روزنامه منطقه جنوب کشور

سرمایهگذاران غیرمصرفی ،حباب ساز قیمت امالک

نماینده ولی فقیه در هرمزگان:

پول های سمـــی
و کثیــف در بازار مسکـن

رسانههابهنقدمنصفانه
بپردازند
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ضرورت حضور
حقوقدانان و وکال
در محالت

متاسفانه مافیای مسکن در بندرعباس زیر ذره بین هیچگونه نهاد و دستگاه نظارتی قرار ندارند
وجود پول های کثیف و سمی در بازار مسکن باعث متالطم شدن این بازار و
افزایش قیمت مسکن شده که تاکنون در این حوزه اقدام مناسبی نشده است و
بنظر می رسد روز به روز این پول ها بیشتر در بازار مسکن خرج می شوند.
قاچاقچیان و بخصوص قاچاقچیان سوخت و ...با خرید ملک با هر قیمتی به نام
خودشان یا دیگری باعث شده اند قیمت امالک بصورت غیرقابل باوری در این

سال ها حبابی شده و مردم از خانه دار شدن ناامید شوند.
برخی از کشاورزان استان های همجوار هرمزگان نیز پس از کسب سود حاصل
از فروش محصوالت شان ،اقدام به خرید امالک با هر قیمتی وبه هر تعداد در
شهر بندرعباس می کنند که این موضوع هم در حبابی شدن قیمت مسکن بسیار
اثرگذار است.

رئیسکل دادگستری هرمزگان خبر داد

مزایده  285میلیارد تومان
کاالی اموال تملیکی
هرمزگان
2

صفحه  8را بخوانید

چهارشنبه  19مرداد  12 1401محرم 1444
سال بیست و یکم شماره 3949
 8صفحه  2000تومان

معاونسیاسیامنیتیواجتماعیاستانداریهرمزگان
خبرداد

ابالغ بسته جامع الزامات شیوه نامههای
بهداشتی به زودی
2
سکوت پرهیاهوی ناشنوایان
در شب تاسوعا و عاشورای حسینی

پست الکترونیکیdaryanews_bnd @ yahoo .com :

توقیف  ۳فروند قایق قاچاق دام
در آبهای قشم
عکس :امین زارعی /دریا

برادر ارجمند و گرامی جناب آقای حسین سعیدی
انتصاب شایسته حضرتعالی را به عنوان ناظر گمرکات هرمزگان و
مدیرکل گمرک بندر شهید رجایی تبریک وتهنیت عرض نموده؛ امید
است که حضور حضرتعالی در این مسئولیت به عنوان خادمی صدیق
و والیت مدار با کوله باری از تجربه ؛ نوید بخش نشاط و تحرک
بیش از پیش این حوزه شود.
جامعه فعاالن اقتصادی استان نیز با ابراز خرسندی از این حسن
انتصاب ،دوام توفیقات روز افزون را از جهاندار جان آفرین مسالت دارند.

اتاق بازرگانی  ،صنایع  ،معادن و کشاورزی هرمزگان

منطقه ویژه اقتصادی پارسیان هرمزگان
از رکود خارج شد

پیامی ضمن گرامیداشــت روز خبرنگار از تالش
فعاالن عرصه خبر و اطالع رسانی قدردانی کرد.
بــه گزارش خبرنگار دریــا؛ در متن این پیام آمده
است:
السالم علیک یا قتیل العبرات یا اباعبداهلل
تقــارن دهم محــرم  ۱۴۴۴ه.ق بــا هفدهم مرداد
۱۴۰۱ه.ش نشانه ی مهمی است برای تفکر در ابعاد
رسانه ای نهضت امام حسین(ع) و مرور درس ها و
سرمشق های جاودانگی اش.
در زمانه ظهور فناوری های سایبری که گرد کهنگی
یا نابودی بر تعامالت رســانه ای پیشــین پاشیده،
تداوم فراگیــر و گیرایی جهانی مکتب حســینی
معجزهی شگرف ارتباطات قلمداد می شود.
رسانه قدرتمندی که در اکوسیستم محرم همچنان
گروه خبر//مهندس دوستی استاندار هرمزگان در جریان ساز دین و اخالق و آزادگی است.
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بدون تردید مطالعه و تعمق در روش ها و منشهای
گفتمانی امام حسین(ع) و پیروان راستین او از گذشته
تا امروز می تواند مهمترین رهیافت اهالی رســانه
باشد در راســتای عمل به «فریضه جهاد تبیین» و
تحقــق اهداف گام دوم انقالب اســامی و عینیت
بخشــی موثر به مفاهیم رسالت رســانه .اینجانب
ضمن تسلیت عاشورای حسینی و گرامیداشت یاد و
خاطره شهید محمود صارمی از تالش و سختکوشی
اصحاب رسانه استان در حوزه اطالع رسانی،آگاهی
بخشی ،مطالبه مطلوب حقوق عامه و انتقاد سازنده
و تسهیلگر ،صمیمانه قدردانی می کنم.
امیدوارم به یاری خداوند متعال و همراهی اندیشه
و قلم و قدمهایتان ،مســیر پیشرفت توام با عدالت
هرمزگان روشنتر و هموارتر شود .ان شاهلل
مهدی دوستی -استاندار هرمزگان

پیام فرماندار بندرعباس به مناسبت روز خبرنگار

گروه خبر  //یک موشک ســایوز روسی صبح
دیروزماهواره ایرانی خیام را به مدار  ۵۰۰کیلومتری
زمین برد و براساس اعالم سازمان فضایی ایران
دقایقی قبل اولین داده از ماهواره دریافت شد.

Beton Sahel

دفترمرکزی 32212929- 32212828:
کارخانه 32561030-31:
آدرس :بندرعباس -بلوار امام خمینی نرسیده
به میدان شهدا نبش خیابان دانش ساختمان
بنی هاشمی واحد 2

Aba
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مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان :

اباعبداهلل الحسین (ع) ،سید و ساالر شهیدان مصادف
شــده و یادآور نقش حضرت زینب (س) ،این پیام
رسان و تبیین کننده ماهیت اصلی نهضت عاشورا در
مسیر پر فراز و نشیب واقعه کربال است.
اینجانب بــر خود الزم میدانم ضمن پاسداشــت
حماسه عاشورا و پیام رســان این نهضت عظیم ،
روز خبرنگار را که بیان کننده مجاهدتهای زنان
و مردانی است که خاضعانه و بی ادعا وجود خویش
را چراغ راه جامعه کردهاند را گرامی داشته و موفقیت
روز افزون شما را در ایفای وظیفه ،خدمت به مردم و
جامعه و عمل به منویات رهبر معظم انقالب (مدظله
العالی) از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
محمد مرودی -فرماندار شهرستان بندرعباس

پرتاب موفقیت آمیز ماهواره «خیام» به فضا

آبا بتن ساحل
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پیام استاندار هرمزگان به مناسبت گرامیداشت روزخبرنگار

گــروه خبر//محمد مرودی فرماندار شهرســتان
بندرعباس در پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت.
بــه گزارش خبرنــگار دریا؛ متن پیــام فرماندار
بندرعباس به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
نون والقلم و مایسطرون
به راســتی چه زیباست اندیشهای که در مقابل قلم
زانو زند و واژهای کــه در خدمت بیان حق برآید.
آنگاه که خداوند به قل ِم تو قسم یاد میکند ،ابزار به
دست میشوی و زیباترینها را مینویسی
امســال هفدهم مرداد ،یادمان شــهادت مظلومانه
خبرنگار شــهید محمود صارمی و روز خبرنگار را
در حالی گرامی میداریم که با ایام شهادت حضرت

تولید و عرضه بتن آماده
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ماهواره ایرانی خیام صبح دیروز و در ســاعت ۱۰
و  ۲۰دقیقه از مقر فضایی بایکونور در قزاقستان به
فضا پرتاب شد .این ماهواره با وزن  ۶۰۰کیلوگرم
ماهوارهبر ســایوز به مــدار  ۵۰۰کیلومتری زمین
پرتاب شد .عمر عملیاتی این ماهواره  ۵سال اعالم
شده است.
براساس اعالم ســازمان فضایی ایران ،مراحل اولیه
پرتاب با موفقیت سپری شده است و خیام هم اکنون
در حال انتقال با بلوک انتقال مداری به مدار نهایی

خود یعنی مدار  ۵۰۰کیلومتر است.
همچنین این سازمان اعالم کرد :لحظاتی قبل اولین
داده تله متری ماهواره خیام در ایستگاههای زمینی
این ماهواره در پایگاههای فضایی سازمان فضایی
ایران در ماهدشت دریافت شد.
ماهواره خیام یک ماهواره سنجش از دور است که
تمامی فرامین مربوط به کنترل و بهره برداری از این
ماهواره از روز اول و بالفاصله پس از پرتاب توسط
کارشناســان ایرانی مســتقر در پایگاههای فضایی
متعلق به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در
خاک جمهوری اســام ایران انجام و صادر خواهد
شد.
به گزارش مهر ،مرکز کنترل عملیات ماهواره ،ارسال

فرامین و ایســتگاههای اخذ دادههــای ماهوارهای
ماهواره خیام تنها در خاک جمهوری اسالمی ایران و
تحت مدیریت سازمان فضایی ایران است و مهندسین
و محققین ایرانی در آن مستقر هستند.
با توجه به فعالیتهــا و اهداف صرف ًا صلح آمیز و
غیرنظامی ســازمان فضایی ایران ،تصاویر ماهواره
خیام برای ارتقا توانایی مدیریــت و برنامه ریزی
کشــور در حوزههای مختلف کشــاورزی ،منابع
طبیعی ،محیط زیســت ،منابع آبی ،معادن و پایش
مرزها ،مدیریت حوادث غیرمترقبه و … اســتفاده
میشود و نیروهای دفاعی کشور برای رفع نیازهای
خود مسیرهای اختصاصی و منحصر به فرد خود را
به لحاظ فنی و راهبردی پیگیری میکنند.

خبری
نماینده ولی فقیه در هرمزگان:

رسانهها به نقد منصفانه بپردازند

چهارشنبه  19مرداد 1401
 12محرم 1444
سال بیستم و یکم شماره 3949

سرمقاله

ضرورت حضور حقوق دانان و وکال در محالت
تا قبل از شــیوع کرونا بخاطر دارم هر هفتــه دونفر از وکالی
درطرحی که دادگستری هرمزگان اجرا می کرد ،در مساجد محالت
حضور می یافتند و به اهالی مشــاوره های حقوقی و قضایی و...
می دادند و پاسخگوی ســواالت حقوقی و قضایی آنها بودند که
برنامهای اثرگذار بود و ضرورت دارد این برنامه ادامه یابد و بگونه
ای برنامهریزی شود که هر روز حداقل در یکی از مساجد شهر وکال
و حتی روانشناسان و مشاوران خانواده حضور یابند و مشاوره های
حقوقی ،قضایی ،خانوادگی و ...دهند و ساکنان این محالت که بیشتر
از قشر محروم جامعه هستند را در حوزه های مختلف راهنمایی کنند.
یکی از مشکالتی که ساکنان این مناطق با آن مواجهند ،عدم اطالع از
حقوقشان در حوزه های مختلف است و با نحوه احقاق حقوق شان
نیز آشنایی ندارند .از طرفی دیگر افزایش آسیب های اجتماعی به
عنوان چالشی اساسی در این مناطق مطرح می باشد که ساکنان با آن
دست و پنجه نرم میکنند .زنان بدسرپرست هم بیشترین مشکالت
را در مناطق حاشیه ای دارند و هیچ نهادی نیز از آنها حمایت نمی
کند .از یک طرف برخی از سرپرستان اینگونه خانوارها بدلیل عدم
مسئولیت پذیری حتی هزینه های زندگی ونفقه را تامین نمی کنند
واز طرفی دیگر بدلیل اعتیاد ،شــرب خمر ،عربده کشی و ...زن و
فرزندان شان را مورد ضرب وشتم و ...قرار داده و همسران هم نمی
دانند چگونه باید از حقوق شان دفاع کنند که وکال و حقوقدانان و
کارشناسان امور خانواده و روانشناسان با حضورشان در این مناطق
می توانند اینگونه خانواده ها را راهنمایی کنند واز حقوق شان دفاع
کنند .موضوع دیگر این است که این خانوادهها بدلیل عدم آشنایی با
حقوق شان ،نمی دانند چگونه می توانند اقدام قضایی کنند و بدلیل
عدم توانایی مالی نمی توانند از وکیل استفاده کنند که البته در قانون
برای بهره مندی این خانواده ها از وکیل معاضدتی پیشبینیهای
الزم صورت گرفته اســت که بایســتی این موضوعات بصورت
گسترده اطالعرسانی شود .همچنین مراکز مشاوره دستگاه قضایی
نیز بایستی به شهروندان معرفی شوند تا آنها بتوانند مشاورههای الزم
را دریافت کنند و مشــاوران نیز بایستی مشاوره های گره گشا به
خانواده های محروم دهند .موضوع دیگر اینکه زنانی که مهریه های
بســیار کم دارند و زمانی که با مشکل خانوادگی مواجه می شوند،
بایستی مورد حمایت قانون قرار گیرند و اگر توان گرفتن وکیل را هم
ندارند ،در مراکز مشاوره دادسراها به آنها مشاوره و راهنمایی داده
شده و وکالی معاضدتی معرفی شوند تا از حقوقشان دفاع کنند .در
یک کالم محرومان نیز بایستی از مشاورههای حقوقی و حمایتهای
قانونی برخوردار شوند .انتظار می رود متولیان مربوطه برای افزایش
حضور مشاوران ،حقوق دانان و وکال در بین اقشار متوسط و محروم
جامعه نیز تدابیر الزم بیندیشند تا هیچ شهروندی بدلیل عدم اطالع از
مسائل حقوقی و ...از حق قانونی اش محروم نشود.
علی زارعی

خبر

گروه خبر  //نماینده ولی فقیه در اســتان
هرمزگان گفت :امروزه نقش بیبدیل رسانهها
در زمینه پیشــبرد ،هدایت افکار عمومی و
جریانسازی رویدادهای سیاسی ،اجتماعی،
فرهنگی و اقتصادی بر همگان آشکار است.

حجت االسالم والمسلمین محمد عبادی زاده در
خصوص فرا رسیدن روز خبرنگار ،افزود :امروز

فرصتی است ،برای تجلیل از مقام خبرنگاران و
فعاالن عرصه خبر و اطالع رسانی و پاسداشت
حرمت حقگویــی و حقیقتنمایی و یادی از
تمامی خبرنگاران شهید و ایثارگری که در طول
تاریخ پرشــکوه ایران اسالمی ،لحظه به لحظه
حماسههای غرورآفرین این مرز وبوم را روایت
و بازتاب کردند.
وی ادامه داد :الزم است اهمیت رسانهها پذیرفته
و تقویت شــود و از طرفی رســانهها باید در
حوزه خود به وظیفه ذاتیشــان که نقد منصفانه
واطالعرسانی صادقانه است بپردازند و مراقب
باشند که آسیبها نیز دامنگیر آنها نشود.

امام جمعه بندرعباس اظهار کرد :امروزه در برهه
حساسی از تاریخ جمهوری اسالمی قرار گرفتیم
و دشمنان این مرز و بوم از تمام حربه ها جهت
وارونــه جلوه دادن خدمات نظام و بدبین کردن
مردم به انقالب اسالمی اســتفاده میکنند ،لذا
رسانه ها مراقب باشند که به خواست دشمنان
کــه همان نامطلوب نشــان دادن چهره انقالب
اسالمی است کمک نکنند و با انعکاس خدمات
نظام ،مردم را برای مشــارکت در توسعه ملی و
فعالیت در عرصههای علمی ،فرهنگی ،اقتصادی
و سیاسی دعوت نمایند؛ و همچنین کاستی ها را
بر پایه عدل و انصاف به دور از حب و بغض به

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان خبرداد

اطالع مسووالن و سازمان های مربوطه برسانند.
به گزارش ایســنا ؛ وی در پایــان عنوان کرد:
اینجانــب ضمــن آرزوی قبولی عــزاداری و
توسل های مردم شــریف ،والیی و عاشقان و
دلســوختگان آقا ابا عبداهلل الحسین (ع) استان
هرمزگان و یاران باوفایشان در دهه اول محرم،
یـاد و خاطره شهـدای عرصه رسانه بویژه شهید
محمود صارمی ،را گرامی میدارم و با تقدیر از
مجاهدت ،شجاعت ،زحمات و همراهی تمامی
دست اندرکاران حوزه خبر و خبررسانی توفیق
روز افزون را برای همه تالش گران این عرصه
از درگاه خداوند متعال درخواست می کنم.

گروه خبر  //رئیسکل دادگستری
هرمــزگان از برگــزاری مزایده
فوقالعاده فروش  ۱۸۲ردیف کاالی
موجود در انبارهای اموال تملیکی
فروش  ۱۸۲ردیف کاالی موجود در شــماره  ۲۵۹اموال تملیکی استان به نشانی www.setadiran.ir
این اســتان بــه ارزش پایه ۲۸۵
انبارهای اموال تملیکی استان ،شامل هرمــزگان از روز چهارشــنبه  ۱۹امکانپذیر است.
میلیارد تومان خبر داد.

رئیسکل دادگستری هرمزگان خبر داد

مزایده  285میلیارد تومان کاالی اموال تملیکی هرمزگان

به گزارش خبرنگار دریا ؛ رئیس کل
دادگستری استان هرمزگان اعالم کرد:
با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضاییه
مبنی بر لزوم توجه ویژه به صیانت از
بیتالمال و تعیین تکلیف فوری اموال
موجــود در انبارهای اموال تملیکی،
مزایده فوق العاده شماره  ۲۵۹جهت

مقادیر قابل توجهی مواد شــیمیایی،
ماشین آالت راهســازی ،تجهیزات
صنعتی ،لوازم و کاالهای الکترونیک،
تأسیســات پاالیشــگاهی و سایر
کاالهای عمومی به ارزش پایه ۲۸۵
میلیارد تومان ،برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه مزایده فوقالعاده

مردادماه  ۱۴۰۱لغایت چهارشــنبه
 ۲۶مرداد برگزار میشــود ،تصریح
کرد :دریافت جزئیــات این مزایده
بــرای متقاضیان از طریق مشــاهده
متــن فراخــوان در آدرس اینترنتی
 www.tamliki.irو آدرس
ســامانه تدارکات الکترونیک دولت

گفتنی است؛ با توجه به آمار عملکرد
سازمان اموال تملیکی در خصوص
تعیین تکلیف اموال بیت المال ،استان
هرمزگان در جمع بندی شاخصهای
هجده گانه عملکردی در حوزههای
اموال منقول و غیرمنقول در ســطح
کشــور ،رتبه اول را کسب نموده به

نحوی که بر این اساس ،شاخص های
اموال تملیکی در اســتان هرمزگان
رشــد  ۵۰۰درصدی فروش کاال را
نشان میدهد.

گروه خبر //مشــاور امور پزشــکی
استاندار هرمزگان از پیگیری اعزام و
انجام  10عمل جراحی ناخنک چشم
و آب مرواریــد و  7عمل آنژیوگرافی دندانپزشــک از هرمزگان و سایر نقاط اســتاندار هرمزگان از محرومیتزدایی لنز و آنژیوگرافی به سایر مراکز درمانی گروه به جاســک و لیردف رفتند و طی
را بخش مهم فعالیت پزشکان جهادی کشــور را نقطه عطف فعالیت قرارگاه درمانی کامــل در جزیره هرمز خبرداد اســتان و خارج استان اعزام کردند.وی  14روز حضــور در این منطقه 2880
قرارگاه مردم برشمرد.
مردم خواند و افزود :امکانات پزشــکی و گفت 14 :تیرماه و  14مردادماه گروه تصریــح کرد :قرارگاه مــردم در حوزه خدمت پزشکی به مردم ارائه کردند این

آغاز مولدسازی امکانات دولتی در مسیر خدمت به مردم از استانداری هرمزگان

به گزارش خبرنگار دریا ،دکتر محمدرضا
مهری در خصوص اقدامات قرارگاه مردم
در شهرستان سیریک گفت :قرارگاه مردم
در بخش ســامت در ادامه سفر های
خود در نهمیــن دوره  23تا  26تیرماه
در سیریک 6439 ،نفر خدمت درمانی
رایگان از ویزیت تــا دارو ارائه کردند
و بــرای تکمیــل کار درمانی خود 17
بیمار را از روســتاهای سیریک برای
عمل جراحــی آب مروارید،ناخنک و
آنژیوگرافی به بندرعباس اعزام کردند.
وی مشــارکت جهادی  293پزشک و

بیمارستان سیار ستادبحران استانداری
و مراکز درمانی علوم پزشکی در قالب
قرارگاه مردم با همکاری کمیته امداد امام
خمینی «ره» و ســپاه پاسداران از بهمن
 1400کار خود را شروع کرد.دکتر مهری
همچنین همراهی ائمه جمعه و جماعات
و نیروهای بســیج مناطق مختلف را در
اطالع رسانی مردمی را پررنگ دانست
و گفت :در تیرماه یک گروه پزشــکی
قرارگاه مردم با حضور در بوموســی با
مشارکت  4پزشک  201خدمت به مردم
این منطقه ارائه دادند .مشاور امور پزشکی

پزشکان قرارگاه با حضور  3پزشک و
 16دندانپزشــک به هرمز آمدند و در
مدت چهار روز  1163خدمت به مردم
هرمز ارائه کردنــد و  88بیمار نیز برای
انجام عمل جراحی پیشــرفته دندان در
بندرعباس پذیرش شــدند .دکتر مهری
گفت :در  13خرداد نیز یک گروه دیگر
با مشارکت  9پزشک 15 ،دندانپزشک و
 26دســتیار بمدت  4روز با حضور در
بشاگرد بیش از  5305مورد خدمت به
مردم این منطقه ارائه دادند و  100نفر را
برای انجام جراحی آب مروارید،تعویض

گروه خبر //معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان ،گفت:
تزریق دوز یادآور واکسن کرونا برای ایجاد ایمنی و جلوگیری از افزایش آمار
مبتالیان و بستری های کرونا در هرمزگان ضروری است .به گزارش خبرنگار
دریا؛ دکتر احســان کامرانی در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا با حضور
ویدئو کنفرانسی فرمانداران با تسلیت تاسوعا و عاشورای حسینی با اشاره
به اهمیت تزریق دوز یادآور واکسن کرونا ،عنوان کرد ۷۰ :درصد افرادی که
بســتری شده اند دوز یادآور واکسن کرونا را تزریق نکرده اند .وی در همین
خصوص ،افزود :روند آمار مبتالیان و بستری های کرونا در هرمزگان رو به
افزایش است و این مهم اهمیت تزریق ُدز یادآور واکسن کرونا را دو چندان
کرده است .معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان ،خاطرنشان
کرد :سویه جدید ویروس از نظر انتقال دارای سرعت باالیی است و تنها راه
مقابله با آن افزایش استقبال از تزریق ُدز یادآور واکسن است .کامرانی افزود:
ستادهای شهرستانی مقابله با کرونا برای جلوگیری از افزایش آمار مبتالیان و
بستری های کرونا مردم را با بسیج امکانات نسبت به تزریق ُدز یادآور واکسن
کرونا تشویق کنند .معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان،
خاطرنشــان کرد :به زودی بسته جامع الزامات شیوه نامه های بهداشتی در
مراکز اداری ،آموزشی ،خدماتی و تولیدی توسط دانشگاه علوم پزشکی استان
به دستگاه های اجرایی ابالغ می شود.

انجام موفقیت آمیز عمل جراحی تومور شکمی
در بندرعباس

مشاور امور پزشکی استاندار هرمزگان عنوان کرد

ســامت  12خرداد نیز بــا حضور در
منطقه ســندرک میناب ،با مشارکت 10
پزشک 14 ،دندانپزشک و  9دستیار در
مدت چهار روز  6514خدمت پزشکی
به مردم دادنــد و  20نفر را برای انجام
عمل جراحی به مینــاب اعزام کردند.
وی ادامه داد 12 :اردیبهشــت نیز گروه
جهادی پزشکی قرارگاه مردم با مشارکت
 6پزشــک و  14دندانپزشک بمدت 5
روز  1170خدمــت پزشــکی به مردم
روستای باغ باالی قشــم ارائه کردند.
دکتر مهری گفت :در سوم فروردین این

ابالغ بسته جامع الزامات شیوه نامه های
بهداشتی به زودی

گروه جهادی با حضور  20پزشک25 ،
دندان پزشک و  37دستیار فعالیت خود
را انجام دادنــد.وی ادامه داد :این گروه
جهادی پزشکی  12بهمن سال گذشته
نیز در کوی ملت بندرعباس با مشارکت
 21پزشک و  25دندانپزشک در مدت
 10روز  1500خدمت رایگان پزشکی
به مردم دادند و سپس در  28بهمن نیز در
منطقه نخل ناخدای بندر با مشارکت 10
پزشک و  15دندان پزشک  780خدمت
رایگان را در مدت  6روز به مردم ارائه
دادند.

گروه خبر  //در یک عمل جراحی ســه ساعته ،تومور شکمی بزرگی
موسوم به تومور ویلمز ،با موفقیت از شکم یک کودک  8ماهه در بیمارستان
کودکان بندرعباس خارج شــد .دکتر امیر حسابی ،فوق تخصص خون و
سرطان کودکان و پزشک معالج این کودک با اشاره به نوع توموری که مورد
جراحی قرار گرفت گفت :تومور ویلمز ( )Wilms’ tumorنوعی سرطان
نادر کلیه است که بهطور عمده کودکان را درگیر میکند و نام دیگر این تومور،
نفروبالستوماســت .وی افزود :تومور ویلمز شایعترین نوع سرطان کلیه در
کودکان اســت؛ در بیشــتر موارد تومور ویلمز تنها در یکی از کلیهها ایجاد
میشود ولی گاهیاوقات ممکن است هر دو کلیه را بهصورت همزمان درگیر
کند .دکتر حســابی اضافه کرد :بیماری که تحت عمل جراحی قرار گرفت،
یک کودک  8ماهه اســت که ابتدا برای درمان توسط خانواده به شیراز برده
میشود که همکاران جراح در شیراز ،عمل جراحی و شیمی درمانی را توصیه
مینمایند و در نتیجه بیمار توسط والدین به بندرعباس برگردانده می شود و با
تشخیص تومور ویلمز و پس از انجام مشاوره جراحی با دکتر سعیده مجیدی،
فوق تخصص جراحی کودکان ،تیم پزشکی مربوطه در اتاق عمل بیمارستان
کودکان بندرعباس مبادرت به عمل جراحی و خروج کامل تومور از شکم
کودک نمودند .وی اظهار کرد :با تشخیص پزشک جراح ،خوشبختانه تومور
تاندازی نکرده بود و تومور به
هنوز به عروق و بافتهای مجاور کلیه دســ 
طور کامل با کپسول کامال سالم خارج شد؛ همچنین شروع شیمی درمانی در
حین عمل جراحی تاثیر مثبتی در روند درمان بیمار خواهد داشت .سرپرست
مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی کودکان بندرعباس و پزشک معالج بیمار
مذکور ،عنوان کرد :خوشبختانه عمل جراحی با موفقیت کامل و بدون عارضه
انجام شــد و در حال حاضر وضعیت بیمار کامال پایدار است .به گزارش
ایسنا ؛ وی با بیان اینکه این عمل موفقیت آمیز از افتخارات مرکز آموزشی،
پژوهشی و درمانی کودکان بندرعباس است ،از کادر درمان به ویژه تیم مجرب
و زحمتکش اتاق عمل این مرکز تقدیر و تشکر کرد.

پشت پرده سیاست
ســردارقاآنی :روزانه  ۱۵عملیات علیه صهیونیســتها
انجام میشود
فرمانده نیروی قدس با اعالم این که «دشــمنان باید بدانند هیچگاه
از خباثتها و جنایتهایشــان درحق مظلومــان منطقه و هر نقطه
جغرافیایی غافل نخواهیم شــد» ،تصریح کرد :اگرچه دشمن پاسخ
دشمنیهای خود را در بسیاری از موارد در زمان بسیار کوتاهی گرفته
است اما هر کدام که باقی بماند ،ما برای آن برنامه داریم .سردار قاآنی
با تأکید بر این که رژیم صهیونیســتی رو به اضمحالل است ،تصریح
کرد :هر روز شاهد هســتیم که ضریب امنیتی رژیم صهیونیستی در
حال افول است .بهگفته فرمانده نیروی قدس سپاه مبارزان فلسطینی
در حال برنامهریزی هستند تا در زمان مناسب آخرین ضربات را بر
پیکر پوسیده رژیم صهیونیستی وارد کنند .وی خاطرنشان کرد :حداقل
روزانه  15عملیات علیه مواضع رژیم اشــغالگر قدس انجام میشود
که آن ها حتی از ترس جانشــان داخل شهرکها را هم حصارکشی
کردهاند .ســردار قاآنی با بیان این که نظام اســامی همانند گذشته
پشتیبان و حامی مظلومان فلسطینی است ،خاطرنشان کرد :فرزندان
اسالم در سرزمینهای اشغالی ،غزه و لبنان تربیتشده مکتب امامین
انقالب هستند و آمریکا و رژیم صهیونیستی نمیتوانند در مقابل این
قهرمانــان مقاومت کنند .فرمانده نیروی قدس ســپاه در پایان تأکید
کرد :فرزندان اسالم در ســرزمینهای اشغالی به ظرفیتی رسیده اند
که نیازهایشان را خودشان برطرف میکنند و فرزندان پرورشیافته
مکتب شهدا ،در برابر رژیم اشغالگر قدس تا پیروزی کامل ایستادگی
میکنند/.تسنیم
فرصت صــادرات  6.5میلیارد دالری پهپادهای ایرانی
تا سال ۲۰۲۸
اگر ایران بتواند برتری تکنولوژیک پهپادهایش را ثابت کند ،می توان
انتظار داشت تا سال  ۲۰۲۸جای ترکیه را در بازار بگیرد و ۲۵درصد
ارزش بازار جهانی پهپادهــا را از آن خود کند .ایران به زودی چند
صد پهپاد به روســیه صادر میکند .این ادعایی بود که جیک سالیوان
مشــاور امنیت ملی آمریکا -عصر دوشنبه  20تیر ( 11ژوئیه) درنشستی خبری مطرح کرد .سهشنبه  27اردیبهشت نیز کارخانه تولید
پهپاد تمامایرانی ابابیل 2در تاجیکســتان با حضور مقامات دو کشور
افتتاح شــده بود .ژنرال مکنزی –فرمانده ســنتکام (ستاد فرماندهی
مرکزی ایاالت متحده) -درباره پهپادهای کوچک و متوســط مسلح
ســاخت ایران میگوید(« :این پهپادها) یک تهدید جدید و پیچیده
برای نیروها ،شرکا و متحدان ما هستند .برای اولین بار از زمان جنگ
کره ،ما بدون برتری کامل هوایی در حال عملیات هســتیم ».تسنیم
نوشت :به دلیل همین اعتراف درباره کیفیت پهپادهای ایرانی ،میتوان
به تصاحب بخش قابل توجهی از بازارهای جهانی تا ســال 2028
امیدوار بود .بهنظر میرسد ایران بتواند با یک برنامهریزی شش ساله،
 25درصد بازار (معادل  6.5میلیارد دالر) را از آن خود کند.
ارزش بازار پهپادهای نظامی در دنیا در ســال  11.3 ،2021میلیارد
دالر تخمین زدهشــده است .همچنین برآورد شده است که این رقم
تا ســال  2028به  26.1میلیارد دالر برســد .ترکیه در سال ،2021
بیش از سه میلیارد دالر از ارزش بازار را از آن خود کرد؛ به عبارت
دیگر این کشــور در سال میالدی گذشته ،بیش از  25درصد بازار را
در اختیار داشت .از ارزش صادرات پهپاد ایران در بازارهای جهانی،

اطالعاتی در دســت نیست .ترکیه نسبت به کشورمان ،سهم بیشتری
در بازارهــای جهانی دارد اما پهپادهای ایرانــی قدرت رقابت با
محصوالت این کشور را دارند .پیشتر که ترکیه به شورشیان اتیوپی
پهپاد فروخته بود ،ارتش این کشــور توانسته بود با خرید پهپادهای
ایرانــی ،توازن را به نفع خودش تغییــر دهد .همچنین ترکیه قبل از
شروع جنگ روسیه و اوکراین ،کییف را به پهپادهای بیرق دار مجهز
کرد و مدعی بــود که این نوع پهپاد در ردیف بهترین پهپادهای دنیا
قرار دارد .این در حالی اســت که تجرب ه روسها در جنگ اوکراین
نشان داد که این پهپادها بسیار آسیبپذیرند.کشورهایی مانند ایران
و ترکیه نســبت به اروپاییها در تولید پهپاد مزیت نســبی دارند و
میتوانند با قیمت تمامشــده بسیار کمتر ،این محصول را تولید کنند
بنابراین در بازار کشــورهای با درآمد متوسط و اندک ،دست برتر
را دارنــد .حال اگر ایران بتواند کیفیت بــاال و برتری تکنولوژیک
پهپادهایش را نسبت به مشــابه ترکیهای در میدان عمل ثابت کند،
میتوان انتظار داشــت که تا ســال  2028دستکم جای ترکیه را
در بــازار بگیرد و  25درصد ارزش بــازار جهانی پهپادها را از آن
خود کند؛ یعنی چیــزی معادل  6.5میلیارد دالر .احداث خط تولید
در ونزوئال و تاجیکســتان و برنام ه صادرات صدها پهپاد به روسیه
نشان میدهد این رقم دور از دسترس نیست .این رقم تقریب ًا معادل
کل صادرات ایران به ترکیه در سال  1400است .بنابراین صادرات
پهپاد (و بهطور کلی تسلیحات) میتواند ارزآوری قابل توجهی برای
کشورمان داشته باشد.قدرت پهپادی و به طور کلی تسلیحاتی عالوه
بر درآمدزایی مســتقیم ،آثار مثبت غیرمســتقیم بر اقتصاد ایران نیز
ط تولید پهپاد در تاجیکستان ،عالوه
دارد .بهطور مثال ،راهاندازی خ 
بــر درآمدزایی اقتصادی دو هدف دیگــر را نیز دنبال میکرد؛ یکی
تقویت این کشــور برای مقابله با خطر احتمالی طالبان در آینده و
دیگــری اطمیناندادن به تاجیکســتان در این خصوص که ایران به
دنبال حمایت از کودتا در این کشــور نیست .اعتمادسازی امنیتی،
میتواند زمینه را برای تقویت همکاریهای اقتصادی نیز فراهم کند.
تجارت بین دو کشور در سال  2020معادل  55میلیون دالر بود .این
رقم در ســال  2021به  121میلیون دالر رسید .بهنظر میرسد طی
امسال و پس از احداث خط تولید پهپاد ایرانی در این کشور ،تقویت
اعتماد بین دو کشور همسایه ،به استمرار رشد تجارت دوجانبه منجر
شود بنابراین ایران با تمرکز بر مزیت تکنولوژی خود در صنعت پهپاد
میتوانــد بخش قابل توجهی از بودج ه مورد نیاز برای تامین امنیت
ایران در منطقه را از این طریق به دســت آورد و وابســتگی بودج ه
نظامی به نفت را کاهش دهد.
واکنش ایران به هتک حرمت قــرآن در برابر مرکز
اسالمی «هامبورگ»
ســخنگوی وزارت امور خارجه ،اقدام تحریک آمیز تعداد اندکی از
معاندین در هتک حرمت کالم ا ...مجید و اهانت به مقدسات اسالمی
در برابر مرکز اسالمی هامبورگ در آلمان ،در روز تاسوعای حسینی
را به شــدت محکوم کرد .کاردار سفارت آلمان نیز به وزارت امور
خارجه احضار شد .بر اســاس اخبار دریافت شده ،بعدازظهر یک
شــنبه حدود  ۱۰نفر که پرچمهای منقش به شیر و خورشید را در
دســت داشتند ،مقابل مرکز اسالمی شهر هامبورگ آلمان در اقدامی
شنیع به ساحت نورانی قرآن کریم جسارت کردند .پلیس آلمان با

حضــور در محل هیچ اقدامی برای جلوگیــری از این عمل که بر
اساس قوانین این کشور نیز ممنوع است ،انجام نداد و صرف ًا به گرفتن
فیلم و عکس مبادرت کرد .جسارت کنندگان به ساحت قرآن کریم
همچنین در ایام عزاداری ســید و ساالر شهیدان حضرت اباعبدا...
الحسین(ع) با هدف تحریک احساسات پاک مسلمانان ضمن رقص
و پایکوبی در محل ،شعارهایی اهانتآمیز به بزرگان دین و مسئوالن
جمهوری اسالمی ایران سر دادند/.نورنیوز
سیدحســن خمینی :اضمحالل ستم جز از مسیر سرخ
عاشورا ممکن نیست
حجت االسالم والمسلمین سیدحسن خمینی در پیامی با محکومیت
جنایات اخیر رژیم صهیونیستی تاکید کرد :اضمحالل ستم در مکتب
پیامبر(ص) و اهل بیت مکرمش(ع) جز از مسیر سرخ عاشورا ممکن
نیست .متن پیام تولیت آستان رهبر کبیر انقالب اسالمی درباره جنایت
اخیر رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین به شرح زیر است:
باسمه تعالی/جنایات رژیم صهیونیستی در روزهایی که بیش از هر
زمان دیگر با شــهادت قرین است ،ما را بهتر به یاد این جمله امام
خمینی می اندازد که می فرمود« ،خون بر شمشــیر پیروز است»؛ و
أری
این فریاد سیدالشهدا را بیشتر در دل ها زنده می کند که «إنّی َل َ
الحیا َة َم َع ّ
مین إ ّ
وت إ ّ
الب َ َرم ًا» .بی شک این اولین
الم َ
الظال ِ َ
ال َسعا َد ًة َو َل َ
َ
شقاوت و آخرین جنایت اسرائیلیان نبوده است اما می تواند به همه
یادآوری کند که اضمحالل ســتم در مکتب پیامبر(ص) و اهل بیت
مکرمش(ع) جز از مســیر سرخ عاشورا ممکن نیست.خدای متعال
به برادرانمان در جهاد اســامی ،پیــروزی و نصرت عطا فرماید و
شهیدانشان را با حسین بن علی(ع) محشور دارد/.جماران
تازه های مطبوعات
ت جزو بازندگان سیاسی
کیهان -اصالحطلبان که در چندین انتخابا 
بودهاند ،این روزها با مشــکالتی مانند بحــران هویت ،اختالفات
داخلی و نداشتن پایگاه اجتماعی دســت و پنجه نرم میکنند ...به
گمان آن ها ،تمرکز بر مسئله گشت ارشاد و طرح انتقادات گسترده
به حاکمیت ،بخشهایی از ظرفیتهــای رادیکال اصالحطلبان را
فعال و آن ها را دوباره زیر چتر اصالحات سامان دهی میکند.
هم میهن -بر خالف گذشــته شانس موفقیت گفت و گوها بیشتر
شده است .یکی از عالیم این واقعیت ،سنگاندازی مخالفان داخلی
برجام اســت که با جعل خبر دروغ  ۷۲ســاعت مهلت ،خواستند
پذیرش احتمالی ایران را به منزله تســلیم معرفــی کنند .به عالوه
نیروهای موثر و مخالف توافق که از صحنه سیاست گذاری برکنار
شــده بودند ،دوباره خود را وارد میدان کردهاند تا در مسیر احیای
برجام سنگاندازی کنند.
دنیای اقتصاد  -غالمرضا نوری ،رئیس فراکسیون مستقلین والیی
مجلس دربــاره بروز اختالالت و کندی اینترنــت به این روزنامه
گفت :مســئله این است که دسترسیها را دارند سختتر میکنند و
میخواهند ارتباطات مردمی در این حوزه سختتر شود .آنهایی
که طراح این داســتان بودند ،ساکت ننشســتهاند و حتما دارند کار
میکننــد و یک بخش از همان تفکرات و افراد در عمل ،اینترنت را
دستکاری کردند.
همشهری -برخی از هیئت های عزاداری ،حتی عکس امام و رهبری

را نصب کرده اند اما ســکوالر هستند ...برخی فکر میکنند هیئتی
سکوالر جوان با کراوات و ششتیغ یا زن بیحجاب یا غیره است.
ســکوالر(به معنای عرفی) وقتی پایش به هیئت رسید ،حرمت و
قیمت یافتهاست.
اعتماد -اینروزها بازار در همه شاخههای خود در بیثباتترین
حالت ممکن بهســر میبــرد و تالطم نرخ اجنــاس و کاال و...
بهصورت لحظهای دســتخوش تغییر میشود و خریدار و فروشنده
هیچکدام نمیدانند از معاملهای که در حال انجام آن هستند ،واقعا در
حال سود بردن هستند یا ضرر میکنند .در چنین شرایطی صحبت
از بهبود وضعیت اقتصادی ،نهتنها تاثیری بر کنترل بازار ندارد بلکه
تنها و تنها منجر به سرگشتگی و دلسردی بیش از پیش مردم نسبت
به مسئوالن میشود.
ایران -طرح سؤالهای پی در پی از وزیرانی که هنوز چند روزی
از حضورشــان در مجلس و پاسخگوییشــان به سؤاالت دیگر
نمایندگان نگذشــته ،احتمال تعامل برمبنای انگیزههای سیاسی از
سوی برخی جریانها در مجلس را در اذهان ایجاد میکند.
انعکاس
فردانیوز مدعی شــد :یک منبع مطلع اعالم کرد به دنبال ادعاهای
اخیــر حمیدرضا نقاشــیان مبنی بر وجود پرونــدهای در وزارت
اطالعات درباره ترور بیولوژیک حضــرت امام خمینی (ره) و به
دنبال استعالم موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) از وزارت
اطالعات در ایــن باره ،این وزارتخانه عالوه بر تکذیب رســمی
اظهارات آقای نقاشــیان ،رونوشتی از نامه خود را به مقام قضایی
ارسال کرده اســت .گفته میشود ادعاهای کذب آقای نقاشیان در
انتســاب خود به وزارت اطالعات مسبوق به سابقه بوده و نامبرده
در سالهای گذشــته به اتهام «غصب عنوان وزارت اطالعات» و
عناوین مجرمانه دیگر ،دارای چند پرونده در دستگاه قضایی است.
اعتمادآنالین مدعی شد :سیداحمد خاتمی گفت :دشمنان این نظام
همان یزیدها ،شــمرها و ...هستند که فقط قیافه شان عوض شده
ولی هدفشان همان هدف دنیوی است .با همین هدف آمریکا علیه
انقالب ما شــرارت می کند و چون ایران قبل از انقالب خوان یغما
برایشان بوده و زمان انقالب آن را از دست دادهاند ،حاال میخواهند
این کشور را پس بگیرند.
رویداد 24مدعی شد :محتشــمی پور همسر تاجزاده به جماران
گفت :وقتی همســرم با من تماس گرفت10 ،روز از بازداشــتش
گذشــته بود.آقای تاجزاده در آن تماس گفت :بازجویی پس نداده
و نمی دهد .در هیچ دادگاهی هم شــرکت نمی کند مگر این که او
را بــه زور ببرند و به آقایان هــم گفته که دادگاهش باید ظرف دو
هفته تشــکیل شود ،در غیر این صورت روزه داری اعتراضی خود
را شروع می کند.
انتخاب مدعی شد :هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد نهی از منکر گفت:
 ۳تا ۴هزار فرزند مدیر میانی طی سالهای گذشته تاکنون در خارج
از کشــور هستند ،چه اصراری است فردی مسئول باشد ،در حالی
که فرزندش در خارج از کشور است؟ یک رقابتی بین مسئوالن نیز
وجود دارد یعنی نمیشــود افراد به دنبال تامین یورو و دالر برای
فرزندانشان باشند اما با صدای بلند استقالل کشور را اعالم کنند.
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وژیه زید
معاون سیاسی استاندار یزد عنوان کرد

نقش تعیین کننده خبرنگاران در مقابله با هجمه رسانههای بیگانه

ســرویس اســتان ها  -یزد  //معاون
سیاســی ،امنیتی و اجتماعی استاندار
یزدگفت :امروز وظیفه خطیری بر دوش
خبرنگاران به عنوان قشــر فرهیخته
جامعه گذارده شده اســت و آنان در
مقابله با هجمه ســنگین رسانه های
بیگانه در قالب جهاد تبیین نقش تعیین
کنندهای دارند.

به گزارش خبرنگار دریا؛ علی اکبر عزیزی
ضمن تسلیت شهادت امام حسین (ع) و
تهنیت روز خبرنگار افزود :خبرنگاران و
رسانه ها میتوانند با هدفگذاری مناسب،
جبهه متحد فرهنگی و رسانه ای را ایجاد
و در این راه از همه ظرفیت های بالقوه و

بالفعل استان و دستگاههای سیاستگذار و
فرهنگی استفاده کنند.
وی بــا تاکید بر الگوگیری خبرنگاران از
حضــرت زینب (س) بــزرگ خبرنگار
حادثه کربال ،اظهارکــرد :خبرنگاران از
پیامآوران صدیق فرهنگ عاشــورایی و
انتقــال دهندگان درس هــای این واقعه
سترگ به نسل فعلی و آینده هستند.
رئیس شــورای اطالع رســانی استان با
گرامیداشــت یاد خاطره شهید صارمی
و روز خبرنگار اظهارکــرد :تقارن روز
خبرنگار با عاشــورای حسینی ،رسالت
خبرنــگاران را در تبلیغ و ترویج مکتب
عاشــورا و قیام امام حسین علیه السالم

دوچندان می سازد .عزیزی با گرامیداشت
یــاد خاطره شــهیدان احمــد اخالص،
سیدمهدی میرافضلی زاده ،احمد اخباریه،
ناصر دادرس ،حمید دانشجو ،سیدجلیل
ســاداتی و علی اکبر کارگــر ابرقویی به
عنوان شهدای خبرنگار استان یزد ،خاطر
نشــان کرد :هفدهم مرداد ،فرصتی برای
بزرگداشــت مقام مجاهدان و تالشگران
حوزه خبر و رســانه است ،کسانی که با
سر خط قلم و تراوش اندیشه خود ،مسیر
آگاهی رســانی ،توسعه و پیشرفت ایران
اسالمی را هموار می سازند.
عزیزی بابیان اینکه اگر زحمات خبرنگار
و رسانه ها نباشد ،لحظهها هرگز ماندگار

سرویس اســتان ها  -یزد  //اداره کل تبلیغات
اســامی اســتان یزد با تکذیب شــایعه ایجاد
محدودیت و ممنوعیت بــرای فعالیت دو هیات
عزاداری در یزد ،علت مشــکل بوجــود آمده را
ناهماهنگی بین این هیاتها با تبلیغات اســامی و
صدای و سیمای یزد برای پخش زنده شبکه سیمای
استانی اعالم کرد.

به گزارش خبرنگار دریا؛ اداره کل تبلیغات اسالمی
استان یزد در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر محدودیت
یا حذف دو هیئت برای اجرای عزاداری در شهر یزد،
ضمن تسلیت ایام تاســوعا و عاشورای حسینی و
شهادت حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم و یاران
با وفایش ،اعالم کرد :تمام هیئتهای عزاداری استان
در حال فعالیت و اجرای مراســمات نوحه خوانی و
سینه زنی در حسینیه ها و تکایا بوده و فعالیت خود را
نیز در فضای مجازی منتشر میکنند.
قابل ذکر است هیئاتی که تمایل دارند اجرای آنها در
پخش زنده شبکه ســیمای استانی پوشش داده شود
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مقام معظم رهبری حرکت کنیم  .عزیزی
نقش خبرنگاران را در تبیین ارزشهای
انقالب اسالمی  ،اهداف و آرمان های امام
خمینی (ره) و شهدای واالمقام و همچنین
رشد و توسعه استان مهم دانست و خاطر
نشــان کرد :روز خبرنگار را ارج نهاده و
برای تمام خبرنگاران و روزنامه نگاران ،
اصحاب رسانه به عنوان افسران جنگ نرم
رسانه ای سالمتی ،موفقیت روز افزون و
قلم زدن در مسیر حق و حقیقت از خداوند
متعال آرزومندم.
هفدهم مرداد ماه ســال  ،۱۳۷۷محمود
صارمی خبرنــگار خبرگزاریِ جمهوری
اســامی ،به همراه هشت نفر از اعضای

حســینی در جمع برخی خبرنگاران
استان اظهار کرد :اولین حسینیه گردشگر
با حضور اســتاندار و مدیرکل میراث
فرهنگی یزد و جمعی از گردشــگران
به گزارش خبرنگار دریا؛ سیدحسن خارجی در حسینیه شــاهزاده فاضل

خبر
کنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان
به شــهادت رســید ،به همین مناسبت،
شــورای فرهنگ عمومی ،هفدهم مرداد
ماه هر سال را به عنوان «روز خبرنگار»
نامگذاری کرد.
حدود  ۱۵۰رسانه محلی در استان یزد از
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی مجوز
انتشار دارند .

ظرفیت رسانه ها باید معطوف به افزایش همدلی باشد

سرویس اســتانها  -یزد//دادستان عمومی
و انقالب یزد گفت :ظرفیت رســانه ها باید
معطوف به افزایش همدلی در جامعه باشد.

به گزارش خبرنگار دریا؛ محمدرضا حدادزاده
در آیین تکریم ومعارفه دادستان شهرستان اردکان
اظهار داشــت :اگر کارکردهای هیئات در رفع
اختالفات و پیشــگیری از جرائم و آسیب های
اجتماعی مورد توجه قــرار گیرد ،مورد رضای

خداوند و اهل بیت هم خواهد بود.وی با اشاره
به تعدد وظایف دادسرا و کمی عده و ُعده در این
مجموعه گفت :قطع ًا وظایف مغفولی در مجموعه
دادســرا وجود دارد که پرداختن به آن نیازمند
همت و پشتیبانی مدیران ارشد شهرستان است.
دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان افزود:
امروز مســاله ای در شهرستان اردکان مهمتر از
مسائل اجتماعی نیست از جرائم پیدا چون سرقت
تا برخی از آسیب های پنهان چون خودکشی و
برخی از مسائل حوزه اطفالل و نوجوانان که حل
آنها نیازمند بهره گیری از فرصت های موجود در
شهرستان به ویژه رسانه ها و مردم است .وی بر
لزوم بهره گیری از ظرفیت های مردمی و سمن
ها در حل مسائل و آسیب های اجتماعی تاکید
کرد و گفت :اگر مشارکت مردم ،سمن ها و رسانه
ها استفاده نشود شاید تالش مسئوالن به تنهایی
منشا اثر نباشد.
حدادزاده با بیان اینکه در هر کســوتی باید در

قبال مسئولیتی که بر عهده داریم مسئولیت پذیر
باشــیم افزود :نقد رسانه ها از مسئولین اقدامی
موثر در اصالح امور اســت اما خود رسانه ها
هم باید توجه داشــته باشند که اگر نوشته و نقد
آنها باعث رفع یک مشــکل نشود و بر مشکلی
بیافزاید باید پاسخگو باشند .وی تصریح کرد :در
حوزه اردکان رســانه ها فعال هستند و اقدامات
خوبی دارند اما اگر این ظرفیت معطوف به حل
مشکالت شهرستان و افزایش همدلی ها نشود
برکات آن به شهرستان نخواهد رسید.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان در پایان
گفت :هر اتفاق مبارکی که قرار باشد در شهرستان
رقم بخورد بدون همدلی میسر نخواهد بود.
در این مراســم از زحمات مهدی حسن پور در
مدت سه ســال تصدی سمت دادستان عمومی
و انقالب شهرستان اردکان تقدیر و محمد علی
دشتکیان به عنوان دادستان جدید این شهرستان
منصوب شد.

راه اندازی اولین حسینیه گردشگری در یزد

سرویس استان ها  -یزد  //مسئول
کارگروه گردشــگری مذهبی استان
یزد از راه اندازی اولین حســینیه
گردشــگر همزمان با ایام عزاداری
اباعبداهلل الحســین(ع) در یزد خبر
داد.
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دادستان عمومی و انقالب یزد:

شایعه ایجاد ممنوعیت
برای فعالیت دو هیات عزاداری در یزد تکذیب شد

میبایست با توجه به شــرایط و معیارهای سازمان
صدا و سیما از قبل هماهنگی های الزم را با سازمان
تبلیغات و صدا و سیمای استان داشته باشند.
از بین بیش از  70هیئت عزاداری که هماهنگی الزم
را بــرای اجرا در پخش زنده انجام داده اند ،صرف ًا دو
هیئت علیرغم اینکه درخواست پوشش پخش زنده
را دارند اما از انجام ایــن هماهنگی ها قبل از اجرا،
امتناع میکنند که به طور طبیعی در برنامه پخش زنده
قرار نگرفتهاند لذا اساســ ًا شایعه ایجاد محدودیت و
ممنوعیت برای فعالیت دو هیات عزاداری در یزد به
کلی تکذیب میشود.
این اداره کل در پایان ضمن بیان این که این دو هیات
در روزها و شــبهای گذشــته در مراسمات متعددی
در حســینه ها و تکایا اجرا کردهاند ،از مردم نجیب
دارالمومنین یزد و هیئات عزاداری و عزاداران حسینی
که در زنده نگهداشتن آئین های اصیل عزاداری یزد و
پاسداشت فرهنگ و هدف قیام سیدالشهدا علیه السالم
تالش میکنند ،تشکر و قدردانی کرده است.

نمیشود و خبرنگاران آن را حفظ میکنند
و در اختیار افکار مــردم قرار میدهند،
ادامه داد :بدون ایــن دوربینها ،قلمها و
دلســوزیهای خبرنگاران برای تهیه و
تنظیم اخبار و رویدادها ،این کارهای در
حافظه تاریخ ثبت نمی شود.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار
یزد تصریح کرد :قطع ًا تعدد رســانه ها ،
تشکل های متنوع رســانه ای مستقل و
خبرنگاران حرفهای ،از نقاط قوت و امید
اســتان یزد به شمار می رود که امیدوارم
همگرایی و هماهنگــی همه فعاالن این
عرصه در جهت نیل بــه اهداف مقدس
نظام اسالمی  ،شهدا  ،امام شهدا و منویات
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افتتاح شد .وی افزود :خدمات دهی و
راهنمایی گردشگران داخلی و خارجی
از جمله فعالیت های این حسینیه است
و تا پایــان ماه صفر این خدمات ارائه
می شود .مسئول کارگروه گردشگری

مذهبی اســتان یزد گفــت :پیش بینی
میشــود تا پایان ماه صفــر بیش از
هزار گردشــگر خارجی از  ٣٠کشور
دنیا به تماشــای برنامههای مذهبی در
یزد بیایند .حســینی خاطرنشان کرد:

آگهی مناقصه عمومی

نوبت اول

با اخذ سپرده
قوهقضائیه
سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
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موضوع آگهی :
خرید گاز فریون
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت
 WWW.BAORCO.IRمراجعه نمایید .

روابط عمومی و امور بین الملل
آگهی فقدا ن سند مالکیت

نظر به اینکه آقای احمد مالئی به استناد دوبرگ استشهاد شهودگواهی شده در دفتر  ۹۸قشم جهت دریافت سند مالكيت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کردند
و مدعی هستند که سند مالکیت پالک فوق در قشم  -شهرک سام و زال قطعه یک بخش هشت که در اجرای ماده یکصد و چهل قانون برنامه سوم توسعه  ،سند
مالکیت صادر و تحویل مالک گردیده است و به علت جابجایی مفقود گردیده طبق مشخصات :یک قطعه آپارتمان نوع ملک طلق با کاربری مسکونی به پالک
ثبتی  ۲۷۶۵۹فرعی از  ۱۹۳۹اصلی ،مفروز و مجزا شده از  ۲۶۷۶۷فرعی از اصلی مذکور  ،قطعه  7در طبقه  4و واقع در بخش  08ناحيه  00حوزه ثبت ملک قشم
قوهقضائیه
سازمانثبتاسنادوامالککشور
استان هرمزگان به مساحت  92.99متر مربع بمالکیت مالکیت احمد /مالئی فرزند صالح شماره شناسنامه  ۴تاریخ تولد  1348/۰۱/01صادره از قشم دارای شماره
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
ملی  ۳۴۵۹۸۶۵۶۳۶با جز سهم  ۶از كل سهم  ۶بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت  ۱۱۶۳۱تاریخ  1394/۰۸/19موضوع سند مالکیت
تعویضی بشــماره چاپی  002053سری ه سال  ۹۳با شماره دفتر الکترونیکی  o ۱۳۹۴۲۰۳۲۳۰۵۶0۰۳۰۸۷که در صفحه  ۱۲۵دفتر امالک جلد  ۲۱۸ذیل شماره
 ۲۸۷۵۴ثبت گردیده است .با شماره مستند مالکیت  ۲۱۷۸۲تاریخ  1394/۱۰/22دفترخانه اسناد رسمی شماره  ۶۰شهر قشم استان هرمزگان ،موضوع سند مالکیت تعویضی بشماره چاپی 002053
سری ه سال  ۹۳با شماره دفتر الکترونیکی  o ۱۳۹۴۲۰۳۲۳0۵۶۰0۳۰۸۷که در صفحه  ۱۲۵دفتر امالک جلد  ۲۱۸ذیل شماره  ۲۸۷۵۴ثبت گردیده است .محدودیت :محدودیت دفتر امالک :
مازاد دارد رهنی شماره  ۲۱۷۸۲مورخ  1394/۱۰/22دفترخانه اسناد رسمی شماره  ۶۰شهر قشم استان هرمزگان که بنفع بانک مسکن شعبه مرکزی قشم به مبلغ  ۰ریال به مدت  0ماه ثبت شده.
لذابه استناد ماده  120آئین نامه قانون ثبت وتبصره ذیل آن مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد
خود می باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید .بدیهی است در صورت
عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر با وصول اعتراض بدون سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد1401/042.م الف
تاریخ انتشار1401/۰۵/19 :

محمد آرامش -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قشم

حضــور گردشــگران در برنامه هایی
همچون سینه زنی و پخت آش نذری
و کارگاههای معرفی امام حســین (ع)
و عاشــورا و روضه خوانــی و نخل
برداری و تعزیه در شهرستانهای تفت

و مهریز و اشــکذر و اردکان از برنامه
های پیش بینی شده برای گردشگران
خارجی اســت.وی تصریح کرد :بسته
هــای فرهنگی و مذهبی و ماکت نخل
و کتابچه هایی به زبان انگلیسی در این
ایام بین گردشــگران خارجی توزیع
شده است.

قدردانی استاندار از برگزاری همایش
عظیم عاشورائیان یزد

سرویس اســتان ها  -یزد  //استاندار
یــزد و دبیرخانه بیــن المللی «یزد
حسینیه ایران» در پیام های جداگانه
از هیئتهای عــزاداری برای برگزاری
همایش عظیم عاشورائیان در حسینیه
تاریخــی امیرچقماق یــزد قدردانی
کردند.

به گزارش خبرنگار دریا  ،در پیام مهران
فاطمی آمده اســت :نهضت حســینی،
عالیترین مکتب جانبازی و دلدادگی به
ذات اقدس اله اســت که در آینه عبرت
آموزش ،تمامی خوبیها و راســتیها در
برابر تمامی بدیها و کژیها قرار میگیرد
و تاریخ را برای همیشه مدیون و مرهون
ایثارگری و جانفشانیهای سید و ساالر
شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین (ع) و
یاران با وفای ایشان مینماید و جهانیان را
در عزای شهادت این سروهای بلند و بی
بدیل آزادی و کرامت به ماتمی سخت و بی
پایان فرو میبرد.
وی افزود :هفتم محرم امسال نیز اجتماع
عظیم عاشورائیان یزد ،این حسینیه باشکوه
ایران اســامی در تکیــه تاریخی امیر
چخماق ،با حضور موکبها و هیئتهای
مذهبی برپا گردید.
استاندار یزد ادامه داد :این همایش ،به واقع
نمایش دیگری از دلبســتگی و دلدادگی
مردمان این سامان به فرهنگ حسینی و
عاشورایی است که با حیات و ممات آنان
پیوستگی جداناشدنی یافته و تقدیم ۴۰۰۰
هزار نفر از عزیزترین فرزندان این سامان
حســینی پیشــه ،در پرتو درس آموزی
از مکتــب خونین آن امــام آزادی خواه
و عدالت جو ،نمونــه صادقانهای از اوج
ارادت و دلبستگی مردمان خداجوی یزد

به خاندان عصمت و طهارت (ع) است.
فاطمی اظهار داشت :اینجانب با قدردانی
صمیمانه از تمامی هیاتهای عزاداری و
همه عوامــل برگزاری این همایش عظیم
معنوی به ویژه دبیرخانه بین المللی یزد؛
حسینیه ایران ،قبولی عزاداریهای همگان
را از درگاه حضرت دوست مسئلت نموده
و تــداوم توفیقات آنــان در پیمودن راه
متعالی حضرت اباعبداهلل الحسین (ع) که
تنها راه درســتی و رستگاری است را از
محضر خداوند متعال طلب مینمایم.
دبیرخانه بین المللی «یزد حسینیه ایران»
هم در پیامی از حضور پرشور هیئتها در
این مراســم تقدیر کرد و افزود :به راستی
کدام عشق ،قرنها چنین زنده و پرحرارت
در جان و دلها میتپد که صدای ضربانش
را در قلب حسینیه ایران ،امیر چخماق یزد
شنیدیم؟
این شور حســینی است که دلهای مردم
دارالعبــاده یزد را چنــان با مهر خویش
گرهزده است که همدوش هم ،در سایهی
یک علم گرد هم آمده و در هفتمین روز
محرم ،در حماسهای زیبا و ماندگار ،تجدید
میثاق عزاداران حسینی را با شهیدان کربال
به نمایش گذاشتند.
ضمن پــوزش از برخی مشــکالت که
سبب نارساییهایی در اجرای مراسم شد
صمیمانه از حضور باشکوه مردم مؤمن و
خداجوی یزد ،همراهی هیئات عزاداری
و مســئولین محترم تشــکر و قدردانی
مینماییم.
در پایــان الزم به ذکر اســت برگزاری
باشکوهتر مراسم در سالهای آینده نیازمند
همدلی ،همراهی و همکاری هرچه بیشتر
هیئات مذهبی و مسئولین میباشد.

مفقودی نوبت دوم
سند مالکیت خودرو سواری رنو لوگان پالک 67249
شخصی قشم مالک :یحیی اسالمی رمچاهی
به شماره شاسی VF1LSRFBXBA584665
شماره موتور  R003546مدل  2011رنگ :نقره ای
مفقود و از درجه اعتبارساقط میباشد

رژیم صهیونیستی
از جبهه مقاومت وحشت دارد

ســرویس اســتان ها  -یزد  //نماینده یزد و اشــکذر
در مجلس شــورای اســامی :اقدامات تجاوزگرانه رژیم
صهیونیستی ناشی از شــکلگیری ائتالفهای ضعیف در
ســایه حمایتهای آمریکا است .به گزارش خبرنگار دریا
؛ محمدصالح جوکار حمله رژیم صهیونیســتی به غزه را
محکوم کرد و گفت :رژیم صهیونیســتی یک رژیم متجاوز
اســت که تجاوزگری را هنوز هم رهــا نکرده و از طریق
اشــغال بخشی از سرزمین فلســطین و تخریب منازل ،در
حال توسعه دادن شهرکهای خود و ظلم و اجحاف نسبت
به مردم مظلوم فلســطین است .وی با اشاره به اینکه رژیم
صهیونیستی به شدت آسیب پذیر شده است ،ادامه داد :این
رژیم به شدت از فلسطینیها و جبهه مقاومت وحشت دارد
و نگران سرنوشت نظام سیاسی خود در آینده و دولتی که
تشکیل داده اســت ،بنابراین هر چند وقت یکبار اقدامات
یدهد و از طریق نظامی بمبارانهایی را
تروریستی انجام م 
انجام میدهد .رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
در مجلس شورای اسالمی افزود :هدف رژیم صهیونیستی
از انجام این گونه اقدامات روحیه دادن به مردم خود در پی
بیثباتی که برای این کشور ایجاد شده و تحوالتی است که
در درون این کشور در حال وقوع است ضمن اینکه تالش
میکند به نوعی اقتدار خود را به نمایش بگذارد .وی اظهار
داشــت :این اقدامات در سایه حمایتهای آمریکا به ویژه
بعد از ســفر بایدن به منطقه غرب آســیا و جلساتی که با
برخی کشورها در راستای تضمین امنیت رژیم صهیونیستی
داشته است ،انجام گرفته و ،چون میدانند این کار صورت
نخواهد گرفت ،به دنبال این هستند در سایه سکوت برخی
کشورهای اسالمی اقداماتی علیه جبهه مقاومت انجام دهند.
جوکار تصریح کرد :گرچه جبهه مقاومت پاسخ دندانشکنی
را به رژیم صهیونیستی داد ،اما این رژیم در سایه ائتالفهای
ضعیفی که در موضع راهبردی آمریکا شــکل گرفته ،قرار
دارد و چــه از نظر داخلی و چه در حــوزه بینالمللی به
شدت شــکننده بوده و نمیتواند به آن پاسخ دهد و قطعا
آینده روشــن از آن فلسطین خواهد بود .وی گفت :امروز
شاید رژیم صهیونیستی عادیسازی روابط خود را در سایه
تحکیم امور داخلی و روابطش در ســطح منطقه بداند ،اما
دولتهایی که از این رژیم جعلــی حمایت میکنند خود
شــکنندهتر از آن هستند .نماینده یزد و اشکذر با اشاره به
شکست ائتالف غربی ـ عربی و عبری در یمن خاطرنشان
ســاخت :خودشــان میدانند که از وضعیت خوبی چه از
لحاظ موقعیت سیاســی در داخل و چه حوزه سیاسی در
سطح منطقه برخوردار نیستند و عدم پیشبرد اهدافی که در
حوزه تجاوز به یمن داشتند یا شکست برنامه بیثباتسازی
در سوریه که دنبال میکردند ،بیانگر این مهم است.

برقراری جریان گاز
 ۲هزار مشترک گاز طبیعی در یزد

سرویس استان ها  -یزد  //مدیرعامل شرکت گاز استان:
جریان گاز  ۲هزار و  ۳۰۰مشترک که بر اثر حادثه سیل و
تخریب منازل در اســتان یزد دچار قطعی شده بود ،برقرار
شد .به گزارش خبرنگار دریا  ،سعید عقلی گفت :به منظور
افزایش سطح ایمنی مشترکین ،طی اقدامی سریع و ضربتی،
گاز مشترکین مذکور قطع و پس از ایمن سازی علمکها و
محلهای آسیب دیده بر اثر سیالب مجددا ً وصل شد .وی
افزود :این در حالی اســت که  ۲۲۷عدد انشعاب به دلیل
تخریب ســاختمانها و همچنین  ۳۷عدد انشعاب تا زمان
ایمن شدن محل نصب ،جمع آوری و با ایمن شدن مسیرها
و محلهای مدنظر مجددا ً نصب شــد که این اقدام با توجه
به عملیات آوار برداری و ایمن سازی معابر و ساختمانها
طی روزهای آینده و با هماهنگی مدیریت بحران اســتان
ادامه خواهد یافت .عقلی به  ۲۰هزار و  ۲۹۴نفر ســاعت
کار امدادی و تعمیراتی از زمان وقوع حادثه تاکنون اشاره
کرد که  ۲هزار و  ۱۵۳مورد بازدید از نقاط آســیب دیده،
اجرای  ۲۵۶متر شــبکه و  ۶هزار و  ۶۵۲متر نشت یابی
به منظور شناســایی نشتیهای احتمالی و اطمینان از عدم
نشــت خطوط و علمکهای گاز از جمله اقداماتی است
که توســط نیروهای امدادی و عملیاتی شرکت گاز انجام
پذیرفت .مدیرعامل شــرکت گاز استان ادامه داد :در طول
این مدت  ۱۴۳۰مورد تماس با ســامانه  ۱۹۴یزد برقرار
شــد که با توجه به اهمیت موضوع به دلیل خطرات ناشی
از نشــت و انفجار گاز ،موارد اطالعی در کوتاهترین زمان
ممکن مورد بررســی قرار گرفت و اقدامات الزم در جهت
رفع عیوب انجام گرفت.

نقش نقصهای زیرساختهای شهری
در خسارت سیل

ســرویس اســتان ها  -یزد  //دبیــر کارگروه نظارت
شــورای فنی اســتان یزد گفت :رعایت نشدن مالحظات
فنی زیرساختهای شــهری از دالیل مهم خسارتهای
ناشــی از سیل اخیر بود .به گزارش خبرنگار دریا ؛ مجید
ساعتساز در جریان بازدید کارگروه نظارت شورای فنی
استان از خرابیهای ناشی از سیل اخیر اظهار کرد :رعایت
نشــدن مالحظات فنی مطلوب در طراحی زیرساختهای
شــهری از جمله سیستم نامناســب جمعآوری آبهای
سطحی از دالیل مهم این خســارتها بوده است .وی بر
ضرورت وجود ساختاری برای هماهنگی بین سازمانها و
ارگانهای مرتبط در سه مرحله پیش ،حین و پس از وقوع
سیل تاکید کرد و خواستار احیای هرچه سریعتر رودخانهها
و مسیلهای سطح شهر شد .دبیر کارگروه نظارت شورای
فنی اســتان افزود :نیاز است تا ارزیابی و تحلیل سیلهای
رخ داده در اســتان صورت پذیرد .ســاعت ساز ،بازدید
دورهای از ناودانهــا و چاههــای جذبی موجود در بافت
قدیم را ضروری دانست و تصریح کرد :متاسفانه در بافت
تاریخی شهر یزد شاهد تعمیر و بازسازی غیراصولی بناها و
خانههای سنتی و استفاده از مصالح ناهمگون هستیم که این
نیز بر شدت خرابیها در این سیل افزوده است.
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ضعف جدی در ادبیات دینی کودکان و نوجوانان

ســرویس فرهنگی  //رئیس اندیشــکده ادبیات پایداری گفت:
در حوزه ادبیات دینــی کودک و نوجوان کــمکاری کردهایم و نیاز
داریم که نویســندگان و نهادهای مرتبط با آموزش کودکان وارد این
حوزه شوند .محمدرضا سنگری با بیان اینکه بخش قابلتوجهی از
کتابهای تولیدی در کشور در حوزه کودک و نوجوان است ،افزود:
هماکنون ،فعالیتها در این زمینه بســیار زیاد است؛ مث ًال مجموعهای
که درباره اصحاب اباعبدا(...ع) با تصویرگریهای بســیار مناســب
پرویز امینی منتشر شده اســت .اما به گمانم هنوز ضعفهای جدی
در حوزه ادبیات کودک در این زمینهداریم .متأسفانه کارهای بایسته
و شایستهای که باید در باب عاشورا انجام شود و نسل امروز کودک
و نوجوان ما را تغذیه کند ،اندک است .سنگری توضیح داد :در کشور،
مجموعههایی متولی ادبیات کودک و نوجوان هستند که شاخصترین
آنها آموزشوپرورش است .آموزش و پرورش چند انتشارات دارد؛
یکی منادی تربیت و دیگری انتشــارات مدرسه که باید بیشتر تالش
کنند .تا جایی که اطالع دارم کسانی که مسئولیت انتشارات مدرسه را
برعهدهدارند ،افرادی هســتند که با تاریخ اسالم آشنایند .باید اینها
بیشتر به میدان بیایند و در این زمینه برنامهریزی کنند .رئیس اندیشکده
ادبیات پایداری ادامه داد :این مجموعهها صاحبنظران و نویسندگان
را دعوت کنند تا درباره مسائل گفتوگو کنند و ببینند از چه زوایای
جدیدی میتوان به عاشورا پرداخت .همچنین ،کانون پرورش فکری
چند کار در این زمینه انجام داده است اما باید گامهای بلندتری بردارد.
توصیه میکنیم این مجموعههای فعال ،سعی کنند کتابهای مناسبتر
و قویتــری چه به لحاظ وجه ادبی و چه از نظر اعتبار تاریخی ارائه
کنند .ســنگری درباره آسیبهایی که کتابهای عاشورایی را تهدید
میکند ،گفت :جامعه ما هنوز ،بیشتر بر اساس شنیدهها عمل میکند
نه مطالعه .برخی از شــاعرانی که شعر میگویند یا متنی مینویسند،
همان چیزی را که شــنیدهاند مطرح میکنند .درحالیکه ما به مطالعه
دقیق و پژوهش نیاز داریم و باید به این موضوع بپردازیم .نسل امروز،
نســل مطالبهگر و نسل روشنی است و قابل قیاس با نسل  ۵۰سال و
صدســال پیش نیست .این نویسنده و پژوهشگر تاکید کرد :صدسال
پیش اهل منبر ،هرچه میگفتند و هر مسئلهای را که مطرح میکردند،
مردم میپذیرفتند؛ اما امروز نوجوان ما پرسشگر است .اگر مسئلهای را
مطرح میکنید ،سؤال میکند و برایش دلیل و سند میخواهد .درنتیجه
الزم است کتابهای ما از اتقان و استحکام برخوردار باشند .البته هنوز
برخی از مجموعه شعرها و کتابهایی که سرگذشت و وقایع کربال را
طرح میکنند ،بنیاد و اساس قوی ندارند  ،آمیخته با تحریفات هستند و
افزودهها در آنها بسیار زیاد است که باید مراقب بود.
مهمانی متفاوت مادرهای معمولی

فصل جدید«مامانها» اواخر مرداد روی آنتن
میرود

ســرویس فرهنگی  //فصل جدید برنامه تلویزیونی «مامانها»
محصول مشترک گروه اجتماعی شبکه سه سیما و سازمان سینمایی
ســوره حوزه هنری ،از هفته آخر مردادماه روی آنتن شــبکه ســه
ســیما خواهد رفت .شعار اصلی فصل دوم «مامانها» همانند فصل
قبل« ،دورهمی متفــاوت مامانهای معمولی» خواهد بود و در طول
فصل جدید نیز شــاهد حضور مادران عادی و بیــان رویکردها و
دغدغههایشان خواهیم بود .در فصل اول مامانها ،بخش قابل توجهی
از موضوعات برنامه درباره مسائل جدیدتر مادری از جمله چالشهای
مادران در عصر تکنولوژی بود ،اما در فصل دوم سرفصلهایی مانند:
همدلی و کمک به مادران ،فردیت مادران ایرانی و چگونگی عبور از
چالشهای مادری در اولویت محتوایی این برنامه قرار گرفته است .از
جمله تغییرات فصل دوم «مامانها» در نســبت با فصل اول ،میتوان
به حضور مادرانی از اســتانهای مختلف کشور در فصل دوم اشاره
کرد« .مامانها» سعی دارد برخالف برنامههای مرسوم تلویزیونی ،با
نگاهی تجربی و برگرفته از تصویری واقعی به سختیها و دغدغههای
تربیتی مادران امروز نگاه کند و از د ِل آن به تفاوت نگاههای تربیتی و
انتخابهای مختلف مادرها در مواجهه با چالشهای گوناگون برسد.
هماننــد فصل اول ،با توجه موضوع و محتوای برنامه ،کارشناســان
مختلف نیز در مقابل دوربین این برنامه حضور پیدا میکنند و به تکمیل
تجربهها و نظریات مادرهــا میپردازند .فصل اول این برنامه در ۵۱
قسمت با اســتقبال خوب مخاطبان در رسانه ملی و فضای مجازی
روبرو شده بود و فصل جدید «مامانها» توسط گروه اجتماعی شبکه
سه سیما و سازمان سینمایی سوره حوزه هنری بهتازگی به سرانجام
رسیده و از هفته آخر مرداد ماه با تغییراتی فرمی و محتوایی روی آنتن
خواهد رفت .جزئیات بیشتر پخش این برنامه اطالعرسانی خواهد شد.
معرفی بازیهای ایرانی

نسخه نهایی بازی هومییز منتشر شد

ســرویس فرهنگی  //بازی هومییز ،پس از پنج ماه تست و رفع
مشکالت ،در النچر گیمآپ منتشــر شد.هومییز یک بازی چندنفره
آنالین ســاده و هیجانی اســت که به بازیکن کنتــرل یک هومی را
میدهد ،یک آواتار کارتونی کــه بازیکن از آن در بازیهای رقابتی
در بســیاری از مسابقات با دهها بازیکن دیگر استفاده میکند .نسخه
موبایلی این بازی هم در آینده با قابلیت اجرای بازی با یک اکانت بر
روی چندین دستگاه و پلتفرم ( )Cross Deviceرونمایی میشود.
از مهمترین تغییراتی که بازی تاکنون داشــته است میتوان به بهبود
کلی تجربهی پلیر در طول بازی ،بهبــود ( UIرابط کاربری) ،بهبود
و اســتیبل کردن بخش اینترنت بازی ،اضافه کردن مراحل مختلف و
اضافه شــدن فروشگاه بازی اشاره کرد .البته پیش بینی شده است در
آینده نزدیک قابلیتهایی همچــون  session passو  clanبه
بازی اضافه خواهد شد و حتی گیمر میتواند با یک سیستم و اینترنت
ضعیف هم بازی هومییــز را به صورت رایگان تجربه کند .دو بخش
مسابقه ســریع و تورنمنت در بازی وجود دارد .در مسابقه سریع اگر
پلیر کافی برای شروع بازی نباشــد میتواند با باتها مسابقه دهد،
اما در تورنمنت تنها میتواند با پلیرهای اصلی بازی را شــروع کند.
برای شروع تورنمنت حداقل چهار بازیکن نیاز است .این بازی ایرانی
شباهت زیادی به بازی فالگایز دارد و دیگر خبری از خشونت نیست،
هومییز بیشــتر جنبه طنز دارد و گیمر میتواند ساعتها با این بازی
سرگرم شود .همچنین گرافیک این بازی فانتزی میباشد ،هر چند در
حــال حاضر نمیتوان نظر کاملی درباره کیفیت بازی داد ،اما هومییز
در بخش گرافیک همچنان نیاز به بهبــود دارد .برای اجرای بازی با
باالترین کیفیت نیاز به سیستم متوسط و حداقل چهار گیگ رم است.به
گزارش مهر ،موسیقی بازی در حال حاضر متعلق به خود بازی نیست
و در آینده موسیقی متنهای اختصاصی به بازی اضافه خواهد شد .در
صداگذاری هم بازی در حال بهبود میباشد.

فرهنگ وهنر
سرویس فرهنگی  //همزمان با محرم ۲۰ ،۱۴۴۴
عنوان اثر با موضوع «محرم و امام حسین(ع)» که
به همت مؤسسه بوستان کتاب منتشر شده است.

به مناسبت ایام عزاداری سید و ساالر شهیدان؛

معرفی  ۲۰عنوان کتاب
با موضوع محرم و امام حسین(ع)

همزمان با محــرم  ۲۰ ،۱۴۴۴عنوان اثر با موضوع
«محرم و امام حسین(ع)» که به همت مؤسسه بوستان
کتاب منتشر شده است ،به شرح ذیل معرفی میشود:
کتاب «امام حســن(ع) و امام حســین(ع) در
روایات اهل سنت»

این اثر به قلم مهدی اکبرنژاد در  ۲۶۰صفحه منتشر
شده و تاکنون  ۲مرتبه روانه بازار نشر شده است.
نوشتار حاضر تالشی در جهت معرفی شخصیت امام
حسن(ع) و امام حســین(ع) بر اساس روایات اهل
سنت است که بیشتر آنها در کتابهای معتبر و مورد
قبول آنها ثبت شــده در این اثر ،مهمترین روایت در
توصیف شخصیت این بزرگوار و نیز روایات تفسیری
و غیر تفسیری است که به ترتیب در فصول مجزایی
ذکر شده است.

کتاب «ردپای خورشید امام حسین از والدت
تا شهادت»

بر اساس اعالم فدراسیون
بینالمللیروزنامهنگاران؛

این اثر به قلم آیت اهلل کریمی جهرمی در  ۱۷۶صفحه
تألیف شده که تا کنون دو مرتبه منتشر شده است.
اثر حاضر ،امام حسین(ع) را از منظر پیامبران و امامان
و نیز از بیان یاران آن حضرت با مددجویی از منابع
کهن تاریخی معرفی میکند.

کتاب «سیره معصومین در بزرگداشت امام
حسین(ع) و عاشورا»

این اثر به قلم مهدی اکبرنژاد و پیمان صالحی در ۲۰۸
صفحه منتشر شده است.
این نوشتار ،پژوهشــی درباره این سیره با استناد به
منابع معتبر و دسته اول روایی به تاریخی است.

کتاب «رسالت خواص»

کتاب «کربال نقشه راه»

کتاب «سیمای حسین(ع)»

کتاب «پیشوای شهیدان»

کتاب «سبک زندگی حسینی»

این اثر به قلم محمدتقی رهبر در  ۴۳۲صفحه منتشر
شده است .این کتاب به بخشی از تاریخ حیات مقدس
سیدالشهدا(ع) و فداییان حضرت پرداخته و همچنین
به مباحث امام حســین(ع) ،قرآن و امام حسین(ع)،
دفاع از والیت ،عاشورا و مهدویت و غیره اشاره کرده
است.

کتاب «در کوی جانان»

این اثر به قلم حســین واثقی در  ۱۵۲صفحه منتشر
شده و تا کنون دو مرتبه روانه بازار نشر شده است.

این اثر به قلم اثر آیت اهلل سیدرضا صدر و به کوشش
سیدباقر خسروشاهی در  ۴۴۴صفحه منتشر شده که
تاکنون چهارده مرتبه روانه بازار نشر شده است.
این کتاب روایت لحظه لحظه هجرت امام حسین(ع)
از مدینه به مکه و از عرفات به قربانگاه نینوا است که
در واقع روایت هجرت غریبانه از مدینه به خانه خدا
شهادت امام(ع) و یارانش در روز عاشوراست.

این اثر به قلم رضا فرهادیان در  ۲۰۸صفحه منتشر
شده است.
کتاب حاضر بر اساس منابع معتبر نمای کلی از سبک
زندگی حســینی را در سه بخش فردی خانوادگی و
اجتماعی ترسیم کرده و مفاهیم باال را در هر سه حوزه
توضیح میدهد.
این اثر به قلم سید احمد خاتمی در  ۱۴۴صفحه منتشر
شده که تابحال  ۱۵بار روانه بازار نشر شده است.
این اثر نگاهی به بیانات مقام معظم رهبری در جمع
فرماندهان لشکر  ۲۷حضرت رســول(ص) دارد و
مؤلف در این کتاب این ســخنان را دستمایه خویش
قرار داده و با استفاده از قرآن ،نهج البالغه و نقلهای
تاریخی به شرح تفصیلی آن پرداخته است.

نهضت امام حسین(ع) و تحلیل قسمتهای از آن با
استناد به آیات قرآن کریم و احادیث اهل بیت(ع).

کتاب «باغ سیب ،درخت شکیب»

این اثر به قلم مهدی محدثی در  ۱۷۶صفحه منتشر نقد کند و بخشی از آسیبهای قمه زنی در عرصههای
شده که تاکنون هشت مرتبه روانه بازار نشر شده است .مختلف را بررسی کرده است.
کتاب «قمه زنــی آبروداری یــا آبروریزی
این کتاب ماجراهای خواندنی و آموزنده از والدت تا
شیعه»
روز عاشورا و شهادت حضرت را در بر دارد.
این پژوهش به قلــم محمود یزدانی در  ۱۳۶صفحه
کتاب «امام حسین و قرآن»
این اثر مجموعه مقاالت پژوهشگاه علوم و فرهنگ منتشر شده و چهار مرتبه به چاپ رسیده است.
کتاب «کاروانی با سیزده کجاوه»
اســامی اســت که تاکنون در هشت نوبت به جاپ
این اثر به قلم محبوبه زارع در  ۱۳۹صفحه منتشــر
رسیده است.
شده که تاکنون چهار مرتبه روانه بازار نشر شده است.
کتاب «قمه زنی زخمی بر چهره تشیع»
این کتاب اثر محمدعلی افضلی در  ۱۴۶صفحه منتشر این اثر تجلیگاه ســیزدهگانه مادران عروج اســت:
آمنه ،خدیجه ،فاطمه ،بنت اسد ،زهرا ،شهربانو ،فاطمه
شده است.
این نوشتار ،بعد از بررسی سیر و منشأ پیدایش قمه بنت الحسن ،حمیده ،نجمه ،خیزران ،سمانه ،حدیثه و
زنی ،بــه تبیین ادله عدم جــواز قمهزنی پرداخته و نرجس.
کتاب «جلوه های عرفانی نهضت حسینی»
کوشــیده تا ادعاهای مدافعان این پدیده را ارزیابی و

ســرویس فرهنگــی  //بر اســاس
اعــام فدراســیون بینالمللــی
روزنامهنگاران( )IFJتعدادخبرنگاران
جان باخته در سراسر جهان در سال
 ۲۰۲۲تاکنون به  ۳۱نفر رسیده است.

 ۳۱نفر ،شمار خبرنگاران
بر اســاس اعالم فدراسیون بینالمللی
جان باخته ۲۰۲۲
روزنامهنــگاران( )IFJتاکنــون ۳۱

خبرنگار در ســال ۲۰۲۲جان خود را
از دست دادهاند و کشورهای مکزیک با
 ۱۰قربانــی و اوکراین با  ۷جان باخته،
ناامنترین کشورها برای فعاالن رسانهای
محسوب میشود.
پــس از مکزیــک و اوکراین ،کشــور
آفریقایی تانزانیا نیز  ۶کشــته از اهالی

تکرار «مختارنامه» ،همپای سریالهای جدید

سرویس فرهنگی  //تعداد مخاطبان بازپخش سریال
داوود میرباقری با میزان بینندگان «مســتوران» و
«وضعیت زرد» کمتر از  5درصد اختالف دارد.

مرکز تحقیقات صداوسیما ،نظرسنجی جدیدی را درباره
آمار پربینندهترین ســریالهای تلویزیون در بازه زمانی
نیمه دوم تیرماه منتشر کرده است .طبق این نظرسنجی،
سریال «برف بیصدا میبارد» در بخش دوم بیشتر مورد
توجه مخاطبان قرار گرفته است .بازپخش «مختارنامه»
نیز بیشترین تماشاگر را داشته و این سریال همچنان دیده
میشود .درصد مخاطبان دیگر مجموعههای جدید در
شبکه یک ،دو و پنج تعریفی ندارد و سریالها همچنان با
کمبود مخاطب مواجه هستند.
سیر صعودی مخاطبان «برف بیصدا میبارد»

ســریال «برف بیصدا میبارد» با حــدود  36درصد
مخاطب در رتبه اول پربینندهترینها قرار گرفته اســت.
این مجموعه دیماه سال گذشته پخش خود را آغاز کرد
و  68قســمت از آن روی آنتن رفت .همزمان با نوروز،
پخش این ســریال متوقف و ادامــه آن از  14تیرماه در
قالب «بخش دوم» روانه آنتن شد .بررسی میزان بینندگان
«برف »...از دیماه تا نیمه دوم تیر نشان میدهد هرچه
بیشتر از پخش آن گذشته ،توجه مخاطبان بیشتری به این
سریال جلب شــده است .سریال پوریا آذربایجانی نیمه
ی  21/5درصــد و نیمــه اول بهمن  26/5درصد
دوم د 
مخاطب جذب کرد .پس از این بازه ،در نیمه دوم بهمن و
اسفند سریال با اُفت درصد کمی از مخاطب مواجه شد و
حدود  24درصد بیننده داشت .احتماال ریتم خستهکننده
سریال و پیش نرفتن قصه یکی از دالیل افت مخاطبان
آن در اواخر سال  1400بوده است .میزان بینندگان ادامه
«برف »...در نیمه دوم تیر بیشــتر شــده و تقریبا به 36
درصد رسیده است.

افزایــش مخاطبان آنهــا در نیمه دوم تیرماه اســت،
اما «برف »...افزایش مخاطب باالتری داشــته اســت.
«مستوران» با وجود کیفیت و قصه خوبی که داشت ،در
این بازه  18/5درصد بیننده جذب کرده و تعداد مخاطبان
آن نســبت به نیمه اول تیرماه تنها  3درصد بیشتر شده
است ،اما «وضعیت زرد» که نیمه اول تیر حدود  10درصد
مخاطب داشت ،پس از افزایش  8درصدی ،در نیمه دوم
تیر با  18درصد مخاطب در رتبه ســوم پربینندهترینها
قرار گرفت« .داستان یک شهر» نیز وضعیت مشابهی دارد.
ایــن مجموعه در ابتدای پخش با تنها  3/5درصد بیننده
شروع خوبی نداشت و نیمه دوم تیر  10درصد مخاطب
داشت .هرچند که میزان مخاطبان این مجموعه بسیار کم
بوده و رقم قابل قبولی نیست ،اما تعدادبینندگان آن در این
بازه زمانی 6/5درصد باالتر رفته است.
بیشترین رضایت از بازپخش «مختارنامه»

ســریال «مختارنامه» معموال هر ســال همزمان با فرا
رســیدن ایام عزاداری محرم در کنداکتور آیفیلم قرار
میگیرد .تا به حال نســخه سینمایی این مجموعه نیز از
تلویزیون پخش شده است .هرچند که پخش چندین باره
این مجموعه در شــبکههای گوناگون ،اعتراض عدهای
از مخاطبان و بعضی عوامل ســریال را برانگیخته ،اما
آمار  14/5درصدی مخاطبان نشــان میدهد بازپخش
«مختارنامه» بیشتر از سریال جدید «داستان یک شهر»
مخاطب داشــته اســت .عدد  14/5درصد رقم باالیی
نیست ،اما این میزان مخاطب برای سریالی که تکرارهای
متعددش سوژه مخاطبان شده ،در شرایطی که تولیدات
جدید تلویزیون در شــبکههای سراسری بیننده چندان
بیشتری ندارند ،عدد قابل توجهی است .این سریال در
مقایسه با دو مجموعه جدید دیگر یعنی «مستوران» و
«وضعیت زرد» تنها حدود  5درصد بیننده کمتری داشته
افزایش کم مخاطبان «مستوران»
است .تکرار «مختارنامه» رضایت تقریبا  91درصد از
مقایسه آمار دیگر سریالهای تلویزیون یعنی «مستوران» ،مخاطبان را جلب کرده و بیشــترین میزان رضایت هم
«وضعیت زرد» و «داستان یک شهر  »3نیز نشاندهنده متعلق به این سریال است.

این اثر به قلم محبوبه زارع در  ۲۲۲صفحه منتشــر
این اثر به قلــم محمدامین صادقی ارزگانی در  ۳۹۶شده که تاکنون چهار مرتبه روانه بازار نشر شده است.
صفحه منتشر شده که پنج نوبت چاپ مورد استقبال
کتاب «جرعه ای از جام وال»
قرار گرفته است.
این اثر به قلم جواد نعیمی در  ۹۶صفحه منتشر شده
معرفت
بصیرت،
های
ه
جلو
بخش
چهــار
این اثر در
که تاکنون دو مرتبه به چاپ رسیده است.
لیف
أ
ت
جاودانگی
اســرار
و
ها
ی
زیبای
محبت
عشق،
کتاب «بررسی و تحقیق پیرامون نهضت حسینی»
است.
شده
این اثر به قلم آیت اهلل سیدعلی فرحی در  ۶۷۸صفحه
امام
اخالقــی
ســیره
در
«ســیری
کتــاب
منتشر شده که تابهحال هشت مرتبه روانه بازار نشر
حسین(ع)»
شده است.
صفحه
۲۸۸
در
بهشــتی
احمد
اهلل
آیت
قلم
این اثر به
کتاب «جام عبرت»
است.
شده
منتشر
این اثر به قلم ســید حسین اسحاقی در  ۲۴۰صفحه
حسین(ع)»
امام
نهضت
«اسرار
کتاب
منتشر شــده که تاکنون  ۶نوبت چاپ مورد استقبال
این اثر به قلم آیت اهلل کلباسی اشتری در  ۲۷۲صفحه قرار گرفته است .اثر حاضر عملکرد عوام و خواص را
منتشر شده است.
در حادثه عاشورا با تکیه بر بیانات مقام معظم رهبری
تاریخ
از
نکاتی
بیــان
در
اســت
اثری
کتاب حاضر
در چهار بخش نگارش کرده است.

رسانه را تا به این جای سال میالدی به
ثبت رسانده و به ترتیب در رتبه سوم و
دوم کشورها با بیشترین قربانی قرار داد.
پراکندگی جغرافیایــی خبرنگاران جان
باخته در سال ۲۰۲۲
برزیل ،شــیلی ،هند ،قزاقستان ،منطقه
آبخــاز در غرب قفقاز ،هندوراس ،یمن،

پاکســتان ،فیلیپین و بنگالدش نیز هر
کدام در سال  ،۲۰۲۲یک کشته از میان
روزنامه نگاران به ثبت رساندهاند و کشور
کوچک «هایتی»  ۳روزنامه نگار جان
باخته را در سال جاری میالدی به ثبت
رساندهاند.
در سال  ۲۰۲۱میالدی نیز در مجموع ۵۲

روزنامهنگار و فعال رسانهای در سراسر
جهان جان خود را از دســت دادند که
افغانستان با  ۹نفر و مکزیک با  ۸قربانی،
بیشترین آمار را به ثبت رسانده بودند.
ایران نیز ســال گذشــته با جان باختن
مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی دو قربانی
از میان اهالی رسانه داشت.

حوادث

در امتداد تاریکی

ماجرای فیلم چاقوکشی خانوادگی!
این فیلم همه چیز را به طور آشکار نشان می دهد و بی رحمی های همسرم را به تصویر
می کشــد چرا که او با یک چاقو به سمت پسر نوجوانم حمله ور شده و او را تهدید به
قتل کرده است ...

این ها بخشــی از اظهارات مرد میانسالی است که با مراجعه به پلیس درخواست پیگرد
قانونی همسرش را داشت .او درباره رفتارهای خشن همسرش به مشاور و مددکار اجتماعی
کالنتری گفت :من و اعظم  22سال پیش در یکی از شهرک های حاشیه مشهد ازدواج کردیم.
او دختر خاله ام بود و به دلیل همین نسبت فامیلی خیلی زود مراسم ازدواج مان برگزار شد
و زندگی مشترک مان را آغاز کردیم اما بعد از ازدواج من با تشویق یکی از همکارانم که او
نیز مانند من در کارگاه پیراهن دوزی کار می کرد به مصرف تفننی مواد مخدر روی آوردم.
طولی نکشید که خودم یک مغازه پیراهن دوزی راه اندازی کردم و به قول معروف زندگی ام
روی ریل افتاد .در این سال ها و در حالی که صاحب دو فرزند شده بودیم من به یک معتاد
حرفه ای تبدیل شدم .اگرچه اعظم نیز در خانه لوازم تزیینی درست می کرد و کمک خرج
خانه بود اما از هشت سال قبل اختالفات ما شروع شد و شدت گرفت چرا که من فقط به فکر
تهیه مواد مخدر بودم و از خانواده ام غفلت کردم .اختالفات ما به حدی رسید که چندین بار
تا مرز طالق پیش رفتیم اما باز هم با میانجی گری بزرگ ترها به زندگی مشترک مان ادامه
دادیم .خالصه از سه سال قبل من که در بن بست اعتیاد قرار گرفته بودم باالخره مسیر درست
زندگی را پیدا کردم و اعتیادم را کنار گذاشتم ولی باز هم روابط سرد ما ادامه یافت تا جایی
که دودستگی در خانواده ما به وجود آمد .دخترم طرفدار مادرش شد اما پسرم از من حمایت
می کــرد به گونه ای که درگیری خواهر و برادر نیز مــا را به جان یکدیگر می انداخت.
این رفتارها به جایی رســید که همسرم با چاقو به پســرم حمله ور شده و او را تهدید به
قتل کرده اســت.به دنبال اعالم شکایت این مرد میانسال با صدور دستوری از سوی رئیس
کالنتری ،اعظم نیز به کالنتری دعوت شــد و در حالی که حیرت زده به فیلم چاقوکشــی
می نگریســت درباره این ماجرا گفت :اگرچه من و همسرم به دلیل اعتیادش اختالفاتی با
یکدیگر داشــتیم و بین فرزندان مان نیز دودستگی به وجود آمده بود ولی قرار گذاشتیم تا
روزی که صیغه طالق جاری نشــده اســت زیر یک سقف زندگی کنیم .در این میان وقتی
همســرم اعتیادش را ترک کرد اختالفات ما حادتر شــد چرا که او به بهانه کمک به زنان
معتــاد با آن ها ارتباط صمیمانه تری برقرار می کــرد« .قادر» درحالی مدعی بود که فقط
قصد دارد برخی از زنان معتاد را از این منجالب بیرون بکشــد که با یکی از آن ها چندین
ساعت به صورت تلفنی گفت وگو می کرد یا با یکدیگر به بیرون از شهر می رفتند .زمانی
که به او اعتراض می کردم رفتارش با یک زن مطلقه جوان درســت نیست کتکم می زد و
مرا از خانه ای بیرون می انداخت که با هزاران سختی و بدبختی در دوران اعتیادش خریده
بودیم .در این شرایط دخترم که رنج و سختی های مرا دیده بود به طرفداری از من پدرش
را ســرزنش می کرد اما پســرم به دلیل قول خرید موتورسیکلت به حمایت از پدرش بر
می خواســت .این موضوع باعث شد خواهر و برادر نیز مقابل یکدیگر قرار بگیرند .پسرم
حمید نیز مرا اذیت می کرد تا پدرش برای او موتورســیکلت بخرد.تا این که چند روز قبل
حمید به حمام رفت تا دوش بگیرد ولی در همین زمان دخترم نیز به خاطر آورد که لباسش
را در حمام جا گذاشته است ولی پسرم اجازه نداد او از رختکن حمام لباس هایش را بردارد.
همین موضوع به درگیری بین آن ها انجامید و حمید بعد از خروج از حمام با چوب چند
ضربه به پای خواهرش زد و سپس روی مبل نشست و با گوشی تلفنش مشغول شد .من هم
که در آشپزخانه درحال پوست کردن سیب زمینی و بادمجان بودم چاقو به دست به پذیرایی
آمدم و در حالی که دســتم را به عنوان هشــدار تکان می دادم مانند خیلی از مادران دیگر
به پســرم گفتم اگر یک بار دیگر خواهرت را اذیت کنی ،تو را می کشم و ادامه دادم تو به
طرفداری از پدرت تا این اندازه مرا اذیت می کنی درحالی که من تو را به دنیا آورده ام و ...
این درحالی بود که پسرم با خونسردی روی مبل نشسته بود و از من فیلم می گرفت تا آن را
به پدرش بدهد .اکنون نیز همسرم با همین ترفند از من شکایت کرده است و ...

توقیف  ۳فروند قایق قاچاق دام در آبهای قشم

ســرویس حوادث //رئیس کل دادگســتری خبر اظهار کرد :به دستور دادستان عمومی و انقالب
هرمزگان از توقیف سه فروند قایق حامل دام زنده شهرستان قشم و در راستای اجرای طرح مبارزه با
قاچاق در آبهای جزیره قشم خبر داد.
قاچاق ،مأموران دریابانی موفق شدند سه فروند شناور
رئیس کل دادگســتری هرمزگان در تشریح این حامل محمولههای دام قاچاق را شناسایی و توقیف

رهایی پسر  5ساله از چنگ آدم ربایان
سرویس حوادث //پسر  5ســاله که از سوی آدمربایان در کرمان ربوده شده
و برای آزادی وی  17میلیارد ریال پول خواســته بودند ،با تالش پلیس نجات
یافت.

ســردار عبدالرضا ناظری ،فرمانده انتظامی اســتان کرمان در تشریح این خبر
گفت :با تــاش و فعالیتهای اطالعاتی مأموران پلیس آگاهی اســتان کرمان،
پلیس جیرفت ،کهنوج و نیروهای یگان ویژه اســتان ،پســر بچه  ۵ساله پس از

سرویس حوادث //راننده پژو  206که پس از
درگیری لفظی بــا زن جوانی او را به عمد با
خودرو زیر گرفته بود ،از سوی پلیس دستگیر
شد.

ســردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی
البرز در تشــریح این حادثه گفــت :به دنبال
انتشــار فیلم زیر گرفتن یک خانم به وسیله
راننده خودرو  ۲۰۶در منطقه رجاییشهر کرج،
بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار
کالنتری  ۱۵رجاییشهر کرج و کارآگاهان اداره
مبارزه با جرایم جنایی قرار گرفت .بررســی

ساعت یک و  ۳۰دقیقه بامداد پنجشنبه
 ۱۳مــرداد ،مأمــوران کالنتــری ۱۱۸
ســتارخان در تماس بــا بازپرس میثم
حســینپور از قتل مردی  ۶۳ساله خبر
دادند .دقایقی بعد کــه تیم جنایی راهی
محل شدند به محض ورود به خانه داخل
راهروی منتهی به سالن پذیرایی با جسد
مرد میانسال در حالی رو به رو شدند که
بــا ضربات متعدد چاقو از پا درآمده بود.
متخصصان پزشــکی قانونی در نخستین
بررسیها اعالم کردند که زمان زیادی از
گ نگذشته است .همسر  ۴۷ساله مقتول
مر 
در تحقیقات گفت :من داخل اتاق بودم و
همسرم جواد داخل سالن پذیرایی نشسته
بود که متوجه ســر و صدایــی از بیرون
شدیم .همســرم گفت بروم بیرون تا ببینم
علت صدا کجاست اما وقتی میخواسته از
خانه خارج شود ناگهان مردی نقاب دار
وارد خانه شــد و پس از به قتل رساندن
همسرم ،خانه را ترک کرد.
* جنایت خانوادگی

از آنجا که گفتههای زن میانســال برای
کارآگاهان مشکوک بود در ادامه تحقیقات
به سراغ همســایهها رفته و دریافتند این
زوج میانســال اختالف شــدیدی با هم
داشتهاند .یکی از همسایهها گفت :صدای
دعــوا و درگیری این زوج همیشــه به
گوش میرسد و ساعاتی قبل هم صدای
آنها را شــنیدم اما ناگهان صدا قطع شد و
تصور کردم که درگیری تمام شده است،
اما لحظاتی بعد زن میانسال سراسیمه از
آپارتمــان بیرون آمد و مدعی شــد مرد
غریبهای وارد خانهشان شده و شوهرش

توگو با متهم
* گف 

سهیال ،لیســانس میکروبیولوژی دارد و
پس از مدتی کار در بیمارستان تغییر شغل
داده و در یک آرایشــگاه مشغول به کار
شد ،اما این اواخر از کار در آرایشگاه نیز
انصراف داده و بهدنبال شغل دیگری بود.
* با همسرت چطور آشنا شدی؟

این مرد همسر دومم بود .از همسر اولم
به خاطر خیانت جدا شدم  ۱۲سال او را
تحمل کردم امــا بیفایده بود و درنهایت
سال  ۹۵طالق گرفتم .مدتی تنها زندگی
میکردم امــا هزینههای زندگی به قدری
باال بود که خانهام را تحویل داده و به خانه
مادرم آمدم .مادرم با مردی ازدواج کرده
بود و من با ناپدری ســازش نداشتم .بعد
از سه ماه به علت دعوا با ناپدریام خانه
مــادرم را ترک کردم و به خانه خاله پیرم
رفتم .شوهر دومم در واقع همسایه خالهام
بود که وقتی مــرا دید و به هم عالقهمند
شدیم ازدواج کردیم ۱۵ .سکه مهریهام بود
بعد از ازدواج به خانهاش که طبقه ســوم
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کنند.مجتبی قهرمانی با بیان اینکه این محمولههای
قاچاق شامل  ۸۹راس دام به ارزش تقریبی  ۹میلیارد
و دویست میلیون ریال است ،تصریح کرد :طی این
عملیات  ۷نفر از قاچاقچیان نیز دســتگیر شدند که
با صدور قرار تأمین کیفری در بازداشــت به ســر
میبرند.وی با اشاره به اینکه قاچاقچیان قصد داشتند
به وسیله قایقهای تندرو این محمولههای دام زنده
را به یکی از کشــورهای حوزه خلیج فارس منتقل
کنند ،گفت :با اقدام به موقع دستگاه قضایی و عملیات
ضربتی مأموران دریابانی ،از خروج این محمولههای
ارزشمند دام از مرزهای کشور و خسارات ناشی از
آن جلوگیری شد.
به گزارش ایســنا ،رئیس کل دادگســتری استان
هرمزگان خاطرنشان کرد :دستگاه قضایی در مبارزه با
پدیده شوم قاچاق هرگز کوتاه نخواهد آمد و به همین
منظور با تمام تــوان و بدون اغماض با قاچاقچیان
برخورد خواهد کرد.

سال بیستم و یکم شماره 3949

صدای مشاوره
تکنیک های ارتباط صحیح والدین با فرزندان
تکنیک های ارتباط صحیح والدین با فرزندان

 -1والدین ،فرزندان را زیاد به خودشان وابسته ومتکی نکنند تا زمینه
استقالل تدریجی از خانواده به سهولت وآرام انجام بپذیرد.
2ـ خانواده با قبول نوجوان واحترام به استقالل آنان این مرحله را برای
نوجوانان رضایت بخش وقابل قبول می کند.
 -3نوجوانان خود می توانند با اثبات لیاقت و شخصیت قابل اعتماد،
آمادگی خود را برای استقالل بیشتر ثابت کنند.
 -4والدین نباید همچون دوران کودکی ،از نوجوان انتظار اطالعات و
فرمانبرداری بدون چون وچرا داشته باشند.
 -5نوجوانان با مسایل گوناگون مواجه هستند که بیشتر این مسایل
ناشی از نداشتن رابطه ی خوب پدر و مادر با آنها است .اگر با نوجوان
رابطه ی خوب برقرار شــود ،او به والدین اعتماد می کند و مســایل
ومشکالت خود را با آنان درمیان خواهد گذاشت و والدین می توانند
او را به موقع راهنمایی کنند و از ســخت شدن مشکالت جلوگیری
کنند.
 -6پدر و مادر باید از رفتارهای دستوری اعمال زور و قدرت پرهیز
کنند؛ چون اینگونه رفتارها در نوجوانان مقاومت ایجاد می کند و مانع
برقراری رابطه ی خوب با پدر و مادر می شود.
 -7پدر و مادر نباید فکر کنند که فرزندانشــان درحال جدا شدن از
آنهاســت و اگر این فکر را دنبال کنند ،به شخصیت مستقل نوجوان
آسیب می رسانند؛ نوجوان باید بداند که شما در زندگی او نیستید تا
به او کمک کنید.
 -8به نوجوانان در حد توانشان مسئولیت واگذار کنید تا آنها را برای
پذیرش مسئولیت های آینده زندگی آماده کرده و زمینه استقالل آنها
را فراهم کنید.
 -9نوجــوان را در فعالیت های اجتماعــی همچون ورزش،کانون
قرآن،کالس نقاشی،رایانه و.....مشغول کنید.
 -10همیشه طوری صحبت کنید که احساس نکند شما برایش تصمیم
می گیرید .او نباید احساس کند که به استقالل او آسیب وارد می شود.
 -11مســتقل بارآوردن نوجوان ،به معنای رها کردن او و یاد دادن
آزادی های زیاد ،به وی نیســت .نوجوانان دوست ندارند که به حال
خود رها شوند .نوجوانان محدودیت منطقی را می پذیرند .نوجوانان
از اینکــه والدین هیچ گونه نظارتی بر رفتــار و اعمال آنان ندارند،
گله مند هستند  .والدین اگر محدودیتی برای نوجوان ایجاد می کنند،
علت آن محدودیت را باید برای نوجوان توضیح دهند .

 ۱۲روز گروگانگیری نجات یافت و به آغوش خانوادهاش بازگشــت .بررسیها
نشان میداد متهم به علت باجخواهی اقدام به گروگانگیری پسر بچه  ۵ساله کرده
بود که پس از ســاعتها تالش از سوی مأموران پلیس کرمان دستگیر شد .در
تحقیقات مشخص شــد متهم با همدستی دو نفر دیگر پسر بچه  ۵ساله را که در
حال بازی مقابل خانهشان بوده ،گروگان گرفته و پس از گذشت  ۴روز از خانواده
او  ۱۷میلیارد ریال وجه نقد درخواست کرده بود.
او ادامه میدهد :با تالش و فعالیتهای اطالعاتی مأموران و اشــرافیت کامل
نسبت به منطقه و گروگانگیر ،رهایی گروگان در دستور کار قرار گرفت و پس از
 12روز پسر بچه آزاد و متهمان دستگیر شدند

اولیه حاکــی از این بود که به دنبال وقوع یک
تصادف جزئی بین دو خودرو ،درگیری لفظی
بین رانندگان که هر دو خانم بودند ایجاد شده و
پس از باال گرفتن درگیری لفظی ،راننده پراید
پیاده شده و در این حین راننده پژو  206اقدام
به زیر گرفتن او کرده اســت .فرمانده انتظامی
استان البرز با بیان اینکه مالک خودرو در کمتر
از چند ســاعت شناســایی و توسط مأموران
کالنتری  ۱۵رجاییشــهر به کالنتری دعوت
شــد ،گفت :در ادامه راننده خودرو که عامل

تصادف بود نیز توسط کارآگاهان اداره مبارزه با
جرایم جنایی شناسایی و به پلیس آگاهی منتقل
شد.
سردار محمدیان در پایان با اشاره به تشکیل
پرونده قضایی در این خصوص و ارســال آن
به مراجع قضایی ،خاطرنشان کرد :بسیاری از
جنایات صورت گرفته در کشور به واسطه عدم
کنترل خشم مجرمان صورت میگیرد که نیاز
است با آموزش مهارت کنترل خشم به جوانان
و نوجوانان ،از گرفتاری آنها پیشگیری کنیم.

مرکــز مشــاوره آرامــش فرماندهــی انتظامــی
استان هرمزگان
شماره تماس 33340624-21821355 :

نزاع خونین در بهرمان رفسنجان منجر به قتل  10نفر شد

شوهرم می خواست مرا با تبر بکشد

را کشته اســت .مأموران در گام بعدی از
تحقیقات به سراغ دوربینهای مداربسته
ساختمان رفتند اما در بازبینی دوربینها
تصویر هیچ مــرد نقابداری که وارد خانه
این زوج شده باشد به دست نیامد .با قوت
گرفتن فرضیه جنایــت خانوادگی و این
احتمال که همسر مقتول واقعیت را پنهان
کرده است به دستور بازپرس جنایی وی
بازداشت شد .او ابتدا منکر جنایت بود اما
زمانی که در برابــر بازپرس جنایی قرار
گرفت به قتل ناخواسته همسرش اعتراف
کرد .بنابراین به دســتور بازپرس شــعبه
چهارم دادسرای امور جنایی تهران او در
اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی
قرار داده شد و تحقیقات در این خصوص
ادامه دارد.

چهارشنبه  19مرداد 1401

راننده عصبانی زن جوان را زیر گرفت

اعتراف زن میانسال به قتل همسرش

ســرویس حوادث //زن میانســال که از
رفتارهای خشــن همسر معتادش خسته
شــده بود او را به قتل رساند و با طراحی
ســناریویی عجیب میخواست پلیس را
گمراه کند اما راز این جنایت برمال شد.
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ســرویس حوادث //نزاع ودرگیری خونین در بهرمان رفسنجان
منجر به قتل چهار ایرانی وشش افغانستانی شد.

آپارتمانی در ســتارخان بود آمدم .وضع
مالی اش خوب بود .او آپارتمان دیگری
هم در همان ســاختمان داشت که اجاره
داده بود و با پول آن هزینه زندگی اش را
پرداخت میکرد.
* بر سر چه مسائلی اختالف داشتید؟

شوهر دومم اعتیاد داشت و دارو مصرف
میکرد .همین مسأله باعث اختالف مان
شــده بود .چندباری خواستم او را ترک
بدهم اما نه تنها تــرک نمیکرد بلکه این
موضــوع باعث درگیــری و اختالف ما
میشــد .او در دعوا مــرا کتک میزد و
من از ترســم به داخل اتاق پناه میبردم.
رفتارهایش مرا به فکر طالق انداخت اما
وقتی گفتم طالق میخواهم بدتر از قبل
شد.
* شب حادثه چه اتفاقی افتاد؟

داخــل اتاق خوابیده بودم که با ســر و
صدای شوهرم بیدار شدم ،او فریاد میزد
که دارد خفه میشــود و از من خواست
برایش آب ببرم .وقتی به آشپزخانه رفتم
و برایش آب بردم میخواســت با تبر مرا
بزند .من هم برای دفاع از خودم چاقویی از
آشپزخانه برداشت م و چند ضربه به او زدم.
به خودم که آمــدم روی زمین افتاده بود.
باورم نمیشد که او را به قتل رسانده ام .آن
زمان بود که تصمیم گرفتم سناریوی قتل به
دست مرد غریبه را طراحی کنم.

در یک نزاع خونین و هولناک در حوالی چاه موتور احمدآباد شور
یک تبعه افغانستانی دو نفر از کارگران افغانی را با ضربات موتور به
قتل می رساند .درادامه تعدادی از اهالی منطقه که در محل حضور
داشتند ،با ضربات چاقوی قاتل  ۳۲ساله مجروح می شوند و به
قتل می رسند .با شروع این ماجرا تعداد دیگری از اتباع افغانستانی
در محل حضور مییابند و در مجموع  ۱۰نفر به قتل میرســند.
بنابراین گزارش  ،قاتل بعد از این جنایت با یک موتور بی چراغ
به سمت شهرستان انار حرکت کرده بود تا از استان کرمان خارج
شود که در «اسدآباد رهنما» رد این قاتل زده شد .وی درحالی که
خودزنی کرده بود  ،توسط عوامل انتظامی در شهرستان انار دستگیر

شد و هرچند که زخمهایش چندان عمیق نبود،پس از دستگیری
برای درمان و بازجویی به مرکز درمانی منتقل شــد .این گزارش
حاکی است ،دادستان عمومی و انقالب رفسنجان آخرین وضعیت
پرونده حادثه خونین مرگبار در رفسنجان را تشریح کرد وگفت:
قاتل دستگیر شده و تحت مصرف شدید روان گردان شیشه بوده
است و بازجویی های تکمیلی ادامه دارد .قاضی ایمان شهسواری
بااشاره به قتل  ۱۰نفر شامل شش افغانستانی و چهار ایرانی بی گناه
توسط یک قاتل تبعه افغانستان ،بیان کرد  :قاتل خودزنی کرده و هم
اکنون در بیمارستان بستری و تحت بازجویی است .وی ادامه داد:
این درگیری در بخش بهرمان از توابع رفسنجان اتفاق افتاد که از
همان ابتدای دستگیری متهم  ،بازپرس ویژه قتل شهرستان رفسنجان
در شهرستان انار -فاصله  ۵۰کیلومتری از نوق رفسنجان -حضور

داشــته اســت .وی اظهار کرد  :این حادثه عصر روز یک شنبه
اتفاق افتاده اســت و متهم تحت مصرف روان گردان از نوع شیشه
دســت به این اقدام مرگبار زده است .این مقام قضایی گفت  :در
بازجویی های اولیه،متهم مسائل شخصی و اختالفاتی را که از قبل
باتعدادی از اتباع افغانستانی داشته ،انگیزه اصلی این جنایت ذکر
کرده است .وی بیان کرد :تمام افرادی که جان خود را دراین حادثه
از دســت داده اند مرد و در بازه سنی جوان و میانسال و از افرادی
بودند که در محل چاه موتورهای کشاورزی در حال کار بوده اند.
درهمین حال مهندس رضایی فرماندار رفسنجان گفت :برادر مقتول
بازداشت و مدعی شده که برادرش مشکالت روحی و روانی داشته
و ما را هم تهدید می کرده اســت.وی بیان کرد :در این حادثه تلخ
یک پدر و پســر به قتل رسیدند .رحمان جاللی معاون سیاسی،
امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان با بیان این که ضارب از اتباع
بیگانه غیرمجاز اســت اظهار کرد :این نزاع وجهه امنیتی نداشته و
صرفا یک درگیری شخصی بوده است.

آگهی ماده  3اقنون تعیین ت کلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای افقد سند رسمی

نظر به اینکه هیات حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک بندرعباس به شــرح رای اصالحی شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۳۰۵۴۰۰۰۱33مورخ  ۱۴۰۱/03/07تصرفات
مالکانه خانم خاتون عبدالهی باغوئی فرزند غالم در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت  1008.28مترمربع قســمتی از پالک ثبتی  -6اصلی در اجرای بخشــنامه استاندارد
ســازی پــاک جدید  166فرعی از  - 6اصلی تعیین گردید واقع در باغو بخش دو بندرعباس انتقال مع الواســطه به اســتناد مواد  1و  ۳قانون مذکــور و ماده  ۱۳آیین نامه
اجرایی آن به جهت فوت مالک رســمی و عدم دسترســی به وارث مرحوم محمد حســن زمانی رای به طی تشــریفات ثبتی و صدور ســند مالكيت بنام متقاضی مذکور
قوهقضائیه
صادر گردیده اســت و مقرر گردید پس از انتشــار آگهی مذکورو سپری شدن مهلت واخواهی سند مالکیت رســمی صادر و تسلیم گردد لذا در اجرای ماده  3قانون تعیین سازمانثبتاسنادوامالککشور
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی رای مذکور در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز در روزنامه های کثیراالنتشــار و محلی و جهت اطالع عموم ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
و مالــک و صاحبــان حقوق آگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین انتشــار آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل  ،اعتراضی از طرف کســی به
اداره ثبت اســناد و امالک منطقه دو بندرعباس تســلیم نگردد ســند مالكيت بر اســاس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید در صورت وصول اعتراض معترض
می بایست از تاریخ تسليم اعتراض به اداره ثبت منطقه دو بندرعباس ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل
دهد .پس از سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد منطقه دو بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه
متضرر به دادگاه نخواهد بود 1401/177.م/الف  -تاریخ انتشار نوبت اول  - ۱۴۰۱/۰۵/19 :تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/06/03 :

محمد اسالمی موحد  -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بندرعباس

آگهی فقدا ن سند مالکیت

نظر به اینکه آقای محمد امین غریب پور به استناد  2فقره استشهادیه محلی در خصوص پالک  1352فرعی از  -18اصلی واقع در روستای محله نو ایسین بخش دو بندرعباس مدعی
شده است که سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر  2باب مغازه که در دفتر  188صفحه  387ذیل ثبت  34586به نام وی ثبت و سند مالکیت به شماره  029877سری
الف  81/بنامش صادر گردیده سند مالکیت فوق به علت جا به جائی مفقود گردیده نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است  .لذا باستناد ماده  120آئین نامه اصالحی و
تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود هرکس مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده
قوهقضائیه
روز اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت به این اداره تسلیم و اخذ نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض و عدم ارائه سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
سند نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد شد  1401/179 .م/الف -تاریخ انتشار 1401/05/19 :

محمد اسالمی موحد  -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بندرعباس

با مصرف دو وعده ماهي و میگو در هفته
در تقويت هوش و ذكاوت خانواده خود كوشا باشيد

روابط عمومی
شیالت رهمزگان

6

شهرستان
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سال بیستم و یکم شماره 3949
خبری

مدیر آموزش و پرورش بندرخمیر؛

دبیرستان دخترانه نجمیه شهر رویدر
شبانهروزی می شود
امین درســاره سرویس شهرستان //مدیر آموزشوپرورش
شهرســتان بندر خمیر بابیان اینکه فعالیت آموزشگاه دخترانه
نجمیه در شــهر رویــدر از ابتدای مهرماه امســال بهصورت
شبانهروزی خواهد بود گفت :این اقدام با توجه به اهمیت افزایش
پوشــش تحصیلی در گروه دختران و رفع مشکالت رفتوآمد
دانــش آموزان متوســطه دوم به دلیل پراکندگــی جغرافیایی
مناطق رویدر صورت گرفته اســت.به گزارش خبرنگار دریا،
علی یگانه تصریح نمود :بیش از  ۱۸۰دانشآموز در حال حاضر
در دبیرســتان نجمیه شهر رویدر در رشــتههای علوم انسانی،
علوم تجربی و ریاضی و فیزیک مشــغول تحصیل هستند که با
شبانهروزی شدن و کاهش مشــکالت ایاب و ذهاب این آمار
پیشبینی میشود افزایش یابد  .مدیر آموزشوپرورش شهرستان
خمیر با قدردانی از حمایــت های اداره کل آموزش و پرورش
استان خاطرنشان ســاخت :با هدف برقراری عدالت آموزشی
مناسب ده آموزشگاه شهرســتان خمیر بهصورت شبانهروزی
فعالیت میکند و بیش از هزار دانشآموز در این مدارس حضور
دارند که نیمی از آنها دختر هستند .یگانه همچنین اظهار داشت:
بر اساس مصوبه شورای اداری که با حضور استاندار هرمزگان در
شهر رویدر برگزار شد امسال هنرستان کاردانش دخترانه مروارید
دانش نیز در شهر رویدر بهصورت شبانهروزی هنرجو میپذیرد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان :

منطقه ویژه اقتصادی پارسیان هرمزگان از رکود خارج شد

سرویس شهرستان //مدیر عامل منطقه
ویژه اقتصادی انرژی بر پارســیان با اشاره
به خروج این منطقه از رکود چندینساله،
گفت ۲۵۰ :نیروی بومی این شهرستان از
شهریورماه سال گذشــته تاکنون در این
منطقه ویژه به کارگیری شدهاند و به زودی
نیروهای بیشتری از بومیان منطقه جذب
خواهند شد.

سید علی اصغر عالمه افزود :این نیروهای
بومی از هفته دولت  ۱۴۰۰تا  ۱۴۰۱جذب
منطقه ویــژه اقتصادی انرژی بر پارســیان
شده اند؛ یکی از بندها و شروط عقد قرارداد
با ســرمایه گذار و پیمانکاران نیز اختصاص
سهمیه جذب به نیروهای بومی است.وی به
خروج منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر پارسیان
از رکود اشاره و عنوان کرد :امروز منطقه ویژه
اقتصادی انرژی بر پارســیان از رکود خارج
شــده و برای ایجاد پروژهها از سوی دولت
با مخالفت مواجه نمی شــویم.وی ادامه داد:
طی  ۲۰ماه گذشــته افزون بر  ۱۸پروژه در
این منطقه شــروع شده که  ۱۳پروژه مربوط
به دولت سیزدهم بوده است.مدیرعامل منطقه
ویژه اقتصــادی انرژی بر پارســیان اظهار
داشت :همه  ۱۳پروژه عمرانی و زیرساختی

در منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر پارســیان
از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار بوده
و درحال فعالیت هســتند.عالمه ادامه داد:
ســال گذشته پروژه انبارهای سالکو در این
منطقه ویژه مورد بهره بــرداری قرار گرفت
و در حال حاضر نیز  ۲پســت اسکله آماده
بهــره بــرداری در هفته دولت اســت.وی
یادآورشــد :همچنین مجوز نیروگاه یکهزار
مگاواتــی منطقه ویژه اقتصــادی انرژی بر
پارسیان نیز گرفته شده که در حال آماده کردن
اسناد مناقصه آن هستیم.عالمه ابراز داشت :در
هفته دولت پیش رو ،یک واحد پتروشیمی و
پنج پروژه زیرســاختی جدید هم با حضور
مقام های کشــوری و اســتانی کلنگ زنی
میشود.مدیرعاملمنطقهویژهاقتصادیانرژی
بر پارسیان به مساله محیط زیست نیز اشاره
کرد و گفت :موضوعات محیط زیست منطقه
را به طور کامل رصد کرده و صنایعی که مستقر
می شوند نیز مجوزهای الزم زیست محیطی
را دریافت می کنند ،همچنین برای مشکالت
زیســت محیطی در حوزه دریا نیز به طور
کامل طبقدستورالعمل ها و استانداردها پیش
می رویم تا به مشکلی بر نخوریم.عالمه ،با

سرویس شهرستان //ترمینال جدید فرودگاه بین المللی کیش
طرحی  ۱۰ســاله همواره به عنوان یکی از مطالبه های مردمی
ســاخت آن مورد تاکید قرار گرفته و هم اکنون با تالش های
دولت سیزدهم در شرف تکمیل است.

پیشرفت فیزیکی برخوردار بوده و قرار است پاییز امسال به قابلیت
بهره برداری برسد.این ترمینال در زمینی به مساحت  ۹۰هزار متر
مربع با زیربنای  ۴۲هزار متر مربع در ســه طبقه رتبه سوم را در
کشور از این حیث دارا بوده و به عنوان بزرگترین پروژه عمرانی
این جزیره در حال احداث است.پس از بهره برداری طبقه اول آن
مختص فضای جانبی مســافران و ورودی پل مسافربری هواپیما
و پله ها و آسانســور ارتباطی به سالن های تحویل بار مسافران
ورودی است ،طبقه دوم فضای کنترل گذرنامه ،خروجی و بازرسی
و طبقه سوم به رستوران و کافه تریا اختصاص داده شده و با داشتن
سیســتمهای به روز و تجهیزات پیشرفته از مدرن ترین ترمینال
فرودگاهی کشور محسوب میشود.این طرح که سال ها با کش و
قوس های فراوانی در اجرا همراه بود و بارها عملیات عمرانی آن
تعطیل و یا به حالت نیمه تعطیل درآمد و از چند سال گذشته تاریخ
بهره برداری آن بارها به تعویق افتاد و سال گذشته به نظر می رسد
در شرف افتتاح باشد به گونه ای که معاون وقت سازمان منطقه آزاد
کیش اتمام آن را هفته دولت اعالم کرد.

براساس نیازهای گردشگری و تعداد ورود گردشگران به جزیره
کیش ســاخت پایانه جدید فرودگاه بین المللی کیش در دستور
کار قرار گرفت و نهایتا سال  ۱۳۹۲عملیات اجرایی آن با هدف
افزایش سه برابری ظرفیت پذیرش مسافران در این فرودگاه شروع
شد .این طرح که قرار اســت ظرفیت پذیرش ساالنه  ۲میلیون
مسافر فعلی جزیره را به  ۶میلیون نفر در هر سال افزایش دهد به *  ۱۵درصد پیشرفت طی هشت ماه
گفته مســئوالن سازمان منطقه آزاد کیش هم اکنون از  ۸۵درصد بعدها با روی کارامدن دولت ســیزدهم و واقعی ســازی آمار و

یکی از خبرنگاران پیشکسوت جزیره کیش درگذشت
سرویس شهرســتان //مسعود زندی
خبرنگار و عکاس پایگاه خبری رســا
کیش و ماهنامه سراســری همه باهم،
روز تاسوعای حسینی و در آستانه روز
خبرنگار دار فانی را وداع گفت.

وی متولــد  ۱۳۳۳تهران بوده و فعالیت
خبری خود را از ســال  ۱۳۸۲با ماهنامه
سراســری همه باهم و از سال  ۱۳۹۹با
پایگاه خبری رسا کیش آغاز کرده است.
این خبرنگار پیشکســوت بر اثر عارضه
قلبی درگذشــت.روابط عمومی سازمان
منطقــه آزاد کیش ،معاونــت فرهنگی و
اجتماعی ســازمان منطقــه آزاد کیش،
معاونت فرهنگی و اجتماعی پلیس کیش
و روابط عمومی شــرکت عمران ،آب و
خدمات در پیام هایی این فقدان تاثر انگیز
را تسلیت گفتند.
اعضای خانــه مطبوعات کیش نیز در پی
درگذشت این خبرنگار پیام تسلیت صادر
کرده که در آن آمده است:

به بهره برداریکامل نرسیده و کاستی هایی را
در ایــن زمینه داریم.عالمه ،با انتقاد از عقب
افتادگی منطقه ویژه پارســیان ،تصریح کرد:
پروژه ای  ۱۴ساله نباید اینگونه باشد و عقب
افتادگی داشته باشد ،به طور قطع در زمینه های
مختلف کم کاری شده اما امروز با سرعتی که
برای بهره برداری صنایع پیش بینی می شود،
امیدواریم فعالیت های گسترده تری را انجام
دهیم تا بتوانیم محرومیت را از غرب هرمزگان
برچینیم.به گزارش ایرنا ،عالم ه خاطرنشان
کرد :روزانه منطقه ویژه را رصد کرده و باالی
ســر پروژه ها و پیمانــکاران حضور داریم
و اجازه نخواهیــم داد هیچ پروژه ای معطل
بماند.منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارســیان
یکی از قطب های توســعه صنعتی کشور با
وسعت  ۹هزار و  ۸۰۰هکتار با امتیازاتی از

ترمینال جدید فرودگاهی کیش ،مطالبه ای در شرف تحقق

فرماندار جاسک :

کمبود سوخت در این شهرستان صحت ندارد
سرویس شهرســتان //فرماندار جاسک گفت :هیچگونه
کمبودی در زمینه سوخت وسایل نقلیه در این شهرستان وجود
ندارد و ســوختگیری وســایل نقلیه در جایگاه های سوخت
تأیید کننده این موضوع اســت .علی مهرانی اظهار داشت :این
شهرستان با داشتن  ۱۹جایگاه سوخت به خوبی نیازهای وسایل
نقلیه موجود در شهرســتان و همچنین خودروهای عبوری را
تأمین کرده اســت.وی ادامه داد :این احتمــال وجود دارد که
قاچاقچیان سوخت در این زمینه مطالبی عنوان کرده باشند که
نهادهای امنیتی میتواننــد در این خصوص اظهار نظر کنند.به
گزارش ایرنا ،فرماندار جاســک تأکید کرد :شهرستان جاسک
به میزان مورد نیاز و کافی ســوخت دریافــت میکند که در
دســترس وسایل نقلیه قرار میگیرد و مباحثی که در خصوص
کمبود سوخت مطرح میشود را نباید جدی گرفت.گفتنی است
روزهای گذشــته مطالبی با عنوان کمبود سوخت در شهرستان
جاسک در فضای مجازی مطرح شده بود.

اشاره به واردات و صادرات محصوالت منطقه
ویژه اقتصادی پارســیان تصریح کرد :حدود
 ۷۰۰هزار تن محصول به کشورهای آفریقا،
کشورهای حوزه خلیج فارس و هند صادر
شــده و همچنین  ۱۳۰هزار تن محصول نیز * آب شــیرین کن منطقــه ویژه اقتصادی
که شامل آلومینا هستند ،از کشور چین وارد پارسیان ،آب غرب هرمزگان را تامین می کند
عالمه یادآورشــد :آب شیرین کن منطقه
شده است.
* تحریمهاتاثیرچندانیبرمجموعهمنطقه ویژه اقتصادی انرژی بر پارسیان ،پیشرفت
ویژه اقتصادی پارسیان نداشته است
فیزیکــی خوبی دارد کــه بــا راه اندازی
مدیرعامــل منطقه ویژه اقتصــادی انرژی آن ،تضمینــی برای تامین آب آشــامیدنی
بر پارســیان ادامه داد :هــر چند تحریم ها غرب هرمزگان و بویژه شهرستان پارسیان
ســختی های خاص خود را دارد اما تحریم خواهد بــود.وی ،با بیان اینکــه در حوزه
در مجموعه ما چندان اثرگذار نبوده بلکه آنچه مســئولیت های اجتماعی نیز فعالیت های
که بر روند توســعه منطقه ما تاثیر میگذارد؛ گسترده ای را شروع کرده ایم ،اظهارداشت:
کم کاری اســت ،عده ای با کار نکردن پشت ســد بردول یکی از معضالت شهر پارسیان
تحریم ها خود را پنهــان میکنند.عالمه ،با اســت که در مواقع بارندگی خسارت هایی
گریزی به موضوع تحریم هــا و اثرگذاری را به شــهروندان وارد می کند ،از این رو در
آن بر مجموعه اقتصادی انرژی بر پارسیان ،حال ایجاد و ساخت کانال هدایت آب هستیم
تصریح کرد :تحریم ها قاعدتا بر روند پیشرفت تا بتوانیم این دغدغه مردم را برطرف کنیم.
فعالیتهابیتاثیرنیست،امادرشرایطینیستیم مدیرعامل منطقه ویــژه اقتصادی انرژی بر
که تحریم ها مانع از پیشرفت کار و فعالیت این پارسیان ،ادامه داد :در حوزه ورزش ،آموزش
مجموعه شود.وی یادآورشد :پروژه پارسیان و پرورش ،بهداشت در سطح شهرستان نیز
در سال  ۸۶آغاز شده و آن زمانی که تحریم قدمهایی را برداشتهایم اما منطقه ویژه ،هنوز

چندانی وجود نداشــته،فعالیت ها کند بود،
ولی در یک ســال گذشــته که بیشــترین
تحریم ها اعمال شده ۲ ،برابر گذشته پیشرفت
داشته ایم.

«چه در شبی که ســرهای قدسیان همه
بــر زانوی غم نشســته باشــد و چه در
شــبی که عباس(ع) ســاقیِ کوثر برات
بهشت را پای فرات به امضای خون گرفته
است.
آســمان غرق اشک باشــد و سنگینی

داغ عاشــورا دلآشــوبمان کرده باشد و
ســیاهپوش مظلومترین امام شیعه باشیم.
چه میشود که تو سودای پرواز کردهای؟
چه ســعادتی که چنین شبی را بر آسمان
قدسی و سبزپوش ،ره بجویی و به دیدار
معبود نائل شوی.مگر غیر از این است که

این سعادتی است برای انسانی وارسته و
عارف و عاشق و با ایمان.
بیشک شفاعت میشوی همین امشب که
اهل شفاعت چشم بر راهیان آسمان دارند
و دســتان لرزان ما چگونه باید بنویسد بر
عرصهی اخبار روزگار ،که یاری ،رفیقی،
همدمی ،اســتادی از جمــع خبرنگاران
پرکشــید و آسمانی شــد و چه دلتنگ
بودنت بودیم و چه دلخوش که فردا روزی،
روز خبرنگار اســت و ما دوباره گرد هم
میآییم و به همین بهانهی ســاده دیداری
تازه میکنیم.
داغ دارد ایــن دیدارهــای بــدون تو،
بغــض دارد نبودنت و جــای خالیات
روی تمام دلخوشــیهایمان احســاس
میشود».
هم اکنون حــدود  ۳۰پایــگاه خبری،
روزنامه ،هفتــه نامه ،ماهنامه ،نشــریه،
نمایندگان خبرگــزاری در جزیره کیش
فعالیت دارند.

اطالعات روند اجرای طرح مجددا بهره برداری ان به اتمام رسید به
گونه ای که به گفته مدیرعامل سازمان منظقه آزاد کیش ،این طرح
تا آغاز فعالیت دولت سیزدهم  ۷۰درصد پیشرفت فیزیکی داشت
که طی تالش های انجام یافته هم اکنون به  ۸۵درصد رسیده است.
مهدی کشاورز بهره برداری از این طرح را الزمه توسعه گردشگری
جزیره اعالم کرد و افزود :طی  ۹سال گذشته این طرح  ۷۰درصد
پیشرفت داشته اما در هشت ماه گذشته  ۱۵درصد به پیشرفت آن
اضافه شــده و تالش می شود این رقم آذر امسال به  ۹۳درصد با
قابلیت بهره برداری برسد.این طرح که مسئوالن سازمان منطقه آزاد
از آن به عنوان پروژه فول مکانیزه یاد می کنند شامل ویژگی های
اجرایی پیشرفتهای است از جمله شیشههای سه جداره ،نما و رنگ
ضد حریق و عایق االستومری است که برای کاربردهای عمرانی
استفاده می شود و انعطاف پذیری و دوام باالیی دارد.این ترمینال
شامل سیستمهای به روز و تجهیزات ناوبری کامال پیشرفته است
که با پل های تلسکوپی ساخته شده توسط یک شرکت دانش بنیان
ایرانی به صورتی است که هواپیماهای متعددی ( ۹فروند) میتوانند
در کنار یکدیگر پارک کرده و مسافران از دوطرف پل به صورت
هم زمان پیاده و سوار شوند .

محمد انصاری ســرویس شهرســتان //رئیس مرکز
آموزش فنی وحرفه ای شهرســتان میناب گفت :در
چهارماهه اول امســال  ١۶۵۶نفر در شهرستان برای
ارتقا توانمندی و ورود به بازار کار در دوره های مهارت
آموزی این مرکز شرکت نمودند.

به گــزارش خبرنگار دریا ،علی یحیی زاده با اشــاره
به اینکه دراین مدت  ٩٧۵نفــر از بانوان در حرفه های
کشــاورزی ،گیاهان دارویی ،صنایع دســتی ،طراحی و
دوخت ،فن آوری اطالعات ،مراقبت و زیبایی ،بهداشت
و ایمنی ،صنایع غذایی ،خدمــات تغذیه ای ،امورمالی و
بازرگانــی و ۶٨١نفر از آقایــان در حرفه های مکانیک
خــودرو ،برق خودرو ،الکترونیک ،تاسیســات برودتی،

برق ساختمان و صنعتی  ،جوشکاری ،فناوری اطالعات
شرکت نمودند؛ که از این تعداد  ١٢۵٠نفر در آزمون پایان
دوره شرکت و هشتاد درصد موفق به کسب نمره قبولی و
دریافت گواهینامه شدند.
رئیــس مرکــز آموزش فنــی وحرفه ای شهرســتان
مینــاب گفــت  :در بخــش دولتــی  ٨١٧نفــر و در
بخــش خصوصی  ٨٢٩نفــر از آموزشهــای مهارتی
بهره مند شدند.
یحیــی زاده افــزود :آموزش های بخــش دولتی در
مراکز ثابت و ســیار و برای گروه های هدف و متقاضیان
مهارت آموزی ،ســاکنین مناطق روســتایی ،ســاکنین
سکونتگاهای غیررسمی ،ساکنین مناطق محروم مرزی،

دانش آموختگان فارغ التحصیالن دانشگاهی ،مشموالن
بیمه بیکاری ،شــاغلین بنــگاه های اقتصــادی ،زنان
خانــه دار ،پناهندگان و اتباع خارجــی ،کودکان کار و
خیابانی ،دانشــجویان ،دانش آموزان ،ســربازان وظیفه،
زندانیان  ،افراد دارای معلولیت ،زنان سرپرســت خانوار
واعضای خانواده آنها و آسیب دیدگان اجتماعی برگزار
میگردد.
وی با اشــاره به اینکه مرکز آمــوزش فنی و حرفه ای
شهرســتان میناب در راســتای مهارت افزایی در جامعه
تالشهای گســترده ای را انجام میدهد خاطرنشان کرد:
فقر مهارتی یکی از مشکالت عمده جامعه و جوانان این
شهرستان است.

*  ۲دهه بی نیاز از ساخت پایانه فرودگاهی

معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش نیز با بیان اینکه ترمینال
جدیــد فرودگاه کیش به عنوان بزرگتریــن پروژه عمرانی این
جزیره در حال احداث است اظهار داشت :تالش می شود در کنار
تکمیل عملیات های این طرح مرحله پیش راه اندازی تاسیسات
سرد و گرم آن برای رفع ایرادات احتمالی در یک ماه اینده انجام
بگیرد .سعید پورزادی اضافه کرد :هم اکنون پیمانکاران مختلف این
طرح به منظور اتمام عملیات به صورت  ۲شیفت شبانه روزی در
حال کار هستند و سازمان منطقه آزاد کیش نیز در صدد است با
تزریق اعتبارات مورد نیاز این طرح در سریع ترین زمان ممکن به
بهره برداری برسد.به گزارش ایرنا ،وی گفت  :این طرح هم اکنون
از پیشرفت مناسبی برخوردار بوده و انتظار می رود پس از اتمام و
بهره برداری در  ۱۵تا  ۲۰سال اتی تمام نیازهای مسافران داخلی
را برآورده ســازد و پس از بهره برداری از پایانه مسافری جدید
فرودگاه کیش ،طرح تعمیرات پایانه قدیم نیز در دستور کار قرار
می گیرد.قابل ذکر اســت ؛ کیش به عنوان یکی از نقاط گردشگر
پذیر کشور همواره مورد توجه قرار مسافران قرار داشته و انتظار
می رود با بهره برداری از این طرح در ســال های ابتدایی آغاز
ماموریت دولت سیزدهم ،با افزایش ظرفیت پذیرش سه برابری
گردشگران گامی مهم در توسعه زیرساخت های جزیره برداشته
شود.

آگهی مزایده عمومی
شرکت تفریحی توریستی و آبدرمانی ایرانیان (گنو بندرعباس)
مجتمع تفریحی توریستی و آبدرمانی ایرانیان ( گنو بندرعباس ) در نظر دارد به بهره برداران واجد شرایط
مــوارد ذیل را بصورت فروش ( ضایعات ) واگذار نماید لذا از کلیه اشــخاص (حقیقی و حقوقی) دارای
صالحیت دعوت می شــود پس از بازدید از محل و خرید اسناد مزایده  ،پیشنهادات خود را طبق شرایط
مندرج در اسناد مزایده از تاریخ  1401/05/15لغایت پایان وقت اداری مورخ  1401/05/23در صندوق
مخصوص مزایده در ساختمان اداری شرکت بیاندازید .
شرکت کنندگان می بایست مبلغ  500/000ريال به حساب شماره  0228162831004نزد بانک ملی
شــعبه خیابان امام بنام شرکت تفریحی توریستی و آبدرمانی ایرانیان واریز و پس از ارائه رسید بانکی
اسناد مزایده را دریافت نمایند .
شرح مزایده

محل مزایده

یک دستگاه مینی بوس ایسوزو سحر

مجموعه آبدرمانی ایرانیان گنو

یک دستگاه دامپر بتن

مجموعه آبدرمانی ایرانیان گنو
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 ١۶۵۶نفر در میناب مهارت فنی وحرفه ای فراگرفتند

جمله استقرار در کنار مخازن گازی پارس
جنوبی به عنــوان بزرگترین مخزن گازی
جهــان ،نزدیکی به ذخایــر گازی ایران و
قطر ،نزدیکی به منطقه ویژه اقتصادی پارس
(عســلویه) ،مجاورت با خط لوله سراسری
هفتم گاز طبیعی ،دسترسی به آبهای آزاد
و خطوط حمل و نقــل دریایی ،فاصله ۲۰
کیلومتری تا فرودگاه بین المللی خلیج فارس
(عسلویه) است.فرصتهای سرمایهگذاری
در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان شامل تولید
صنایع انرژی بر (پتروشیمی ،فوالد ،آلومینیوم
و آلومینا) ،پروژه های پشــتیبان (شــامل
نیروگاه ،پروژههای بندری ،آب شیرین کن) و
پروژههای پایین دستی (شامل شهرک صنعتی
صنایع پایین دستی صنایع انرژی بر و احداث
شهرک صنعتی صنایع کوچک) میشود.

مجموعه آبدرمانی ایرانیان گنو
محوطه مجموعه آبدرمانی ایرانیان گنو

الزم به ذکر است شرکت در رد یا قبول کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد .
ضمناً هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .
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هم استانی های عزیز  ،کشاورزان و مرتعداران گرامی برای جلوگیری از آتش سوزی جنگل ها و مراتع یادمان باشد :

ظروف شیشه ای در طبیعت زیر تابش آفتاب باعث بروز آتش سوزی است

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

بندرعباس
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب
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۱۹:۲۶:۵۷
۱۹:۴۳:۲۵

بوشهر

اهواز
اذان صبح ۰۵:۰۸:۲۷
طلوع آفتاب ۰۶:۳۷:۳۰
اذان ظهر ۱۳:۲۱:۲۳
غروب آفتاب ۲۰:۰۳:۳۷
اذان مغرب ۲۰:۲۰:۵۲

سرویس اجتماعی « //تخصصی بودن»،
«به موقع بودن» و «در دسترس بودن»
ســه کلیدواژه اصلی خصوصیات برنامه
اورژانس اجتماعی است؛ برنامهای که در
ســال  ۱۳۷۸تدوین شده و قصد دارد با
مداخالت روانی -اجتماعی ،در پیشگیری
از وقوع جرم و قضازدایی نقش مهمی ایفا
کند.

در هــر جامعهای برای پاســخگویی به
نیازهای مردم و حل یا کاهش مشــکالت
آنها تمهیداتــی اتخاذ و برنامههایی تدوین
و اجرا میشــود و کشــور ما نیز از این
قاعده مستثنی نیست .گرچه این برنامهها
میتواند حسب شرایط مختلف موجود در
کشورها متفاوت باشــد ،اما آنچه که مهم
بوده ،این اســت که مسائل و راهکارهای
مناسب ،شناخته و اجرا شوند .یکی از این
برنامهها در ایران برنامه اورژانس اجتماعی
اســت.برنامه اورژانس اجتماعی تلفیقی
از مداخله در بحــران فردی ،خانوادگی و
اجتماعی (مرکز اورژانس اجتماعی) خط
تلفن اورژانس اجتماعی  ۱۲۳و تیم سیار
اورژانس اجتماعــی (خدمات اجتماعی
سیار و پایگاه اجتماعی) است که هر کدام
دستورالعمل مستقلی دارند.

اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

زاهدان
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۰۶:۳۲:۳۰
۱۳:۱۲:۴۰
۱۹:۵۱:۱۴
۲۰:۰۸:۰۰

اجتماعی یعنی «تخصصی بــودن»« ،به
موقــع بودن» و «در دســترس بودن» مد
نظر قرار گرفته است تا از این طریق ارائه
خدمــات اجتماعی به مردم در ســازمان
بهزیستی کشــور محدود به زمان و مکان
نشــود و رویکرد فعال جایگزین رویکرد
غیرفعال شــود و همچنیــن در برنامهها
عملیاتی شــود .این برنامه استفاده بهینه
از منابــع مادی و معنــوی ،کاهش دیوان
ساالری اداری ،تجمیع خدمات ،هماهنگی
بین واحدها ،جامعیت ،فراگیری و ...را در
پی دارد.این برنامه قصد دارد تا مداخالت
روانی -اجتماعی را قبل مداخالت قضایی
و انتظامی و حتی در کنار این نوع مداخالت
جایگزین کند که این مسئله در پیشگیری از
وقوع جــرم و قضازدایی نیز نقش مهمی
ایفا میکند .شناسایی آسیبهای اجتماعی
شایع و در حال شیوع به صورت کشوری و
منطقهای و محلی نیز از این طریق صورت
میپذیــرد .در واقع این نــوع مداخالت
تاثیرگذاری تئوری برچسب را به حداقل
میرســاند تا زمینهای برای توانمندسازی
افراد در معرض آســیب و آســیبدیده
اجتماعی و بازگشت آنها به زندگی سالم
باشد.

اجتماعی

اذان صبح ۰۴:۲۴:۵۱
طلوع آفتاب ۰۵:۵۱:۳۶
اذان ظهر ۱۲:۳۲:۳۵
غروب آفتاب ۱۹:۱۱:۵۹
اذان مغرب ۱۹:۲۸:۵۱

شیراز

کرمان

اذان صبح ۰۴:۵۷:۴۰
طلوع آفتاب ۰۶:۲۴:۳۶
اذان ظهر ۱۳:۰۵:۵۰
غروب آفتاب ۱۹:۴۵:۲۷
اذان مغرب ۲۰:۰۲:۲۱

اذان صبح ۰۴:۳۷:۴۳
طلوع آفتاب ۰۶:۰۵:۲۸
اذان ظهر ۱۲:۴۷:۴۵
غروب آفتاب ۱۹:۲۸:۲۴
اذان مغرب ۱۹:۴۵:۲۷

یاسوج

اذان صبح ۰۴:۵۸:۳۱
طلوع آفتاب ۰۶:۲۶:۴۸
اذان ظهر ۱۳:۰۹:۴۵
اذان ظهر
غروب آفتاب  ۱۹:۵۱:۰۴غروب آفتاب
اذان مغرب  ۲۰:۰۸:۱۱اذان مغرب
اذان صبح
طلوع آفتاب

« اورژانس اجتماعی » را بیشتر بشناسید

چند اصول دارد؛ اینکه حذف آسیبهای
اجتماعی ممکن نیست اما با برنامهریزی
مناسب میتوان آن را کنترل کرد ،خدمات
در برنامه اورژانس اجتماعی باید حداقل
دارای ســه ویژگی تخصصی بــودن ،به
موقع بودن ،و در دســترس بودن باشد تا
مصداق نوشــدارو پس از مرگ سهراب
نباشد .به دلیل ماهیت فرابخشی آسیبهای
اجتماعی در اجرای این برنامه همکاریهای
* برنامــه اورژانس اجتماعی دارای چه
درونســازمانی و برونســازمانی نقش
* اما اورژانــس اجتماعی چه اصولی
ویژگیهایی است؟
بســزایی دارد ،کار تیمــی در این برنامه
در ایــن برنامه ویژگی مهم ارائه خدمات دارد؟
بسیار مهم است ،به فرد ،خانواده و جامعه
اما در ایــن میان اورژانــس اجتماعی

توجه میشــود ،برنامــه و مداخله باید با
رویکرد علمی باشد ،مسئلهیابی به موقع،
فعال بودن و پاسخگو بودن در این برنامه
مهم است و به توانمندسازی اجتماعی محور
با رویکرد منطقه و محلی توجه میشود.در
همین راســتا کنترل و کاهش بحرانهای
فردی ،خانوادگی و اجتماعی ،در دسترس
قرار دادن خدمات تخصصی و اورژانســی
سازمان بهزیســتی به آحاد جامعه ،ارتقاء
سطح دانش و آگاهی افراد در معرض آسیب
و آسیبدیده اجتماعی در خصوص مسائل
و مشــکالت اجتماعی و کمــک به درک

یزد

موقعیت خود در شرایط بحرانی ،شناسایی
مناطــق و کانونهــای آســیبزا و انجام
مداخالت تخصصی در جهت دسترسی برابر
به خدمات اجتماعی ،ایجاد زمینه مشارکت
مردم و سازمانهای غیردولتی ،جایگزینی
مداخالت روانی اجتماعی قبل از مداخالت
قضایی انتظامی از اهداف و اصول اورژانس
اجتماعی است.با این تفاسیر میتوان گفت
که زوجین متقاضی طــاق و افراد دارای
اختالف خانوادگی حــاد ،زنان و دختران
در معرض آسیب اجتماعی یا آسیبدیده
اجتماعی ،افرادی که قصد خودکشی دارند
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۱۲:۵۸:۳۳
۱۹:۴۱:۴۵
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یا اقدام به خودکشــی کردهانــد ،کودکان
خیابانی و کار ،همسران و کودکان آزاردیده،
مبتالیان به اختالل هویت جنسی ،دختران
و پســران فراری از منزل و سایر افرادی
که در شــرایط بحرانی قرار دارند از افراد
مشمول دریافت خدمات هستند.اقدامات
اجرایی این برنامه شامل پذیرش ،خدمات
تخصصــی ،ترخیص و پیگیــری پس از
ترخیص اســت که در مرحله پذیرش به
صورت خود معرف و یا ارجاعی توســط
خط اورژانس اجتماعــی  ،۱۲۳خدمات
سیار اورژانس اجتماعی ،سایر مراکز وابسته
به سازمان بهزیستی در حوزههای مختلف،
مراجــع قضایی ،انتظامی و ســایر نهادها
صورت میگیرد.مرحله خدمات تخصصی
نیز شــامل خدمات مددکاری اجتماعی،
خدمات روانشناسی ،خدمات بهداشتی و
درمانی ،خدمات تربیتی ،حقوقی ،فرهنگی
و آموزشی اســت که ارائه این خدمات به
دو صورت ســرپایی و یا نگهداری ارائه
میشــود.در مرحله ترخیص نیز با توجه
به شــرایط مراجعین و خدمات ارائه شده،
ترخیص مناسب صورت میگیرد .بازگشت
به خانواده مهمترین هدف این مراکز است.
در مرحله پیگیری پــس از ترخیص نیز
مددکار اجتماعی مرکز موظف است پس
از ترخیص پیگیری الزم را به دو صورت
حضوری و غیرحضوری انجام دهد.

ســرویس اجتماعی  //به مناســبت ماه محــرم و ایام
سوگواری حضرت امام حسین (علیهالسالم) ،واقعه کربال
و رســالت ترویج فرهنگ عاشورایی ،سازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزشی بیش از  ۴۵عنوان درسی را که در
 ۲۸کتاب درسی در دورههای مختلف تحصیلی محتوی
درباره محرم و ایام عاشورا وجود دارد را معرفی کرد.

پرداختن به زندگینامه و معرفی الگوها و اسوههای اخالقی،
ملی ،مذهبی و  ...در محتوای آموزشــی بخشــی از فرایند
یاددهی -یادگیری اســت که در نظام تعلیموتربیت تالش

اعتیاد زنان و دختران ،آسیبی پیچیده به کانون خانواده

آســیب اعتیاد اگرچه این روزها رنگ دیگری گرفته و
برخی نوجوانان و جوانــان نیز با این بالی بزرگ درگیر
شــدهاند اما زمانی که صحبت از اعتیاد بانوان و دختران
به میان میآید شــاید به این موضوع تــا حدودی نگاه
متفاوتتر شود چون زنان و دختران و موضوع مادری و
کانون گرم خانواده در هم تنیده میشــود و مساله از هم
پاشیدن خانوادهها به دلیل معتاد شدن مادر خانواده مطرح
خواهد شد.ساعت حدود  ۱۵عصر است از خانه که بیرون
میآیم سکوی جلوی خانه دختر و پسر جوانی کنار هم
نشست هاند ،زمانی که صدای باز شدن در را میشنوند نیم
خیز میشــوند و هنگامی که پایم را روی سکو میگذارم
با لحنی آرام معذرت خواهی میکنند و از روی سکو بلند
میشــوند.چیزی که توجه من را جلب میکند سیگاری
اســت که در دســت این دو اســت و به دیگری برای
پــک زدن پاس میدهنــد ،در زمانهای کــه کرونا حتی
ارتباطات را از خانوادهها گرفته است اما اینگونه سیگار
میان این دو دســت به دست میشود ،نمیدانستم که این
روزها جوانان با چیزی شــبیه سیگار حشیش استنشاق
میکنند اما وقتی از یک پزشــک و درمانگر اعتیاد این
موضوع را جویا شدم ،بســیار نگران شدم چرا که گفت
جوانان این شــیوه را مدتهاســت انجام میدهند.شاید
هیچگاه نباید بگذاریم این روزهای تلخ دوباره تکرار شود
چون آسیب اعتیاد چنان کانون خانوادهها را نابود میکند که
ممکن است اگر ارادهای در وجود جوانان برای ترک اعتیاد
وجود نداشته باشد تا سالهای سال عذاب برای خانواده و
دوستان به همراه داشته باشد.موضوع دیگری که در خیابان
توجهام را جلب کرد دختر  ۱۴یا  ۱۵ساله که هر روز در
ساعتی خاص در گوشهای از کوچهای خلوت چنان سیگار
بر روی لبانش میگذاشت که انگار سالهاست که سیگار
میکشــد ،اینها هم آسیبی است که جوانان را درگیر خود
کرده است اعتیاد هزاران مشکل به همراه دارد اما وقتی از
نوجوانی یا جوانی این موضوع جدی گرفته نشود شاید در
آینده مشکالت آن دوچندان شود.
* وجــود چهار میلیون و  ۴۰۰هزار نفر مصرف کننده
موادمخدر در کشور

حمید صرامی مدیرکل ســابق دفتر تحقیقات و آموزش
ســتاد مبارزه با موادمخدر میگوید :چهار میلیون و ۴۰۰
هزار نفر مصرفکننده مستمر و غیرمستمر در کشور وجود
دارد که با بُعد خانوار آنان ،حدود  ۱۵میلیون نفر از جمعیت
کشــور به صورت روزمره دغدغــه و نگرانی در عرصه
موادمخدر دارند.وی با اشاره به اینکه در عرصه پیشگیری
نیز باید به الگوی ترکیبی مصرف مواد ،زنانه شدن اعتیاد،
ورود افــراد با تحصیالت متفاوت به چرخه مصرف مواد
توجه کرد ،افــزود :عواملی همچون تفریح ،جلب توجه،
اختالل افسردگی و اضطراب ،اختالل خواب ،اختالالت
جنسی از جمله عوامل مصرف مواد در جمعیت عمومی
کشور است که در عرصه پیشــگیری باید برای هر کدام

وجود دارد کــه با بُعد خانوار آنان ،حدود  ۱۵میلیون نفر
از جمعیت کشور به صورت روزمره دغدغه و نگرانی در
عرصه موادمخدر دارنداین پژوهشگر اعتیاد ،شیوع مصرف
مــواد در نوجوانان در دهه  ۸۰را نیــم درصد و در دهه
 ۹۰به  ۲.۱درصد برشمرد و عواملی همچون لذتطلبی
افراطی ،تفریــح ،اباحه گری در خانــواده ،عدم نظارت
والدین ،ضعف مهارتهای خودکنترلی ،عدم تابآوری و
ضعف دانش در مــورد عوارض و تبعات مصرف مواد را
از جمله موارد جدی در افزایش شــیوع مصرف مواد در
نوجوانان برشــمرد.صرامی گفت :وضعیت شیوع مصرف
مــواد در جوانان در دهه  ۸۰یــک درصد بود که در دهه
 ۹۰به  ۴.۷درصد رســید و دالیل آن در نگرش مثبت به
مواد ،اضطراب ،پرخاشــگری ،عزت نفس پایین و ضعف
اطالعات نســبت به عوارض مصرف مواد بوده است.وی
ادامه داد :در جمعیت کارگری ،نرخ شیوع مصرف مواد ۲۲
درصد است و عواملی همچون کار سنگین ،سختی شغل،
مشکالت خانوادگی ،تفریح و مشکالت اختالالت خواب
از جمله عوامل مؤثر در مصرف مواد در این قشر است.

* افزایش مصرف مواد مخدر در ایران در دهه  ۷۰تا ۹۰

صرامی افزود :قبل از انقالب اسالمی در ایران ،وجود بیش
از یک میلیون و  ۳۰۰هزار نفر معتاد و روند افزایش شیوع
مصرف مواد در دهه  ۱۳۵۰داللت بر وجود معضل دیرینه
در کشور داشت .طبق نتایج تحقیقات ،ایران در دهه  ۶۰با
کاهش شیوع مصرف مواد مواجه بود ،اما از دهه  ۷۰تا ۹۰
افزایش شیوع مصرف مواد در کشور را باید غفلت از توسعه
فرهنگی ،اجتماعی ،ضعف کارکرد خرده نظامهای فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی ،تقویت باورهای غلط و فریبهای
فرهنگی ناشی از تهاجم اجتماعی دشمن ،مهاجرتها و
حاشیهنشینی ،ضعف مهارتهای زیستن ،چگونه زیستن ،با
هم زیستن در نوجوانان و جوانان و مهمتر از همه غفلت از
رویکرد پیشگیری از مصرف مواد بیان کرد.

*

به آسیبهای اجتماعی بیشتر توجه شود

سیدحســن موســوی چلک رئیس انجمن مددکاران
اجتماعی ایران درباره مساله آسیبهای اجتماعی میگوید:
امروز شاهد شرایطی در کشور هستیم که ایجاب میکند
به آسیبهای اجتماعی توجه بیشتری شود .از جمله این
شرایط میتوان به تنوع آسیبهای اجتماعی ،کاهش سن
افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی ،رشد آمار
آسیب های اجتماعی ،گسترش آسیب های اجتماعی ناشی
از فضاهای مجازی و تکنولوژی ،جلوتر بودن آسیب های
اجتماعی از برنامه ها ،فراگیر نبودن برنامه های اجرایی در
کشور ،غالب بودن رویکردهای سیاسی  -امنیتی نسبت به
آسیبهای اجتماعی و عدم توجه کافی به مسایل اجتماعی
در کنار مســایل اقتصادی و سیاسی اشاره کرد.وی تاکید
کرد :تاملی بر وضعیت کشور در این حوزه نشان میدهد
که وضعیت جامعه ایــران در حوزه اجتماعی در حالت
بیتعادلی قرار دارد .گستردگی ،رواج و تعدد آسیبهای

تعداد و وسعت و پیچیدگی و تراکم آسیب های اجتماعی
افزوده شود .لذا ادامه وضعیت فعلی ،وضعیت نگران کننده
ای را برای نظام ایجاد کرده که مســتعد ایجاد بحران ها و
آشوب های اجتماعی خواهد بود.
* آســیبهای اجتماعی همچون اعتیاد و موادمخدر
تهدیدی برای کشور

در جمعیت فعال کشــور پنج درصد است  .مومنی نرخ
شیوع اعتیاد در حوزه دانشآموزی را  ۲درصد خواند و
گفت :این نرخ در آمریکا ۱۷ ،درصد و در برخی کشورها
نیز  ۲۰درصد اســت که رقم باالیی است .در همه ابعاد
اگر بخواهیم شاخص را تعیین کنیم ،وضعیت جمهوری
اسالمی ایران با بسیاری از کشورها فاصله زیادی دارد.

موســوی چلک ادامه داد :این بــاور وجود دارد که در * دنبال ارائه آموزش به خانوادههای دارای آســیب
نتیجه گسترش آسیب های اجتماعی در کشور هم فرد ،اجتماعیهستیم

انســیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاســت
جمهوری نیز در این باره در گفت و گو با خبرنگار حوزه
زنان و خانواده ایرنا در پاســخ به این ســوال که اکنون
آســیبهای اجتماعی در جامعه بیشتر شده ،سن اعتیاد
خیلی پایین آمده است و دخترانی که به موادمخدر روی
آوردهاند ،این معاونت چه برنامههای برای کمک به این
موضوع دارد ،اظهار داشت :یکی از کارهایی که در این
زمینه میخواهیم به وسیله خیران انجام دهیم این است که با
آموزش و تحت پوشش قراردادن خانوادههایی که عضوی
از آنها دچار این آسیبها هستند و یا خود خانواده دچار
این آسیب شده است بتوانیم فرزندان آنها را حفظ کنیم.
وی تصریح کرد :تمام تالش این است که اقداماتی انجام
شود که با ارائه آموزشهای الزم فرزندان این خانوادهها
به سمت مساله اعتیاد کشیده نشوند ،البته اکثر این افراد
در محله هایی هستند که این مشکل در آنجا شیوع پیدا
می کند و الزمه آن این است که خود بانوان از آسیب بیشتر
جلوگیری کنند.خزعلی معتقد است :بانوان بهتر همدیگر را
در مسیرهای مختلف درک میکنند تا بیشتر بتوانند در
زمینه حل آسیبهای اجتماعی پشتیبانی کنند و مسایل
تربیتی آنها را عهدهدار شــوند روی همین اصل یکی از
برنامههایماتنظیمشدهاستکهبهوسیلهنیروهایمردمیاین
آموزش ها را به خانوادهها داشته باشیم.

هــم خانواده و هم جامعه از آن تاثیر خواهند پذیرفت و
هزینه های این گســترش را خواهند پرداخت .تاملی بر
برخی از آمارهای رسمی ارائه شده توسط مراجع ذیربط
کشور در حوزههای طالق ،موادمخدر و روانگردان ،دعاوی
خانوادگی ،اقدام به خودکشــی ،خشونتهای اجتماعی،
خشونتهای خانگی ،گرایش به مصرف مشروبات الکلی،
فرار از منزل و آســیبهای اجتماعی ناشی از گسترش
فضای مجازی گویای این موضوع هستند که آسیب های
اجتماعی تهدیدی جدی برای کشور محسوب می شوند
که به نظر میرسد این تهدید در نهایت امنیت اجتماعی و
حتی امنیت ملی ما را تهدید جدی خواهد کرد.وی اضافه
کرد :چرا که گسترش آسیب های اجتماعی نیروی انسانی
جامعه را که مهمترین مولفه در توسعه هر کشور محسوب
می شود را نابود خواهدکرد و در این شرایط شاهد کاهش
مولفه مهم دیگر برای توســعه هستیم که از آن به عنوان
سرمایه اجتماعی یاد می شود .بدون شک جامعه ای که
در آن نیروی انسانی سالم و کارآمد و قانون مدار کم باشد
و اعتماد اجتماعی و مشــارکت اجتماعی هم پایین باشد
سالمت اجتماعی هم مناسب نخواهد بود و می توان گفت
که تحت تاثیر این شرایط ،کیفیت زندگی مردم نیز مناسب
نخواهد بود و در نتیجه مردم در آن جامعه «بهتر زیستن» را
تجربه نخواهند کرد.رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران
اضافه کرد :با توجه به اینکه این شــرایط را قبول کردیم * مصرف گل در جامعه به شدت افزایش یافته است
که در این حوزه عقب هستیم وخوب کار نکردیم و اینکه صفاتیان تحلیلگر اعتیاد نیز در
باید زمینه ها و رویکرد های اجتماعی را تقویت کنیم ،این گفت و گو با خبرنگار
خود یعنی پذیرش این نکته که با زور و اجبار نمی توان ایرنا اظهار
آســیب های اجتماعی را کنترل کرد و کاهش داد که اگر داشت:
می توانســتیم با ایــن رویکرد قهری کنتــرل کنیم این
وضعیت را کــه در حال حاضر داریم و همه نگران تنوع
و تعدد آســیب های اجتماعی و کاهش سن افراد در گیر
آسیب های اجتماعی هستند ،شاهد نبودیم.

سال بیستم و یکم شماره 3949
طالعبینی
فروردین :

امروز با نیت های خوب از خواب بلند می شوید
و تصمیم دارید که قبل از شروع یک کار جدید به
کارهای نیمه تمام تان سر و سامان دهید .اما ممکن
است روز به پایان برســد و ببینید که هنوز کارهای نیمه تمام
به سرانجام نرسیده اند ،البته این مشکل جدیدی نیست .امروز
فرصتی دست داده که از این چرخه ی تکراری خارج شوید و با
تمرکز به انجام کارهای تان بپردازید .اگر امروز کارهای تان تمام
نشوند ،فردا به سختی می توانید با آن ها دست و پنجه نرم کنید.
اردیبهشت :

دل تان می خواهد به حال خودتان باشید ،اما کارهای
زیادی هستند که انتظارتان را می کشند .اگر در منزل
تنها بمانید و کاری نکنید ،آن وقت فکرتان مدام پیش
کارهایی خواهد بود که باید انجام شان دهید .اگر هم اوقات تان را با
دوستان و خانواده سپری کنید ،آن وقت شاید دل تان بخواهد که ای
کاش در ســکوت و آرامش منزل می ماندید .در هر صورت یادتان
باشد که عدم رضایتی را که احساس می کنید به دیگران نسبت ندهید.
خرداد :

امروز یک فرصت هیجان انگیز دســت داده که
انعطــاف پذیری خود را نشــان دهید .به عالوه
می توانید کاری که دل تان با آن نیست را به طرز
موفقیت آمیزی به انجام برســانید .وقت تان را به خاطر تغییر
چیزهایی که در کنترل شما نیستند تلف نکنید.
تیر :

به کلماتی که امروز به کار می برید فکر کنید .ممکن
است به اشتباه خشم کسی را برانگیزید که معمو ًال
تمایلی به بروز احساســات اش ندارد .البته این اشتباه موجب
اختالفات جدی نخواهد شد .بهترین راهکار برای رسیدن به
نقطه ی آرامش و تعادل این است که صادقانه عمل کنید.

شهریور :

موجود بیش از چهار میلیون مصرفکننده مســتقیم و
غیرمستقیم موادمخدر در کشور داریم ،یعنی  ۱۵میلیون
نفر و یک ششم کشور درگیر گرفتاری موادمخدر هستند.
وی با بیان اینکه مصرف گل در جامعه به شدت افزایش
یافته است ،تصریح کرد :این مصرف در پارکهای تهران
قابل مشاهده است و در مدارس راهنمایی نیز این موضوع
به خوبی دیده میشود.صفاتیان با بیان اینکه وقتی معاون
وزیــر آموزش و پرورش اعالم میکند که ســن اعتیاد
باالرفته اســت ،تصریح کرد :نمیتوان این را پذیرفت
چون وقتی مادر دانشآموزان بسیاری از این مسایل را
در پارکها و خیابانها مشاهده میکنند چگونه باید این
موضوع را قبول کرد .آیا اعالم این آمار بر مبنای یک کار
تحقیقاتی و براساس کدام کار پژوهشی است که از سوی
معاون وزیر اعالم میشود.این تحلیلگر ادامه داد :جوان یا
نوجوانی که از سنین پایین گل یا حشیش استفاده میکند
 ۱۰سال دیگر نمیتواند خانواده تشکیل دهد ،نمیتواند
در جایی مشــغول به کار شــود و یک شخصیت ضد
اجتماعی پیدا میکند وقابل درمان هم نخواهد بود.وی
با بیان اینکه موضوعات اجتماعی همه زنجیرهوار به هم
وصل هستند و ریشه همه این موضوعات اعتیاد است،
اظهار داشت :با گران شدن موادمخدر ،فرد معتاد مجبور
است به سمت مواد ارزانتر و ناخالص و تزریق و مصرف
مواد روانگردانها برود و در نهایت مجبور به جرم برای
تامین موادمخدر موردنیاز خود میشــود که به همین
منظور باید چارهای اساسی برای این موضوع اندیشید.
صفاتیان ادامه داد :موادمخدر ساالنه نزدیک به  ۲۰۰هزار
یزند باید پرسید
میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضربه م 
که مسئوالن کشوری وقتی موادمخدر روزانه حدود ۵۰۰
میلیارد تومان در بخش درمان ،بهداشت ،مقابله و دیگر
بخشها ،به کشور ضربه زده است چه کاری باید انجام
دهد تا اعتیاد این همه ضربه به کشور وارد نکند.به هر حال
آسیبهای اجتماعی به ویژه اعتیاد موجب ضربه بزرگی
به کانون گرم خانوادهها میشود چرا که وقتی بانوان درگیر
این آسیب شوند هزاران مشکل از جمله ازهم پاشیدگی
خانوادهها ،طالق و از هم گسستن ارتباطات خانوادگی
میشــود اگرچه افزایش اعتیاد در مردان آســیبهای
بیشــتری به همراه دارد اما اگر به گونهای برنامهریزی
شود که اعتیاد این همه ضربه
بــه جامعــه وارد
نکند نقش

* سن اعتیاد در کشور  ۲۴سال

اسکندر مومنی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان
اینکه میانگین ســن اعتیاد در ایران ۲۴ ،سال و چند ماه
است و این سن اعتیاد در دنیا ۱۹ ،سال است ،گفت :نرخ
شیوع اعتیاد در جمعیت فعال کشور پنج درصد است.وی
خاطرنشان کرد :همچنین نرخ شیوع اعتیاد در جمعیت
فعال کشــور ،پنج درصد است و این نرخ در دنیا باالی براســاس
 ۷درصد اســت ،اگرچه وجود یک معتاد هم در ایران آمار و اطالعات
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مدیریت مالی امــروز به یکــی از آن کارهای
سخت تبدیل شده اســت ،زیرا هر چه بیشتر به
جزییات دقت می کنید ،بیشتر به اطالعات متضاد
و ناهماهنگ دســت می یابید .شاید امروز فرصت کافی برای
رمزگشایی همه ی امور نداشته باشید ،اما بدانید که غرق شدن
در حقیقت از بروز بحران های احتمالی جلوگیری خواهد کرد.
آرامش و خونســردی خود را حفظ کنید و به دنبال راه حل
باشید .در نهایت خالقیت شما جواب خواهد داد.

در خصوص ترویج فرهنگ عاشــورایی و حسینی در کتب
درسی اعالم کرد بیش از  ۴۵عنوان درسی در  ۲۸کتاب در
دورههای مختلف تحصیلی ابتدایی ،متوسطه اول و متوسطه
دوم به مناســبت فرا رسیدن ایام ســوگواری سید و ساالر
شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین (علیهالسالم) ،واقعه کربال،
عاشورای حسینی ،عزاداری های ماه محرم ،در این کتابها
درج شده است.در این عناوین درسی به شکلهای گوناگون
همچون نثر ،نظم ،شعر ،متن ،قصه و غیره به واقعه کربال و امام
حسین علیه السالم و یا وقایع مرتبط پرداخته شده است.

سرویس اجتماعی  //اعتیاد کوچک و بزرگ نمیشناسد
کمر همت را بســته تــا درگیری خانوادههــا با این
آسیب اجتماعی را شاهد باشــد ،این بار نوجوانان و
جوانان به ویژه دختران طعمــه این هیوالی مرگبار و
پرمخاطره شــدهاند و کانون گرم خانوادهها را نشانه از این عوامل برنامهریزی هوشمندانه کرد.چهار میلیون و اجتماعی باعث شده تا علیرغم این که دستگاه های مسئول زیبنده نیســت اما اگر اقدامات جمهوری اسالمی ایران
گرفته است.
 ۴۰۰هزار نفر مصرفکننده مستمر و غیرمستمر در کشور تمــام تالش خود را انجام می دهنــد ،اما روز به روز بر نبود ،وضعیت اعتیاد بدی را شاهد بودیم.نرخ شیوع اعتیاد

چهارشنبه  19مرداد 1401

مرداد :

آنچه دانشآموزان در کتابهای درسی درباره محرم میخوانند
شده این مهم با پرداختن به ابعاد مختلف زندگی ائمه اطهار
و ســیره و منش ایشــان مورد توجه قرار گیرد .از این رو
بهمنظور آگاهیبخشی ،معرفی الگوهای صدر اسالم ،امامان
(علیهالسالم) و سیره زندگی این بزرگواران ،شخصیتهای
شاخص دوران تمدن اســامی و دوران معاصر؛ کتابهای
درسی برای گروههای سنی مختلف مناسبسازی شده است.
دفتر برنامهریزی درسی و تألیف کتابهای دوره ابتدایی و
متوسطه نظری که مأموریت تألیف محتوای مرتبط با کتابها
را برعهده دارد ،در راستای معرفی تالشهای صورت گرفته
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قبل از این که نا امیدی شما به خشم تبدیل شود
باید راهی پیدا کنید تا آن را بروز دهید .اگر عصبانی
باشید ممکن است با دوستان و همکاران تان دعوا
کنید و این امر موجب تشدید فشارها خواهد شد .شاید تمایل
داشته باشید که این وضعیت آشفته را به دیگران نسبت دهید ،اما
بد نیست کمی هم در رفتار خودتان دقیق شوید و ببینید شما چه
قدر در به وجود آوردن این وضعیت نقش دارید.
مهر :

امروز به راحتی می توانید در رویاهای قشنگ تان
گم شوید .تصورات شما می توانند ایده های ناب و
خالقانه ای را در اختیار تان قرار دهند ،اما تبدیل
آن ها به واقعیت کار چندان آسانی نیست .اگر از امور جانبی
زندگی تان کم کنید شاید بتوانید به اهداف تان دست پیدا کنید.
مدتی از شــلوغی ها دور باشــید تا در آرامش و سکوت به
خالقیت های تان مجال بروز دهید.
آبان :

امروز شاید احساس کنید که دوستان تان در دسترس
نیســتند ،اما این فقط یک نشانه است که به شما
می گوید به آن ها نیاز دارید ،نه این که رفتار آن ها تغییر کرده
باشد .نمی توانید این فاصله ی احساسی را درک کنید ،اما هنوز
هم تمایل دارید که به آن ها محبت کنید ،حتی اگر آن ها رغبتی
به صمیمی تر کردن روابط تان نداشته باشند .اما هر چه بیشتر
خودتان را به دیگران نزدیک کنید ،آن ها بیشــتر از شما دور
خواهند شد .به شما توصیه می شود که برای مدتی توجه تان را
به کارهای خالقانه بدهید تا این وضعیت تمام شود.
آذر :

به نظر می رســد که تالش های اخیرتان چندان
مورد توجه قرار نگرفته اند .اما امروز مورد توجه
قرار خواهید گرفت .در چشم بعضی ها مثل یک
قهرمان واقعی به نظر می رسید .اما شما فقط دارید همان کارهای
عادی خود را انجام می دهید و به نظر خودتان کار خیلی بزرگی
انجام نداده اید.
دی :

امروز ممکن است با یکی از دوستان تان اختالف
نظر داشــته باشــید ،اما این اختالفات به تدریج
در طول روز به جاهای خوب کشــیده خواهند
شــد .بد نیست با کسانی که با شما هم فکر هستند وارد بحث
شوید .البته ممکن است گفتگوها به موضوعاتی مانند مذهب یا
سیاست کشیده شود که شما همیشه از آن ها فراری بوده اید.
وقتی حرف های تان را زدید به دیگران هم فرصت حرف زدن
را بدهید.
بهمن :

امروز حس ششــم تان به شدت قوی شده است
و می توانید به جزییاتی دقت کنید که همیشــه
آن ها را نادیده می گرفتید .حواس تان باشد که این قابلیت خود
را به رخ دیگران نکشید .اگر اعتماد به نفس شما به گستاخی
کشیده شود ممکن است همه چیز به ضرر شما تمام شود .برای
این که شانس موفقیت تان زیاد شود باید دیدگاه تان را اصالح
کنید.
اسفند :

موثرتری را
خواهد داشت.

حواس تان باشــد که امروز خشم تان را به کسی
که تقصیری ندارد انتقال ندهید .اگر ناگهان عصبانی
شوید ممکن است همه ی تالش های تان نابود شود .اما مشکل
این جاست که اگر چیزی هم نگویید باز ممکن است موانعی
سر راه تان به وجود بیاید .سعی کنید تهدیدآمیز حرف نزنید تا
دیگران با شما همراه شوند.
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گروه گزارش  //وجود پول های کثیف و سمی در بازار مسکن
باعث متالطم شدن این بازار و افزایش قیمت مسکن شده
که تاکنون در این حوزه اقدام مناســبی نشده است و بنظر
می رسد روز به روز این پول ها بیشتر در بازار مسکن خرج
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قاچاقچیــان و بخصــوص قاچاقچیان ســوخت و ...با
خرید ملک با هر قیمتی به نام خودشــان یا دیگری باعث
شــده اند قیمت امالک بصورت غیرقابل بــاوری در این
سال ها حبابی شــده و مردم از خانه دار شدن ناامید شوند
و رهن واجاره نیز افزایش چشــمگیری داشــته باشد که
مستاجران هم نمی توانند خانه مناسب را با قیمت متعارف
اجاره کنند .برخی از فعاالن حوزه مســکن معتقدند خرید
امالک با قیمت های باال توســط این قشر باعث می شود
تا فروشــندگان ودالالن مســکن به این قیمت ها استناد
کننــد و بگونــه ای تلقی کنند و در جامعــه وانمود نمایند
که این قیمــت هایی که این امالک به فروش رفته اســت،
قیمــت هــای واقعــی و ارزش امــاک اســت و بر آن
موج ســواری می کنند که منجر بــه افزایش حباب قیمت
مسکن شــده وباعث ناامیدی بیشتر مردم از خانه دار شدن
میشــوند .از طرفی دیگر بنا به اذعان برخی از مشــاوران
امالک ،برخی از کشــاورزان استان های همجوار هرمزگان
نیز پس از کســب سود حاصل از فروش محصوالت شان،
اقــدام به خرید امالک با هر قیمتی وبه هر تعداد در شــهر
بندرعباس می کنند که این موضوع هم در حبابی شدن قیمت
مسکن بسیار اثرگذار است .از طرفی دیگر بارها رسانه ها
گــزارش هایی را منتشــر کرده اند که برخــی از صنایع و
بنگاه های اقتصادی نیز امالکی را در بندرعباس خریده اند ویا
رهن واجاره کرده اند و همچنین مهاجرین داخلی و خارجی
وبخصوص افاغنه که به بندرعباس آمده اند ،نیز امالک را با
قیمت های باال خریده ویا اجاره می کنند که باعث افزایش
قیمت ها شده اند و مردم عادی از خانه دار شدن ناامید شده
و حتی برای رهن واجاره در ســال های اخیر و بخصوص
سه چهار سال اخیر با چالش های زیادی مواجهند .متاسفانه
مافیای مسکن در بندرعباس زیر ذره بین هیچگونه نهاد و
دستگاه نظارتی قرار ندارند واز آن طرف برخی از سازندگان
مســکن و دالالن با تبانی بایکدیگــر وهمراهی برخی از
مشــاوران امالک اقدام به افزایش قیمت هــا نموده و این
وضعیت باعث شده است قیمت واقعی مسکن با قیمت هایی
که در بازار وجود دارد ،تفاوت های فاحشی را داشته باشند و
برخی از سازندگان بدنبال سودهای چند صد درصدی هستند
و در این بازار هیچگونه نرخ گذاری وجود ندارد که نیاز است
نرخ گذاری منطقه ای توســط اتحادیه امالک و نمایندگانی
از دستگاه قضایی ،راه وشهرسازی ،صمت ،اتاق اصناف و...

گروه خبر  //به مناسبت ایام سوگواری و
عزاداری سیدالشهدا حضرت امام حسین
علیه السالم مراســم تاسوعا و عاشورای
حسینی با حضور هیات کانون ناشنوایان
اســتان هرمزگان در محل گلزار ملکوتی
شهدای بندرعباس برگزار شد .

بــه گــزارش خبرنگار دریــا ؛ به
مناســبت دهــه اول مــاه محــرم و
ایام شهادت ،ســوگواری و عزاداری
اباعبداهلل الحسین (ع) و همزمان با شب
تاسوعا و عاشــورای حسینی مراسم
سوگواری و عزاداری به همت هیات
کانون ناشــنوایان استان هرمزگان و با
شرکت جمعی کثیری از جامعه هدف
ناشــنوایان و خانوادههای آنها و خیل
عظیمی از دوستداران خاندان عصمت
و طهارت علیهم السالم در محل گلزار

مسکن در دست متقاضیان غیرمصرفی است و به همین دلیل
رشــد قیمت در این بازار متناسب با قدرت خرید مردم باال
نمیرود .بر همین اساس ،در دوره رکود مسکن نیز به واسطه
اینکه بازیگران عمده بازار همان سرمایهگذاران غیرمصرفی
بودهاند ،اجازه افول چشمگیر قیمت را نمیدهند و بهاصطالح
چسبندگی قیمت در بازار مسکن رخ میدهد.

سرمایهگذاران غیرمصرفی  ،حباب ساز قیمت امالک

پول های سمی و کثیف در بازار مسکن

نقش پولشویان

,,

رئیس هیأتمدیره کانون انبوهسازان در پاسخ به اینکه ورود

باال رفتن قیمت مسکن در دست متقاضیان غیرمصرفی است
و به همین دلیل رشد قیمت در این بازار متناسب با قدرت خرید مردم باال نمیرود
برای فروش و رهن واجاره اجرایی شود .البته اندک سازندگان
منصفی هم فعالیت دارند که در واقع بایســتی از آنها در این
بازار حمایت شود و همچنین استفاده از فن آوری نوین در
ســاخت وساز بایســتی مورد حمایت و تشویق و ترغیب
دستگاه های مختلف از جمله شهرداری ها ،نظام مهندسی
ساختمان ،راه وشهرسازی ،بنیاد مسکن ،بانک ها و ...قرار
گیرند و طرح های مسکنی که بخش های خصوصی و دولتی
اجرا می کنند ،به اســتفاده از فن آوری نوین توجه بیشتری
نمایند تا قیمت تمام شــده مســکن کمتر شده و ساختمان
سبک تر احداث شود که متاسفانه در هرمزگان به این حوزه
نیز کمتر توجه شده است.
متقاضیان غیرمصرفی

به همین واسطه هرگونه تحرک جدید در حرکت نقدینگی و در این وضع ،تقاضای سرمایهای که برای حفظ ارزش سرمایه
پولشویی میتواند به تنش دوباره این بازار دامن بزند.براساس و کسب سود قابلتوجه وارد بازار شده ،از رشد روز افزون
آمارهایی که اتحادیه مشــاوران امالک تهــران از ترکیب قیمت استقبال میکند و حتی با معامالت سفتهبازانه ،زمینه
هیجانی شــدن بازار را فراهم میآورد .درنتیجه وقتی بازار
مسکن وارد دوره رکود میشــود ،سیر تحوالت قیمت در
این بازار بســیار محدود و با چسبندگی باال تغییر میکند؛
سرنوشــت بــازار را پولهــای بــزرگ و
زیرا سرنوشــت بازار را پولهای بزرگ و متقاضیان پولدار
متقاضیان پولــدار تعییــن میکنند ،نه
تعیین میکنند ،نه متقاضیان مصرفی .آنچه در این وضعیت باید
مورد توجه قرار گیرد ،ورود پولهای کثیف به بازار مسکن و
متقاضیان مصرفی .آنچه در این وضعیت
پولشویی از طریق معامالت ملکی است که به گواه متصدیان
باید مورد توجه قرار گیرد ،ورود پولهای
این بــازار در دوره رونق به جهش قیمت دامن م یزند و در
کثیف به بازار مسکن و پولشویی از طریق
دوره رکود از افت قیمتها جلوگیری میکند.
معامالت ملکی است که به گواه متصدیان

,,

حقیقتایناستکهباالرفتنقیمتمسکندردستمتقاضیان
غیرمصرفی اســت و به همین دلیل رشد قیمت در این بازار این بازار در دوره رونق به جهش قیمت
متناسب با قدرت خرید مردم باال نمیرود .بر همین اساس ،دامــن میزنــد و در دوره رکــود از افت
در دوره رکود مسکن نیز به واسطه اینکه بازیگران عمده بازار قیمتها جلوگیری میکند
همان سرمایهگذاران غیرمصرفی بودهاند ،اجازه افول چشمگیر
قیمت را نمیدهند و بهاصطالح چســبندگی قیمت در بازار متقاضیان بازار مسکن ارائه میدهد ،در دوره رونق اخیر بازار
مسکن رخ میدهد.بازار مسکن ب هدلیل شفافیت پایین ،تأثیر مسکن80 ،درصد تقاضاها ،سرمایهای و 20درصد مصرفی
مستقیمی نیز از پولشویی و گردش پولهای کثیف میپذیرد و بوده و نبض قیمت در دست متقاضیان سرمایهای قرار دارد.

سکوت پرهیاهوی ناشنوایان
در شب تاسوعا و عاشورای حسینی

ملکوتی شــهدای بندرعباس برگزار
شد ؛ خاطرنشان می گردد :در جریان
برگزاری این مراسم ناشنوایان عزادار
با ســکوت پر هیاهوی خــود ارادت
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خویش را به ساحت مقدس اهلبیت
علیهمالســام ابراز داشتند و در رثای
مظلومیــت امام حســین (ع) و یاران
باوفایش در دنیایی از سکوت درونی
با دستانی ملتمس از دعا به عزاداری
و ســوگواری پرداختند و اشک اندوه
و ماتم ریختنــد ،این دلــدادگان بی
صدای حسین با دستان خود روایتگر
داســتان ماتم و اندوه شهدای دشت
نینوا شدند.
گفتنی است  :این مراسم به مدت ۱۳
شب ،با نوای گرم گروهی از مداحان
و ذاکران اهل بیت علیه الســام همراه
با سینه زنی ســنتی و با حضور هیئت
کانون ناشنوایان اســتان هرمزگان در
محل گلزار شهدای بندرعباس برگزار
می گردد.

پولشویی با معامالت ملکی

بازار مسکن ظرفیت بسیار باالیی برای جذب نقدینگی دارد
و به همین دلیل ،در طول سالهای گذشته به محل امنی برای
سرمایههای بزرگ و گاه با منشأ نامشخص تبدیل شده است.
یکی از ثمرات حضور این سرمایهها در بازار مسکن آن است
که اجرای هرگونه قانون شفافساز در این بازار بهکندی دنبال
میشود و سرمایهگذاران آن از حداقل دخالت سازمان امور
مالیاتی نیز معاف هستند.حقیقت این است که باال رفتن قیمت

80درصــد تقاضاهــا ،ســرمایهای و
20درصــد مصرفی بوده و نبض قیمت
در دســت متقاضیان ســرمایهای قرار
دارد .در این وضع ،تقاضای ســرمایهای
که برای حفظ ارزش ســرمایه و کســب
ســود قابلتوجــه وارد بازار شــده ،از
رشد روز افزون قیمت استقبال میکند
و حتــی با معامالت ســفتهبازانه ،زمینه
هیجانی شدن بازار را فراهم میآورد
پولهای کثیف و با منشأ غیرمشخص چه تأثیری در روند
بازار مسکن دارد ،تأکید میکند :پولشویی یک امر شناخته
شــده در اقتصاد جهانی است که برای تغییر ماهیت ظاهری
پولهای سیاه ،کثیف و غیرشفاف مورد استفاده قرار میگیرد
و متأســفانه در ایران به واسطه پایین بودن شفافیت در بازار
مسکن ،سهم قابلتوجهی از پولشوییها به سمت این بازار
سوق پیدا میکند .وی با تأیید اینکه صاحبان پولهای کثیف
چنــدان به قیمت فروشــندگان در معامالت ملکی اهمیت
نمیدهند ،میگوید :وقتی یک ملک در یک منطقه با قیمت
فالن معامله میشود ،این قیمت بهتدریج به بهای آن ملک و
ملکهای مجاور تبدیل میشود و خریداران نبض قیمت را
بهدست میگیرند؛ درست مانند اتفاقی که در معامالت صوری
و سفتهبازی انجام میشود و قیمتها را بهصورت غیرواقعی
باال میبرد .وی با تأکید بر اینکه نتیجه این معامالت ،رشــد
غیرواقعی و رواج قیمتهای کاذب در بازار مســکن است،
میافزایــد :حتی با نادیده گرفتن پولهای کثیف ،در اقتصاد
ایران روزانه هزارمیلیارد تومان به نقدینگی افزوده میشود که
اگر فکری برای هدایت آن به سمت حوزههای مولد نشود،
حتی ورود بخشی از این پول به بازار مسکن نیز میتواند خطر
تشنج دوباره بازار را به همراه بیاورد .بهگفته وی ،به واسطه
ماهیت سرمایهای مسکن ،تنشهای قیمتی بهصورت دورهای
در ایــن بازار اتفاق میافتد و ایــن نقدینگیهای روزانه با
جمع شــدن در حوزههای غیرمولد ،یکباره به بازار مسکن
هجوم میآورند و به ذخیره سرمایهای تبدیل میشوند.

معاون امور مطبوعاتی و اطالعرسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :

صنفی خبرنگاران دارد
معاونت مطبوعاتی عزمی جدی در رفع دغدغههای
ِ

گروه خبر  //معاون امور مطبوعاتی و اطالعرسانی
وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی در پیامی ضمن
قدردانی از تالشهای خستگیناپذیر خبرنگاران در
توجه به نیازمندیها و مسائل و مشکالت کشور و در
عین حال ،تبیین پیشرفتها و واقعیتهای موجود،
صنفی
از عزم جدی این معاونت در رفع دغدغههای
ِ
خبرنگاران و ارتقای منزلت روزنامهنگاری خبر داد.

به گزارش روابطعمومی معاونت امور مطبوعاتی
و اطالعرســانی ،متن کامل پیام فرشاد مهدیپور
ِ
مجاهدات مردان و
بهشرح زیر است:عاشورا ،یادآو ِر
زنانی است که با برافراشتن بیرق شرافت و آزادگی،
چراغ حقیقت و آگاهــی را بهروی همه جهانیان
برافروختند و برای همیشــهی تاریخ نورافشانی
کردند .تقارن  17مرداد امسال با عاشورای حسینی،
ِ
حقیقت روشــن
فرصتی مغتنم برای یادآوری این
است که خبرنگاری در امتداد شغل اولیا و هم در
ادامهی ِ
منش راویان حماسه تاریخسازی است که

در جریان نهضت عاشورا با چشمان حقیقتبینِ
ِ
عینیت
خود ،آنچه را که دیدند و شــاهد بودند ،به
تمام برای مردم بازگو کردند و مفاهیم بلندی چون
عشق و ایثار ،آزادگی و اخالص ،صداقت و راستی
و دیگر مفاهی ِم انسانی را با نهضت امام حسین (ع)
گره زده و برای همیشــه جاودانه ساختند.بدون
تردید ،بخش بزرگی از رسالتی که امروز خبرنگارا ِن
ایرا ِن اسالمی نیز بر عهده دارند ،در ادامهی همان
مسیر و در راستای همگانی کردن مفهوم «جهاد
تبیین» به معنای واقعی کلمه است.بازتاب عینی
واقعیتها و توجه به تولید محتوای فاخر ،از جمله
مصادیقی هستند که در جهاد تبیین میتواند پیروزی
بخش باشــد و در این عرصه هر قلم میتواند به
مثابهی یک سرباز پُرتوان عمل کند.اینجانب ضمن
گرامیداشــت یاد و خاطره شهید محمود صارمی،
خبرنگار گرانقدر خبرگزاری جمهوری اســامی

ایــران ،که در روز  ۱۷مــرداد  ۱۳۷۷حین انجام
مأموریت رسانهای در شهر مزار شریف افغانستان،
به مقام رفیع شهادت نائل آمد ،برخود الزم میدانم
قدردان تــاش و فداکاریهای تمــام همکاران
گرامی و خستگیناپذیرم باشم که ضمن توجه به
نیازمندیها و مســائل و مشکالت ریز و درشت
جاری ،در تبیین پیشرفتها و واقعیتهای کشور
نیز از هیچ تالشی فروگذار نکرده و نقش بهسزایی
در امیدآفرینی به جامعه و ایجاد یاس و نا امیدی در
دشمنان قسمخورده این نظام اسالمی ایفا میکنند.
توجه ویژه به موضوعات مهمی چون امنیت شغلی
و استقالل حرفهای خبرنگاران ،یکی از اولویتهای
اصلی معاونت امور مطبوعاتی و اطالعرسانی در
دورهی اخیر است و مطابق مصوبات ،این معاونت
ِ
خدمات حمایتی
عزمی جدی دارد تــا با ارائهی
جدید به این قشــر فرهیخته ،گامی اساسی برای

رفع دغدغههای صنفیِ خبرنگاران و ارتقای منزلت
روزنامهنگاری برداشــته شــود.امید فراوان دارم
همانطور که تا به امروز توانســتهایم ،در ادامه نیز
بتوانیم با اطالعرسانیِ عینی و شفاف و با بهرهگیری
هرچه بیشــتر از ظرفیتهای نوین رسانهای ،در
پاسداری از ارزشهای اسالمی و صیانت از منافع
ملی و مردمی ،توفیقی روزافزون داشته باشیم.

