداری در استان ماست. باقری در ادامه، با بیان اینکه تا سال ۹۲ تنها ۱۳ میلیارد سرمایه گذاری داشتیم ولی از آن زمان تاکنون
 به ۲۱ میلیارد رسیده، گفت: همچنین در خصوص هتل ها و خانه مسافر استان نیز پیشرفت زیادی داشته ایم. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد به
 پیشرفت قابل توجه در خصوص خانه مسافر، اقامتگاه های بوم گردی، سفره خانه های سنتی، آژانس های خدماتی و گردشگری اشاره کرد و گفت: در سال ۹۸ تعداد یک میلیون و ۸۳۰ نفر گردشگر
بهره با  و  برداری می رسد  بهره  به  و دیگری سال ۹۹  آنها سال ۹۸  از  یکی  یادآور شد: دو هتل چهار ستاره که  ایم. وی  داشته  افزایش گردشگر خارجی  و ۳۰ درصد  ایم  داده  اسکان  استان  در   را 
 برداری از آنها، ۲۰۰ اتاق به زیرساخت های گردشگری استان افزوده خواهد شد. باقری با بیان اینکه ۲۸ مجتمع اقامتی و گردشگری در دست احداث است و سر جمع ۱۵۰ میلیارد سرمایه گذاری
.در حال ساخت داریم، گفت: تعداد ۲ هزار و ۳۰ نفر اشتغال در این خصوص ایجاد می شود، تعداد ۳۲۷ عدد مشاغل خانگی و حدود ۱۳ میلیارد تسهیالت در خصوص گردشگری توزیع شده است
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دستگیری 4۱2 متخلف
شکار و صید در خوزستان 

 به گزارش خبر روز، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
 گفت: تعداد کل تخلفات در این مدت در حوزه یگان ۲۲۷
 مورد بوده که نسبت به سال گذشته نزدیک به ۲۰ درصد
این در  افزود:  اشرفی  جواد  محمد  است.  داشته   کاهش 
۷ تعداد  این  از  که  شده  کشف  اسلحه  قبضه   ۴۷  مدت 
 قبضه غیرمجاز و تعداد ۴۲۹ مورد ادوات و وسایل شکار و

 صید نیز از متخلفین نیز کشف و ضبط گردید. وی ادامه داد: در این مدت ۴۵۳ مورد آتش سوزی توسط نیرو های
 یگان استان در سطح استان مهار شده است و در این مدت همچنین ۳ مورد زندگی پستانداران و ۴۰ مورد زندگی
.پرندگان توسط این نیرو ها انجام شده که حیوانات و پرندگان در زیستگاه اصلی خود در سطح استان رهاسازی شدند
پرندگان و  با ۵۶۰۳ قطعه  این مدت صید غیرمجاز ماهی   مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: در 
استان نوع تخلف زیست محیطی در سطح  بیشترین و کمترین  ترتیب  به  و پستانداران ۱۱ قطعه   ۴۱۲ قطعه 
است جریان  در  نیز  پرونده   ۲۰۸ و  مختومه  پرونده   ۱۱ که  تشکیل  پرونده   ۲۱۹ زمینه  همین  در  و  است 

داور جوان فوتبال بر اثر سانحه رانندگی درگذشت

 به گزارش خبر روز؛ سرپرست کمیته داوران هیات فوتبال مسجدسلیمان

 و از داوران فعال این عرصه، دیروز بر اثر سانحه رانندگی درگذشت. آرش

 کالوند، که در فصل جاری رقابت های لیگ برتر و دسته اول فوتبال باشگاه

 های خوزستان به عنوان کمک داور فعالیت داشت در مسیر مسجدسلیمان

.-اهواز  دچار سانحه رانندگی شده و جان به جان آفرین تسلیم کرد

فوتبال خوشنام  و  بااخالق  داوران  از  کالوند  آرش   شادروان 

برای زیادی  زحمات  اخیر   سال های  طی  و  بود   خوزستان 

کشید مسجدسلیمان  هیات  وران  ا د شکوفایی  و  .رشد 

 خبر روز درگذشت آرش کالوند را به خانواده محترم ایشان و جامعه فوتبال

خوزستان تسلیت عرض نموده و برای آن عزیز از دست رفته طلب آمرزش دارد

محمود طاهری نیا سکان شهرداری هندیجان را بدست گرفت
 به گزارش خبرنگار خبر روز از هندیجان درمراسم تکریم و معارفه شهردار هندیجان که با حضور حجت السالم حسینی
 امام جمعه علی بویری فرماندار، بهنام خضعلی معاون فرماندار قاسمی خشاب فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران
 و جانشین فرمانده انتظامی - بخشدار مرکزی محمود عسکری رئیس دفتر دکتر گلمرادی نماینده مردم هندیجان اعضای
 شورای اسالمی شهر هندیجان و مدیران دستگاه های اجرائی شهرستان در سالن اجتماعی فرمانداری هندیجان برگزار شد.
 علی بویری فرماندار هندیجان در این مراسم اظهار کرد. با توجه به چند ماهی است که شهرداری هندیجان با سرپرستی
 درخشان اداره می شد ایشان با سختکوشی و تالش انصافا شهرداری هندیجان را مدیریت کردند و مدیریت شهری ستون
 شهرستان به نحو مطلوب در شبانه روز چه در وقت تعطیالت وقت شخصی خود و خانواده اش را در حوزه شهر و شهرداری
 قرار می داد. نماینده عالی دولت در هندیجان افزود: درخشان در همه اوضاع مثل یک شهردار اقدام می کرده و در جلسات
 و مصاحبه ها و گالیه های که بنده در خصوص شهرداری داشته بودم ربطی به آقای درخشان نبوده است. فرماندار هندیجان
 ادامه داذ: مراتب سپاس و قدردانی را به ایشان تقدیم می کنم. وی در خصوص طاهری نیا شهردار هندیجان گفت: با توجه به
 شناخت که از ایشان دارم فردی با تجربه که در جاهای مختلف کار کردند وی شهردار بندر دیلم بودند و با توجه به رضایتمندی
 مردم و سابقه که ایشان داشته فردی موفق بوده از تجربه که وی دارند بتوان در حوزه عمران زیباسازی شهر و توسعه و
 فضاسازی وزیر ساخت شهر هندیجان از تجربیات ایشان استفاده شود. فرماندار هندیجان در پایان از مدیران و دستگاهای
 اجرائی شهرستان خواست که در کنار شهردار جدید بتوان با تعامل گسترده برای شهر جامعه عمل بپوشانند. همچنین از
تالش روح اهلل درخشان سرپرست شهرداری تقدیر بعمل آمد و محمود طاهری نیا را به سمت شهردار جدید معرفی گردید

 آخرین جزییات از حادثه تصادفحمله به اداره پلیس در پاریس چندین کشته برجای گذاشت
برای اتوبوس زائران حسینی در شلمچه

به مسلح  مرد  یک  حمله  جریان  در  روز،  خبر  گزارش   به 
 چاقو به اداره پلیس در شهر پاریس، پایتخت فرانسه چهار
از کارمندان  نفر کشته شد. گفته می شود که فرد مهاجم 
ها رسانه  برخی  همچنین  است.  بوده  پلیس  اداره   این 
 گزارش دادند که در جریان حمله این فرد ناشناش چندین
ماموران گلوله  به ضرب  نیز  مهاجم  فرد   نفر زخمی شدند. 
 پلیس کشته شده است. این اداره  پلیس در مرکز پاریس
پلیس ماموران  دارد.  قرار  نوتردام  کلیسای  نزدیکی  در   و 
اند کرده  تخلیه  را  پاریس  پلیس  مقر  اطراف  های   خیابان 
و از رفت و آمد در نزدیکی ساختمان جلوگیری می کنند

 به گزارش خبر روز؛ فرماندار خرمشهر اظهار داشت: کنسولگری
 ایران در حال انجام پیگیری های الزم جهت مداوا و انتقال
 ۴ نفر از مجروحان حادثه تصادف اتوبوس زائران ایرانی در
 عراق به کشورمان است. وی بابیان اینکه این حادثه ساعت
 ۳ بامداد امروز در ۱۶ کیلومتری محور شلمچه به بصره رخ
به حادثه  این  مصدومان  از  نفر   ۲۳ حدود  کرد:  بیان   داد، 
در آن ها  مداوای  و  شدند  منتقل  خرمشهر   بیمارستان های 
و امداد  عملیاتی  تیم های  گفت:  مودت  است.  انجام   حال 
 نجات و درمانی با تمامی امکانات در حال مداوای مجروحان
 منتقل شده به خرمشهر هستند. فرماندار خرمشهر افزود: بعد
نام ایران در بصره و مشخص شدن  اقدامات کنسولگری   از 
می شود اعالم  رسانه ها  به  اسامی  لیست  حادثه،  فوتی های 

صفحه 3

 به گزارش خبر روز، موسسه تحقیقاتی و آماری گلوبال  دیتا به تازگی گزارشی جدید و جنجال برانگیز منتشر کرده است که در آن تعداد
 کاربران متصل به شبکه نسل پنجم اینترنت نسل ۵ را در کشورها و مناطق مختلف جهان پیش بینی کرده است. کارشناسان و تحلیلگران فعال
 در حوزه فناوری با بررسی قراردادهای منعقد شده در خصوص راه اندازی و برقراری شبکه نسل پنجم اینترنت نسل ۵ با شرکت های مخابراتی
 و اپراتورهای بزرگ در جهان، به تازگی برآورد و اعالم کرده اند که تعداد کاربران متصل به شبکه نسل ۵ تا سال ۲۰۲۴ میالدی، به مرز ۱.۵
میلیارد نفر خواهد رسید. در این گزارش همچنین ذکر شده است که انتظار می رود بالغ بر ۹۲۴ میلیون کاربر در منطقه آسیا و اقیانوسیه

کوچ ۱.۵میلیارد کاربر در جهان به شبکه نسل ۵

اینترنت پرسرعت نسل ۵ بهره مند شوند. این در حالیست که این روند صعودی و رو ۲۵۴ اروپا تا سال ۲۰۲۴ میالدی از خدمات شبکه   میلیون کاربر در آمریکای شمالی و ۲۴۲ میلیون کاربر در 
 به رشد در مناطقی همچون آفریقا و خاورمیانه بسیار کندتر پیش بینی و گزارش شده است. با توجه به آنکه در سال های اخیر محبوبیت و استقبال از شبکه نسل پنجم اینترنت نسل ۵  در جهان
زیرساخت های زودهنگام  برقراری  و  توسعه  به  که  دارند  سعی  معروف  اپراتورهای  و  مخابراتی  با شرکت های  قرارداد  عقد  و  همکاری  با  مختلف  کشورهای  است،  یافته  افزایش  توجهی  قابل  میزان   به 
برای موبایلی   بین المللی  ارتباطات  تیم  توسعه  برای  را  برنامه ای  ملل  سازمان  نظر  تحت  مخابرات   بین المللی  اتحادیه  که  بود  میالدی   ۲۰۱۲ سال  اوایل  بپردازند.  اینترنتی  شبکه  این  برای   الزم 
تلفن همراه و  اینترنت  اپراتورهای  میان  تنگاتنگی  رقابت  آن پس، شاهد  از  و  موبایل شروع شد  پنجم شبکه  نسل  تعیین  برای  مسابقه جهانی  یک  رسماً  نتیجه  در  کرد.  آغاز  آن  فرای  و   افق ۲۰۲۰ 
استرالیا آمریکا،  متحده  ایاالت  ژاپن، چین،  جنوبی،  کره  همچون  مختلفی  کشورهای  در   ۵ نسل  اینترنت  پرسرعت  و  نسل جدید  راه اندازی  و  برقراری  دنبال  به  یک  هر  که  سراسر جهان هستیم   در 
و ژاپن  جنوبی،  کره  چین،  استرالیا،  کانادا،  آمریکا،  متحده  ایاالت  جمله  از  جهان  سراسر  در  بسیاری  کشورهای  می کنند.  رونمایی  زمینه  این  در  خود  برنامه های  و  توانایی ها  از  و  هستند  غیره   و 
داده اند انجام  را  گسترده ای  فعالیت های  زمینه  این  در  و  هستند   ۵ نسل  همراه  اینترنت  پنجم  نسل  برقراری  حال  در  جهان  اپراتورهای  بزرگترین  همکاری  با  غیره  و  اروپایی  کشورهای  از   بسیاری 
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صفحه 4

 به گزارش خبر روز، برخی از زائران اربعین حسینی برای شرکت در این مراسم و رفتن
 به عراق از خودروهای شخصی خود استفاده می کنند و برای این کار وسایل نقلیه شان
 را کاپوتاژ می کنند. کاپوتاژ سرویسی یکساله است که خودروهای شخصی با تغییر
 پالک شان به پالک بین المللی و دریافت دیگر مدارک الزم که هر کدام هزینه های خودش
 را دارد، می توانند از مرزهایی که این سرویس را کنترل می کنند، عبور کنند. مهران قربانی
 در این باره اظهار کرد: آن  دسته از زائرانی که خودرهای خود را کاپوتاژ کرده اند و می
 خواهند برای سفر به کربال از وسیله نقلیه شخصی خودشان استفاده کنند، باید در بازه
 زمانی اعالم شده این کار را انجام دهند، چرا که امسال در ایام پیک، خودروهای شخصی
 نمی توانند از مرز عبور کنند. وی افزود: بر اساس تصمیم اخیر اتخاذ شده خودروهای
 شخصی کاپوتاژ شده تنها تا 1۶ مهر ماه می توانند به عراق وارد شوند و برای برگشت
 نیز از چهارم آبان ماه می توانند به کشور بازگردند چرا که تردد خودروهای شخصی از
 1۶ مهر ماه تا 3 آبان ماه ممنوع است. معاون حمل ونقل سازمان راهداری و حمل ونقل
 جاده ای همچنین درباره هزینه کاپوتاژ خودرو نیز اعالم کرد: گرچه هزینه های کاپوتاژ
 ارتباطی به سازمان راهداری ندارد اما برای خودروهای سواری، کاپوتاژ یکساله حدود 1.۵ تا
 دو میلیون تومان هزینه دارد و این هزینه ها را به گمرک می پردازند. قربانی با بیان اینکه
 قیمت بنزین در عراق لیتری ۵۰۰۰ تومان است، گفت: برای خودروهای کاپوتاژ شده که می
 خواهند وارد کشور عراق شوند، میزان سوختی که این خودروها دارند، محاسبه شده و
 مابه التفاوت قیمت بنزین آن با عراق را محاسبه کرده و کمی کمتر از این مابه التفاوت را
از راننده دریافت می کنند که البته این وجه باید به حساب شرکت ملی نفت واریز شود

جزییات سفر به عراق با خودرو شخصی
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نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان: هرمزگان نیازمند شعب قضایی تخصصی است

کاش ترامپ پنج سال دیگر
رئیس جمهور بماند !

قیمت پراید کارکرده در انگلیس چند؟

 به گزارش خبر روز، حجت االسالم  محمد عبادی زاده عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان هرمزگان که با حضور
.رئیس قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: دستگاه قضا یکی از مهم ترین بخش حاکمیت یعنی اقامه عدل قسط را بر عهده دارد
نشان را  الزم  اقتدار  کنون  تا  و  است  آن  افتخارات  از  یکی  کشور  قضایی  دستگاه  استقالل  کرد:  تصریح   وی 
و دانست  مسائل  مهم ترین  از  یکی  را  قضایی  امور  شدن  تخصصی  زاده  عبادی  حجت االسالم   است.   داده 
شعب نیازمند  هرمزگان،  در  نقل  و  حمل  و  تجارت  دریا،  جمله  از  مختلف  حوزه های  تنوع  به  توجه  با  کرد:   تصریح 
است گرفته  صورت  کمی  فعالیت های  دریا  حقوق  حوزه  در  کنون  تا  چراکه  هستیم  استان  در  .تخصصی 
 نماینده ولی فقیه در هرمزگان عنوان کرد: از زمان تصدی آیت اهلل رئیسی مبارزه با فساد در کشور شتاب بیشتری گرفته است که
 اقدامی بسیار ارزشمند محسوب می شود. امام جمعه بندرعباس با بیان اینکه از ایجاد نور امید توسط دستگاه قضایی قدردانی
.می کنم، اظهار کرد: مبارزه با فساد درون حاکمیت، امید مردم را تقویت خواهد کرد و باعث خنثی شدن شانتاژ دشمن خواهد شد

که نائلی  مجتبی  روز،  خبر  گزارش   به 
اجرایی مدیرارشد  رضانورایی،  کنار   در 
بررسی درباره  میزگردی  انجمن در   این 

 به گزارش خبر روز، هنوز هم با ظاهر فعلی در کشورمان می توان خودروی پراید را در برخی از کشورهای
 دنیا مثل انگلستان پیدا کرد. این نسخه از کیا پراید با قیمت 1۰42 دالر یکی از آخرین مدل های فروخته
بریتانیا است که مسافت ۹3۵۰۰ کیلومتری را طی کرده و هنوز شرایط ظاهری خوبی  شده پراید در 
 دارد، آن هم با رنگ  نقره ای جذاب  و تاریخی غنی که پشت آن است. فروشنده می گوید این خودرو
خودرو این  تبلیغات  در  می برد.  به سر  خوبی  شرایط  در  کال  اما  آمیزی شده،  رنگ   و  صافکاری   کمی 
 آمده است، اگر خواهان یک موتور کره ای قدیمی هستید، پس پراید دقیقا گزینه مورد نظر شماست.
بیمه پرداخت  چون  شماست،  برای  خوبی  خیلی  گزینه  نسخه  این  هستید،  جوان  ماشین باز  یک   اگر 
اگر اما  است،  زیاد  پراید کمی  برای یک  قیمت 1۰42 دالر  بود.  به صرفه خواهد  مقرون  برای شما   آن 
با گزارش  این  اساس  بر  دارد.  خرید  ارزش  پراید خاص  این  راضی شود  دالر   ۸۵۰ مبلغ  به   فروشنده 
 توجه به قیمت 11۵۰۰ تومانی هر دالر، قیمت پراید کارکرده حوالی 1۰ میلیون تومان است. قیمت پراید
 کارکرده در ایران حداقل 2۵ میلیون تومان است. پراید در کشور ما یکی از پر فروش ترین خودروهای
روز بازار محسوب می شود ولی تولید آن در کشور کره با طراحی مرسوم در ایران متوقف شده است

 مسائل و مشکالت صنف شان سخن می گفت، در ابتدا ضمن برشمردن برخی مشکالت، از ظرفیت ها،
 توانایی ها و موفقیت های بزرگ صنعت ماشین سازی صنایع غذایی گفت و اعالم کرد این صنعت بسیاری
 از تولیداتش را حتی به کشورهای اروپایی صادر کرده است. وی همچنن سیاست تک نرخی شدن ارز را راه
 حل ایجاد رقابت سالم، کمک به تولید داخل و حذف سودجویان و رانت خواران برشمرد و در ادامه گفت
 که آرزو دارد ترامپ پنج سال دیگر بماند! چون صنعت داخلی به خوبی قادر به اداره کشور خواهد بود
 و تحریم ها باعث اعتماد به توانایی های داخلی می شود و این موضوع به رشد اشتغال و رونق تولیدات
 داخلی خواهد انجامید. نائلی گفت: ونزوئال هم توسط آمریکا تحریم شد و آنجا مردم به فروشگاه ها
 هجوم آوردند و مجبور بودند برای تهیه غذا به مرزهای مجاور پناه ببرند اما دراینجا خوشبختانه هیچ
 وقت فروشگاه های ما خالی نشد، برای اینکه صنعت غذای ما به مدد همین ماشین سازان یک صنعت
 قدرتمند است و نیازی هم به خارجی  ندارد و این تحریم ها ما را قوی تر خواهد کرد. رضا نورایی هم ضمن
 برشمردن برخی از مشکالت و دعوت از دولتی ها برای حمایت و همراهی بیشتر با بخش خصوصی، بر
 این نکات صحه گذاشت و تاکید کرد: اگر به سازندگان و تالشگران واقعی تکیه شود، کشور مشکالت را
 به راحتی پشت سر می گذارد. نورایی گفت: سال هاست دولت مردان ما صحبت از رهایی از اتکای به نفت
 می کنند، ما صادقانه این سیاست را جدی گرفته ایم و در حال کار و تالش هستیم اما آنها گویی خودشان
 این سیاست را باور ندارند و طوری برخورد می کنند که انگار عدم فروش نفت کشور فاجعه بزرگی ست در
 حالی که اینطور نیست. نورایی گفت که اعتقاد دارد مشکل در فروش نفت کشور فرصت است نه تهدید و
ما در کنار هم و اعتماد به تولیدکنندگان داخلی  می توانیم از این فرصت برای جهش کشور استفاده کنیم

گفت: زاده  حجت االسالم عبادی  شد.  خواهد  جامعه  در  اعتماد  ایجاد  باعث  دادرسی  زمان  کاهش  و  قضایی  پرونده های  انباشت  از  جلوگیری  پرونده ها،  شدن  به روز  داد:  ادامه   وی 
شود ویژه  نگاهی  آن  به  باید  دلیل  همین  به  دارد  همراه  به  را  مثبتی  نکات  طرفی  از  اما  شد  خواهد  رویه  وحدت  آرای  در  مشکالتی  ایجاد  باعث  قضا  حوزه  در  قوانین  تغییر 


