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احمد مرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد
وضعیت اشتغال نیروهای بومی در پروژه 

خط لوله گوره به جاسک مشخص شود

استاندارهرمزگان  تاکید کرد
تالش جهت حفظ و تقویت وحدت 

در هرمزگان

با حضور مسئوالن سازمان دامپزشکی کشور 
نخستین بیمارستان تخصصی حیوانات 

خانگی هرمزگان افتتاح شد
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گروه خبر // مدیر کل امورمالیاتی هرمزگان گفت : آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات 
بر ارزش افزوده دوره دوم)فصل تابستان( سال 1401، مورخ 1401/07/15 و مصادف با روز 
جمعه بود لذا با توجه به درخواست های مودیان موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به 
منظور تکریم مودیان و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان،این فرصت 

تا 20مهرماه 1401 تمدید شده است .
    به گزارش خبرنگار دریا ؛ رضا آخوندزاده افزود: ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد 

مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره دوم )فصل تابستان( سال 
1401 را تا پایان روز چهارشــنبه مورخ 1401/07/20 تسلیم نمایند، امکان برخورداری 
صد درصدی بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور را در 
صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند. وی تاکید کرد: مودیان مالیاتی 
  WWW.INTAMEDIA.IR تا 20 مهرماه 1401 فرصت دارند با مراجعه به  آدرس

نست به تکمیل و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده فصل تابستان خود اقدام نمایند .

رئیس مرکز ملی تشخیص دامپزشکی : 
هرمزگان یک گلوگاه اصلی در سالمت 

زنجیره غذایی کشور است
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رهبر انقالب :

 پایبندی ورزشکاران به مسائل 
دینی و فعالیت جهادی تأثیر 

معنوی و اجتماعی زیادی دارد 

    مدیر کل امورمالیاتی هرمزگان:

20مهر ، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه 
مالیات بر ارزش افزوده فصل تابستان

به منظور تکریم مودیان و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان ، این فرصت تا 20مهرتمدید شد

گروه خبر // رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار 
دســت اندرکاران دومین کنگره ملی شــهدای 
ورزشکار فرمودند: پایبندی ورزشکاران و مدیران 
ورزشی به مسائل دینی و حضور جهادی چهره ها 
در میادین، تأثیر معنوی زیادی بر افراد مســتعد 

دارد . 
   به گزارش قدس آنالین، بیانات رهبر انقالب اسالمی 
در دیدار دست اندرکاران کنگره شهدای ورزشکار و 
جمعی از مادران شهدای ورزشکار که در تاریخ 20 
شهریور 1401 برگزار شده بود، صبح امروز در محل 
برگزاری این همایش در تهران منتشــر شد.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای در این دیدار با اشاره به تصریح قرآن 
به زنده بودن شهیدان، گفتند: شهیدان به جامعه ایمانی 
بشارت و دلگرمی می دهند که مجاهدت در راه خدا با 
وجود دشواری ها، عاقبت بسیار خوبی دارد و پایان آن 
نه با ترس همراه است نه با اندوه.  ایشان این بشارت 
امیدبخش را موجب حرکت و پیشــرفت دانستند و 
خاطرنشان کردند: انقالب اسالمی موجب ایجاد جاذبه 
عمومی برای جهاد و شهادت در راه خدا شد و بیش 
از ۵ هزار شهید ورزشکار نشانه های ممتازی از این 
جاذبه فراگیر و اثرگذار هستند. رهبر انقالب، محیط 
کنونی ورزش را متأثر از معنویت شهدای ورزشکار 
دانستند و با برشمردن جلوه هایی از تدیّن و پایبندی 
ورزشکاران کشورمان گفتند: حضور بانوی ورزشکار 
بر سکوی قهرمانی با حجاب اسالمی و دست ندادن 
با مرد بیگانه، اهداء مدالهای قهرمانی به خانواده های 
شهدا، سر به خاک ساییدن و ذکر نام ائمه هدی پس 
از پیروزی، و عزیمت هیئت ورزشی به زیارت اربعین، 

پدیده های شــگرف و بی بدیلی در دنیای مادی و پر 
از فساد امروز است که برای شناخت اعماق روحی 
و اخالقی ملت ایــران باید مورد توجه قرار بگیرند.  
ایشان با اشاره به نقش برجســته چهره ها از جمله 
ورزشکاران صاحب نام در تزریق معنویت به الیه های 
گوناگون اجتماعی، گفتند: پایبندی ورزشــکاران و 
مدیران ورزشی به مســائل دینی و حضور جهادی 
چهره ها در میادین، تأثیر معنوی زیادی بر افراد مستعد 
دارد. حضرت آیــت اهلل خامنه ای ورزش همگانی را 
عامل سالمت جسم و نشــاط روح و امری الزم و 
واجب برای همه خواندند و افزودند: ورزش حرفه ای 
و قهرمانی نیز اهمیت زیادی دارد چراکه هم موجب 
تشویق عموم مردم به ورزش همگانی است هم مایه 
افتخار ملی است و پیروزی در آن موجب خرسندی 
و سرافرازی همه ملت می شود و به همین علت بنده 
همواره از قهرمانان ورزشــی تشکر می کنم و به آنها 
تبریک می گویم.  ایشان با تأکید بر لزوم همراه کردن 
پیروزی فنّی در میدان با پیروزی ارزشــی افزودند: 
اینکه ورزشکار ما به علت مسابقه ندادن با فرستادگان 
رژیم صهیونیســتی از مدال محروم می شود، در واقع 
یک پیروزی اســت چرا که مسابقه دادن به معنی به 
رسمیت شناختن رژیمی غاصب، جالد و کودک کش 
و پامال کردن پیروزی اخالقی به بهای پیروزی فنّی 
و ظاهری اســت که به هیچ وجه ارزش ندارد.  ایشان 
تحریم های ورزشی بعد از جنگ اوکراین را موجب 
رنگ باختن ادعاهای مستکبران و دنباله روهای آنها 
درباره دخالت ندادن سیاســت در ورزش دانستند و 

گفتند: این قضیه نشــان داد هر جــا منافع غربی ها 
اقتضاء کنــد به راحتی از خطــوط قرمز خود عبور 
می کننــد.  حضرت آیت اهلل خامنه ای ورزشــکاران 
را به حفظ شــرف و آبروی خود و ملت و کشور با 
مراقبت از رفتارشان در میدان مسابقه و خارج از آن، 
توصیه کردند و افزودند: در گذشته محیط ورزشی ما 
همیشه به نام خدا و ائمه معصومین و جنبه های دینی 
و اخالقی آراسته بود اما غربی ها سعی کردند همراه 
با ورزشهای جدید، فرهنگ خود را نیز وارد کنند که 
باید ضمن فراگیری و پیشرفت در ورزشهای جدید، 
فرهنگ خود را غالب کنیم و نگذاریم ورزش به پلی 
برای ورود فرهنگ غربی تبدیل شود.  رهبر انقالب، 
همچنین از تولیدکنندگان فیلم مستطیل قرمز با موضوع 
شهادت جمعی از ورزشکاران و تماشاگران در جریان 
بمباران یک زمین فوتبال در اســتان ایالم در دوران 
دفاع مقدس، تشکر و تأکید کردند: بیان حقایق با آثار 

هنری کار الزمی است که باید با قوت انجام شود .

رهبر انقالب :

  پایبندی ورزشکاران به مسائل دینی و فعالیت جهادی 
تأثیر معنوی و اجتماعی زیادی دارد 

آگهي مناقصه یک مرحله اي 
شرکت صبا فوالد خلیج فارس در نظر دارد » خدمات اجرای دیوار پیرامونی کارخانه«  را از طریق 
برگزاري مناقصه یک مرحله اي به پیمانكاران واجد شرایط محول نماید . لذا از کلیه اشخاص حقوقی 
که در این حوزه فعالیت دارند ، دعوت به عمل می آید  در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مذکور به 

شرح ذیل اقدام نمایند . 
نحوه دریافت اسناد مناقصه

IR570700001000223620359001 1-  واریز مبلغ 1.000.000 ریال بابت خرید اسناد به شماره حساب 1036203591 و شماره شبا
نزد بانک رسالت گلشهر بندرعباس به نام شرکت صبا فوالد خلیج فارس .

2- ارسال نامه اعالم آمادگی که در آن ایمیل رسمی آن شرکت همراه با شماره تماس با کارشناس مربوطه ذکر شده باشد . به عالوه 
فیـــش واریزی میبایست به دبـیرخانه کمیسیون معـامالت به آدرس ایمیل زیر با موضـوع اعـالم آمادگی برای شرکت در مناقصه 

146-01 ارسال گردد .
Email: tco@sabasteel.co

پس از دریافت فیش های ارســالی ، اسناد مناقصه ، قرارداد و تمامی تغییرات احتمالی از طریق ایمیل به مناقصه گران ارسال و اعالم 
خواهد شد .

تضمین شرکت در مناقصه : 
ضمانتنامه بانكی جهت شرکت در مناقصه به مبلغ 8.000.000.000 )هشت میلیارد( ریال 

جدول زمانی انجام مناقصه : 

از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید پس از دریافت اسناد مناقصه ، پیشنهاد خود را در سه پاکت جداگانه )شامل ضمانت نامه 
بانكی ، اسناد فنی و پیشنهاد قیمت( مهر و موم شده ، مطابق با جدول زمانی مناقصه تا ساعت 14 مورخ 1401/8/10 به آدرس 

ذیل تسلیم نمایند .
آدرس جهت تسلیم اسناد : 

استان هرمزگان ، بندرعباس ، کیلومتر 13 جاده بندر شهید رجایي ، منطقه ویژه اقتصادي صنایع معدني و فلزي خلیج فارس ، 
مجتمع صبا فوالد خلیج فارس ، واحد حراست

متقاضیان برای آگاهی بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های 0763100 داخلی 235 و  161 تماس حاصل نمایند . 
شـایان ذکر است به پیشنهادهائي که داراي شرایط مشخص شده در مناقصه نبوده و همچنین خارج از زمان و مكان مقرر ارسال 

گردند ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .
هزینه انتشار آگهی درج شده در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد .

مهلت دریافت اسناد
1401/7/26

آخرین مهلت تحویل پاکت ها
1401/8/10

تاریخ گشایش پاکات
1401/8/10

پس از رقابت قصه گویان هرمزگان در مرحله استانی ؛

برگزیدگان مرحله منطقه ای بیست و چهارمین جشنواره بین المللی قصه گویی انتخاب شدند  
صفحه 4 را بخوانید

)مناقصه شماره : 01-146(
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افزایش 3 برابری صادرات دفاعی ایران طی یک سال گذشته

جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  اعالم کرد:  سطح صادرات 
تجهیزات دفاعی  کشورمان طی یک سال گذشته با رشد سه برابری رو به 
رو بوده است. به گزارش مهر، سردار فرحی  در نشست تخصصی مشترک 
کمیته بهره وری وزارت دفاع و ســازمان ملی بهره وری که برگزار شــد، 
طی ســخنانی اظهار کرد :» در وزارت دفاع بحث فناوری مطرح اســت 
و با توجه به رشــد شــتابان علم و فناوری که به ســرعت در حال تغییر 
اســت باید تالش کنیم که از این چرخه علمــی عقب نمانیم.« وی توجه 
به توسعه فناوری را بسیار مهم دانســت و گفت: »زمانی توسعه فناوری 
را خواهیم داشــت که به تمامی عوامل رشد و توسعه توجه کنیم ، زیرا در 
دنیای امروز راهبرد به ســمت برتری های خفیف پیش می رود و سرعت 
آن چنان زیاد شــده است که حتی کوچک ترین تعلل باعث عقب ماندگی 
می شود.« سردار فرحی در بخش دیگری از سخنان خود از رشد چشمگیر 
صادرات محصوالت دفاعی کشــورمان خبر داد و گفت : » در طی ســه 
سال گذشته قیمت محصوالت دفاعی ما برای مشتریان داخلی ثابت مانده 
یا حتی کاهش یافته اســت و رشــد قیمت محصوالت تولیدی ما به هیچ 
عنوان قابل مقایسه با نرخ تورم نیست، با وجود این، خروجی وزارت دفاع 
حداقل سه برابر شده اســت و در مدت سه سال گذشته رشد 10 برابری 
 محصوالت دفاعی را داشــته ایم و این عملکرد مــا تنها به دلیل توجه به

 بهره وری و استفاده حداکثری از ظرفیت های کشوری و البته کاهش هزینه ها 
و افزایش بهره وری اســت.« وی افزود:»هم اکنون با بیش از هشت هزار 
شــرکت دانش بنیان همکاری مشترک داریم و این همکاری باعث کاهش 
هزینه ها و افزایش تولیدات و بهره وری در وزارت دفاع شــده است.«در 
همین خصوص باید گفت که طی سال های اخیر  صنایع دفاعی بومی در 
ایران، صادرات نظامی کشــورمان با محصوالتی مثل مهمات و تسلیحات 
ســبک آغاز شده و بر اساس آن چه وزیر پیشین دفاع در سال 99  اعالم 
کرده  بود، چیزی حدود 40 تا ۵0 کشور دنیا خریداران محصوالت مختلف 
ایرانی هســتند که در این میان می توان به سیستم های اپتیک، تفنگ های 
تک تیرانداز، موشک های ضدزره و هواپیما های بدون سرنشین اشاره کرد، 
اما بی تردید گل سرســبد این محصوالت دفاعی، پهپادهای ایرانی است، 
پهپادهایــی که حاال نه تنها از خاک ایران صادر می شــود بلکه کارخانه 
مونتاژ آن در قلب آســیای میانه  فعالیت می کند و گفته شده که با تالش 
متخصصان صنعت دفاعی کشورمان ایران در رده پنج کشور اول تولیدکننده 
پهپادهای نظامی قرار گرفته اســت. ایران  حتی پهپادهای خود را  به بیخ 
گوش واشنگتن نیز صادر کرده و در آخرین خبری که در حاشیه رزمایش 
مشترک ایران، چین و روسیه در ونزوئال اعالم شد؛  پهپادهایی که در ایران  
با نام ایرانی »مهاجر-2« شناخته می شــوند، اکنون با نام »آنتونیو خوزه 
سوکره« در ونزوئال  مونتاژ  می شوند و در آسمان این کشور به پرواز در 
می آیند. درباره قدرت پهپادی ایران همین قدر کافی اســت که فرانتزمن 
که یک تحلیل گر دفاعی و کارشــناس پهپادی مســتقر در بیت المقدس 
 اســت، در این باره می گوید: » ایران اکنون یک بازیگر جهانی در زمینه 
صادرات پهپادهاست. این واقعیت که پهپادهای تازه تر همچون مهاجر 6 
در جاهایی مثل شــمال آفریقا دیده می شوند، نشان می دهد که کشورها 
به این پهپادها به عنوان دگرش دهنده بازی می نگرند.... پهپادهای ایران، 
 ارزان تــر از دیگر مدل های موجود در بازار هســتند، اما پیچیده تر هم 
 می شــوند و ارزش خــود را در صحنه های نبــرد در خاورمیانه ثابت

 کرده اند.«  

واکنش ها به همکاری پلیس به اعتراض های مسالمت آمیز مردم در نازی آباد تهران
در حالی که این روزها تصاویر بعضا ناراحت کننده ای از ناآرامی ها و اغتشاشات  منتشر 
می شود انتشار فیلم هایی از اعتراضات شنبه شب نازی آباد بازتاب گسترده ای داشت. 
 تصاویری که پلیس را در حالی در کنار خیابان و در حال مشــایعت  معترضان نشان 
می دهد  که معترضان نیز به آرامی فقط شعار می دهند و خبری از تخریب و رفتارهای  
هنجارشــکنانه نیست . پیشتر آیت ا...  رئیسی در گفت وگویی تلویزیونی با اشاره  به  
حق مردم برای اعتراض و مشخص شدن حد فاصل بین اعتراض و اغتشاش تاکید کرده 
بود: »چه اشــکالی دارد برای گفت و گو، نقد و حتی اعتراض مراکزی را قرار دهیم که 
بشود مرکز گفت وگو، نقد و حتی اعتراض کردن نسبت به برخی مشکالت. چه اشکالی 
دارد کــه برای گفت وگو، نقد و حتی اعتراض مراکزی اختصاص پیدا کند؟ این امر در 
قانون اساسی هم جایگاه دارد.« کاربری  با اشاره به این سخنان رئیس جمهور ،تصاویر 
منتشر شده از اعتراضات شنبه شــب نازی آباد را نمونه ای برای ابراز اعتراض بدون 
 رفتارهای مخرب و اغتشاش گرانه دانست. جلیل محبی دبیر سابق ستاد امر به معروف و

 نهی از منکر نیز در توئیتی در این باره نوشت:» اتفاقی که دیشب توسط پلیس و مردم در 
نازی آباد افتاد، رسیدن به عقالنیت بود.اعتراض بود و خشونت توسط خود مردم نادیده 
گرفته شد.دم پلیس و اهالی نازی آباد گرم.« کاربر دیگری به نام جنلی هم در توئیتی با 
اشاره به این که »دیشب برای اولین  بار پلیس تو اعتراضات نازی آباد راه رو واسه مردم 
باز کرد، امنیتشون رو تامین کرد و کنارشون زنجیروار حرکت کرد تا خطری تهدیدشون 
نکنه، نوشت : مردم هم بدون هیچ خطایی راهپیمایی کردن و شعار دادن.ما به این اتفاق 
بیشتر از یک بار نیاز داریم.صف مردم از اغتشاشگران جداست.« کاربر دیگری نوشت: 
»دیشــب در تهران نازی آباد، پلیس راه را برای مردم باز کرد و همراه مردم قدم زد و 
امنیت معترضان را تامین کرد نه ســطل زباله ای آتش گرفت نه خونی از دماغ کسی 
آمد.«کاربر دیگری هم نوشت :» نیروی خدوم پلیس و بسیج هم جزو همین مردم و آب 
و خاک هستند.توصیه می کنم به جای خشونت علیه یکدیگر،  دست به دست هم برای 
ساخت ایران آباد تالش کنیم.« عبد ا... گنجی فعال سیاسی نیز در صفحه توئیتری خود 
با هشتگ » الگوسازی « نوشت : »این یک نمونه را ببینید دیشب در تهران مردمی شعار 
می دهند و حمله و اغتشاش بین آن ها نیست.پلیس دو طرف جمعیت در حال حرکت 

برای امنیت شان است. «
تازه های مطبوعات

ایران - رئیسی در بخشی از سخنان خود در دانشگاه الزهرا)س( با اشاره به نقش دشمنان 
در ایجاد آشوب و اغتشاش در کشور گفت: »دشمنان تصور کردند که می توانند در محیط 
دانشگاه به امیال پلید خود برسند، غافل از این که دانشجو و استاد ما بیدار است و آن قدر 
بصیرت دارد که اجازه نمی دهد دشمن در این رابطه کوچک ترین حرکتی در جهت امیال 
خود کند، باید به او گفت که ای مگس عرصه سیمرغ نه جوالنگه توست / عرض خود 
می بری و زحمت ما می داری.«همان گونه که از این اظهارات رئیس جمهور مشخص 
اســت وی به تالش ناتمام دشمنان در ایجاد آشوب و بلوا در دانشگاه اشاره می کند و 
خطاب به دشمنان می گوید: »ای مگس عرصه سیمرغ...«، اما رسانه های مخالف دولت 

تیتر زدند: »رئیس جمهور خطاب به معترضان: ای مگس «
 اعتماد - درست است که مرجعیت قانون در ایران به  شدت دچار صدمه شده، اما واقعیت 
این است که این مرجعیت هنوز کامال از بین نرفته و امکان احیا و ارتقای آن همچنان 
هست....اول از همه حاکمیت و اجزای مختلف باید این حقیقت را در رفتار عملی خود 
بپذیرند که تالش برای بازسازی مرجعیت قانون از آن ها آغاز می شود، همان طور که 
تخریب این مرجعیت هم قبل از هر چیز حاصل بدکارکردی خود آن هاست. بعد از آن 
هم کنشگران عرصه های مختلف باید متوجه باشند که هنوز اندک روزنه های امیدی برای 

احیای مرجعیت قانون در کشور وجود دارد.

 هم میهن - جوانان مطالباتی دارند که بدون تردید، واقعی است و بعید می دانم 
حتی یک  نفر نیز در ساختار قدرت، واقعی بودن آن ها را رد کند. این مطالبات 
از نظر حکومت دو دسته اند؛ بخشی مشروع است مثل اشتغال، درآمد کافی، 
ســرگرمی و... بخشــی را هم نمی پذیرند، مثل آزادی پوشش، تاکید بر رفع 
تبعیض در انتخاب مدیران، مبارزه با فساد و خیلی از مطالبات رادیکال. در 
هر دو صورت، حکومت باید برای آنان پاسخی موجه و منطقی داشته باشد، 

به طوری که اگر جوانان هم قانع نشوند، دیگر مردم آن را بپذیرند.
 دنیای اقتصاد- نرخ شــاخص ارزی به محدوده سقف تاریخی خود رسید. در 
روز های گذشــته، نرخ دالر در معامالت غیر رســمی بازار تهران نیز دچار 

نوسانات افزایشی و در سطوح قیمتی کانال ۳۳ هزار تومانی معامله شد. 
انعکاس

تابناک نوشت : دکتر متقی رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 
در واکنش به خبر اخراج دکتر زیبا کالم از دانشگاه تهران گفت: دکتر زیبا کالم 
چهار سال قبل یعنی در 70 سالگی بازنشسته شده است. هم اکنون 2۸ استاد 
در دانشــکده فعالیت دارند که حتی به اندازه کافی برای استادان درس وجود 
ندارد، بنابراین وقتی فردی بازنشسته می شود نباید چنین توقعی داشت.وی با 
بیان این که دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران حداکثر احترام را برای دکتر 
زیباکالم قائل است،افزود: در چهار سالی که از بازنشستگی ایشان می گذرد 
حتی اتاقشان از نظر قانونی تخلیه نشده است و حتی ایشان با دانشجویان نیز 
پایان نامه دارند. آیا برای پنج استاد دیگر بازنشسته نیز درس گذاشته ایم که 

ایشان با بقیه متفاوت باشند؟
 تابناک نوشــت : یک منبع آگاه به خبرنگار تسنیم گفته است که حمالت سپاه 
پس از انهدام اهداف از پیش تعیین شده، متوقف شده و در صورتی که مقامات 
اقلیم تصمیم معقولی بگیرند و جلوی شرارت های گروه های تجزیه طلب و 

ضد ایران را بگیرند، این آتش بس ادامه خواهد یافت.
 عصر ایران مدعی شــد : روز شنبه گذرنامه همایون شجریان و سحر دولتشاهی 
هنــگام ورود به ایــران در فرودگاه امام خمینی )ره(توقیف شــد. درهمین 
خصوص عطاء ا... مهاجرانی در واکنش به این خبر در صفحه توئیتری خود 
نوشــت : ضبط یا توقیف گذرنامه چهره های مشــهور ورزشی، موسیقی و 
تلویزیونی اشتباه است. اشتباهی که غیر از هزینه و فراهم کردن سوخت  برای 
آتش افروزی دشــمنان ایران و نظام سودی ندارد. وقتی آیت ا...خامنه ای با 
کرامت از کنار مواضع سلبریتی ها! گذشتند و آن را بی اهمیت وصف کردند، 

ضبط گذرنامه چرا!؟
اقلیم کردستان عراق پیام ایران را دریافت کرد

ناظم دباغ نماینده اقلیم کردســتان عراق در کشــورمان، با اشاره به توقف 
حمالت سپاه به مقرهای گروهک های ضد انقالب پس از هشدار به مقامات 
کردســتان عراق برای جلوگیری از اقدامات این گروهک ها گفت: حکومت 
اقلیم کردستان همواره اعالم کرده  است که اجازه نمی دهد از خاک این منطقه 
اقدامی علیه امنیت کشــورهای همســایه صورت گیرد و این موضوع را به 
عنوان سیاست راهبردی خود به گروه های کرد اپوزیسیون ایرانی هم متذکر 
شده ایم.«وی با بیان این که خود را متعهد می دانیم که اجازه ندهیم گروه هایی 
باعث نگرانی ایران یا شهروندان اقلیم کردستان شوند، افزود: حکومت اقلیم 
کردســتان نگران است که گروه هایی با تحرکات مسلحانه خود باعث شوند، 
حریم اقلیم هر از گاهی بمباران شــود و جــان و مال مردم به خطر بیفتد و 

آسیب ببیند. / ایرنا 

برگزاری سطح چهار در حوزه علمیه خواهران بندرعباس 
  گروه خبر // امســال برای نخســتین بار سطح چهار حوزوی 
)دکتری( در حوزه علمیه خواهران بندرعباس راه اندازی شده است.
بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ مدیر حوزه علمیه خواهران هرمزگان با 
اشاره به اینکه ۵00 حوزه علمیه خواهران در کشور وجود دارد گفت: 
اکنون صد هزار نفر در حوزه های علمیه خواهران کشور مشغول به 
 تحصیل هســتند.حجت االسالم اســماعیل نیا افزود: در هرمزگان 
1۵ حوزه علمیه خواهران در سطح 2 )لیسانس( و ۳ )فوق لیسانس( 
فعال است که شمار زیادی از فارغ التحصیالن در آموزش و پرورش 
مشغول هستند.مدیر حوزه علمیه خواهران هرمزگان افزود: پارسال در 
بخش فرهنگِی انجمن زن و خانواده کشور رتبه نخست و در کانون 
قرآن و عترت هم مقام دوم را در کشور کسب کردند.حجت االسالم 
اســماعیل نیا گفت: حوزه علمیه خواهران استان در طرح مدرسه 
انقالب، ایده های برتر و گروه های جهادی هم رتبه های برتر کشور را 
از آن خود کرد.وی افزود: در جشنواره عالمه حلی مشترک خواهران 
و برادران نیز طالب هرمزگانی از بین ۳1 استان، مقام سوم کشور را 
به خود اختصاص دادند.مدیر حوزه علمیه خواهران هرمزگان با اشاره 
به اینکه طالب اســتان تاکنون 10 کتاب چاپ کرده اند گفت: 120 
مقاله طالب حوزه های علمیه خواهران هرمزگان نیز در کتاب گام دوم 
انقالب به چاپ رسیده است.حجت االسالم اسماعیل نیا افزود: 9 آذر 
امسال همایش بین المللی فاخر به نام مادران فاطمی با ویژگی معرفی 
شهیده فاطمه نیک که ۸ نفر از خانواده اش را تقدیم انقالب کرده است 

در بندرعباس و جزیره هرمز برگزار می شود .
پرواز بندرعباس - چابهار برقرار شد 

  گروه خبــر // مدیر کل فرودگاههای هرمــزگان گفت: پرواز 
بندرعباس - چابهار و بالعکس در فرودگاه بندرعباس برقرار شده 
است. ، جمشید دلفاردی مدیرکل فرودگاه های هرمزگان اظهار کرد: 
پرواز بندرعباس به چابهار و بالعکس در راســتای استفاده مردم و 
بازرگانان برقرار شد.وی افزود: این پرواز در روزهای جمعه توسط 
شرکت هواپیمایی پویا انجام می شود . به گفته دلفاردی، ساعت 9 و 
40 دقیقه حرکت آن از مبدأ فرودگاه بین المللی شــهدای پرواز 6۵۵ 
بندرعباس به مقصد چابهار بوده و ساعت 12 هم به این فرودگاه باز 
می گردد . به گزارش فارس ؛ فاصله زمینی بندرعباس تا چابهار بیش 

از 700 کیلومتر است .
»علی باصره« رئیس اتاق اصناف بندرعباس باقی ماند

  گروه خبر //  در انتخاباتی داخلی، رئیس و هیأت رییســه اتاق 
اصناف مرکز هرمزگان مشــخص شــدند. برگزیدگان اتاق اصناف 
هرمزگان که در انتخابات دو هفته قبل حائز اکثریت آرا شده بودند، برای 
انتخاب رئیس و هیأت رییسه اتاق از میان خود تشکیل جلسه دادند.به 
این ترتیب علی باصره به عنوان رییس، محمد طیب فتحی نایب رییس 
اول، احمد عباس نژاد بندری نایب رییس دوم، فرید واحدی خزانه دار 
و مژگان دادی پور به عنوان منشی اتاق اصناف مرکز هرمزگان انتخاب 
شدند.اکبر جوذری، مسعود محمد شاهی و ناصر فخاریان نیز به این 
ترتیب با هیأت رییسه اتاق اصناف بندرعباس خداحافظی کردند.به 
گزارش ایسنا ؛ نتیجه این انتخابات برای سیر مراحل قانونی به دبیرخانه 

کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز هرمزگان ارسال شد .

 گروه خبر // استاندار هرمزگان گفت: وحدت 
یکی از مسائلی اســت که در این استان به 
شکلی کامل و مثال زدنی میان شیعه و سنی 
وجود دارد و بایستی برای حفظ و تقویت آن 

تالش کرد . 
   مهدی دوستی در نشست با جمعی از علمای 
شیعه و اهل ســنت هرمزگان ضمن تبریک فرا 
رسیدن هفته وحدت اظهار داشــت: از ابتدای 

شروع به کار دولت سیزدهم بحث وحدت گرایی 
مطرح بوده اســت و شخصا در حوزه مدیریتی 
تالش کــردم هیچ گونه تبعیضی میــان افراد و 
گروه ها قائل نشوم.استاندار هرمزگان با اشاره به 
اینکه در دولت سیزدهم میزان تخصیص اعتبارات 
و تسهیالت به استان در مقایسه با سالیان گذشته 
افزایش قابل مالحظه ای داشته، گفت: نگاه نظام 
جمهوری اسالمی به اســتان هرمزگان و سایر 

اســتان ها نگاهی تبعیض آمیز نبوده و همواره 
در راستای توسعه همه جانبه این استان طرح و 
برنامه وجود داشته است، این برنامه ها هم مربوط 
به یک دولت خاص نبوده و در تمامی دولت ها 
پیگیری شده است.وی چشم انداز چهار تا پنج 
ســاله تبدیل هرمزگان به قطب اول تولید فوالد 
کشور، تبدیل هرمزگان به قطب اول پاالیشگاهی 
کشور و تولید 61 درصد بنزین کشور در هرمزگان 
را نمونه هایی از نگاه بلند نظام در راستای توسعه 
استان بر اســاس ظرفیت های باالی هرمزگان 
برشــمرد و تصریح کرد: ظرفیت های کشور به 
صورت عادالنــه، اصولی و بر اســاس منطق 

در سراســر ایران اسالمی توزیع شده تا عدالت 
برقرار شود.دوســتی گفت: در حوزه آبرسانی و 
آموزش در استان مشکالتی وجود دارد و تالش 
می کنیم با بسیج امکانات و ظرفیت ها به صورت 
برنامه محور و مطابق نیازسنجی های انجام شده 
در شرق استان و جزیره قشم تنش آبی را کاهش 
دهیم.به گزارش  ایرنا، وی افزود: مشکل آب در 
جزیره قشم و روستاهای این جزیره با احداث 
آبشیرین کن مرتفع خواهد شد و تالش می کنیم 
با اجرای پروژه های آبرسانی در دولت سیزدهم 
بخش قابل توجهی از نیاز آبی مناطق مختلف را 

حل کنیم .

استاندارهرمزگان  تاکید کرد

تالش جهت حفظ و تقویت وحدت 
در هرمزگان

   
سرمقاله

  درحالــی در هفته ملی کودک قرار داریم که این نامگذاری نشــانه اهمیت این 
دوران اســت و بایستی به آن توجه شود. در استان هرمزگان البته علی رغم برخی 
اقداماتی که توسط تعداد محدودی اداره وسازمان در حوزه کودک و نوجوان صورت 
می گیرد، اما بنظر می رســد کودکان و نوجوانان هرمزگانی مظلوم واقع شده اند و 
دستگاه های متولی از این قشر غفلت کرده اند. حتی کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان که یکی از دستگاه های متولی این حوزه می باشد، در چهار شهرستان 
بشاگرد، پارسیان، رودان و کیش هیچ مرکزی ندارد و در سایر شهرستان ها به غیر 
از بندرعباس فقط یک مرکز دارد که نیاز است در این شهرستان ها نیز تعداد مراکز 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افزایش یابد. در بندرعباس هم نیاز است 
که حداقل در هر محله و شــهرکی یک مرکز وجود داشته باشد که اینگونه نیست 
و شــهرک پیامبر اعظم )ص( مسکن مهر بندرعباس هم هیچ مرکز کانون پرورش 
 فکری در آنجا وجود ندارد. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای اجرای 
برنامه های ســیارش در مناطق محروم شهری و روستایی استان نیز نیاز به تریلی 
و اتوبــوس دارد که اگر صنایــع و خیرین در این حوزه مشــارکت کنند، هزاران 
 کودک ونوجوان در مناطق مختلف اســتان می توانند ســاعات و روزهایی را از 
 برنامه های متنوع کانون بهره مند شــوند. البته ســایر دســتگاه هــای اجرایی و 
 شهرداری ها نیز وظایفی را در حوزه کودک و نوجوان دارند که متاسفانه از وظایف شان 
غفلت کرده اند. وقتی که برخی از کودکان و نوجوانان شــهری مانند بندرعباس به 
عنوان قطب اقتصاد کشــور مجبورند در فاضالب های روان در کوچه های شــان 
بازی کنند و یا صحنه های تزریق و اســتعمال مواد را در کوچه ها ببینند و از میان 
شــان بگذرند و به مدرسه و... بروند و یا با ســرنگ هایی بازی کنند که معتادان 
 در کوچــه ها می ریزند و یا در ازای دریافت مبلغی، مواد مخدر ومشــروب را در 
محله ای جابجا کنند، آیا واقعا اینگونه بایستی دوران کودکی و نوجوانی شان را بگذرانند 
وحق شان این است؟ وقتی در محالت و مناطق مختلف شهر کودکان ونوجوانان از 
داشتن پارک وشهربازی و... محرومند، آیا حق شان ضایع نشده است؟ وقتی کودک 
 و نوجوانی برای رفتن به مدرســه بدلیل فقر اقتصادی خانواده، از تحصیل محروم 
می شود و یا نمی تواند وسایل مورد نیاز تحصیلش را داشته باشد و از تغذیه در سه وعده 
 روزانه بطور کامل بهره مند نیست و با شکم گرسنه به مدرسه می رود ویا سربر بالین 
می گذارد و به سوء تغذیه مبتال می شود،. آیا نباید مسئوالن برای این قشر آینده ساز 
کشور تدبیری بیندیشند و اقدامی کنند؟ بسیاری از کودکان و نوجوانان هرمزگان با 
آسیب های اجتماعی مواجهند و مسئوالن بایستی بگونه ای برنامه ریزی کنند تا از 
اثرگذاری این آسیب ها برآنها کاسته شودو حقوق شان در حوزه های مختلف تضییع 
نشــود. ایتام و فرزندان طالق و بدسرپرست و... بایستی مورد حمایت قرار گیرند. 
نباید کودکان و نوجوانان شهری و روستایی در هرمزگان مورد بی توجهی و غفلت 
مسئوالن قرار گیرند واز سازمان ها ونهادهای متولی کودک و نوجوان در استان از 
 جمله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز حمایت بیشتری شود تا بتواند چتر 
حمایتی اش را بر سر تمام کودکان ونوجوانان هرمزگانی بگستراند. رهبر معظم انقالب 
در ســال 77در جمع مســئوالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بیانات 
مهمی در خصوص کودک و نوجوان داشتند.ایشان در بخشی از این دیدار فرمودند: 
جمله ای راجع به مســأله ی کودکان و نوجوانان عرض کنم: حقیقتاً باید بگویم که 
اگر مســؤوالن امور فرهنگی کشور بخواهند مسأله ی کودک و نوجوان را آن چنان 
که هســت، مورد اهتمام قرار دهند، من خیال می کنم خیلی از آنهایی که مسؤولند، 
از ساعات خوابشان هم خواهند زد تا به این مسأله بپردازند. امروز قضیه ی تربیت 
کودک و نوجوان، با گذشــته های دور - حتی با گذشته های نه چندان دور، مثاًل با 
بیست سال پیش - خیلی تفاوت کرده است.ما می خواهیم از این نسلی که امروز مثل 
ماده ی خامی و مثل ذخیره ای در اختیار یکایک ماست، چه ساخته شود؟ آینده ای 
را که آنها خواهند ساخت و پرداخت و پیش برد، چگونه تصویر کرده ایم؟ اگر حقیقتًا 
به آرمانهای اســالمی و ملی و عظمت ایران و ایرانی و جبران راهی که دست های 
اســتبداد سیاه در این صدوپنجاه سال، دویست سال اخیر ما را در آن کشانده است، 
فکر می کنیم؛ اگر اینها برایمان مهم اســت و به آینده به معنای حقیقی کلمه اهمیت 
می دهیم ، پس بایستی به تربیت کودک و نوجوان خیلی بپردازیم، درباره ی آن خیلی 
فکر کنیم و اهمیت آن را خیلی بشناسیم؛ که احساس می کنم برای برخی از مسؤوالن 
امور فرهنگی - دســت اندرکاران - مسأله به این شکل مطرح نیست! امروز کودک 
ما - چه برســد نوجوان - آگاهی و هوشیاریای دارد که داده ی تردیدناپذیر جو و 
فضای انقالب اســت. در گذشــته این آگاهی ها ، این آزادیها و این روح استفهام و 
این میل به دانستن، نبود. دسترسی هایی هم وجود دارد که در واقع دسترسی کودک 
ما، یک منبع فرهنگی نیســت؛ بلکه با دید درست، دسترسی مراکز هدایت کننده ی 
فرهنگ در سرتاسر دنیا برای القای مقاصد استعماری به کودک ماست. قضیه از این 
طرف مطرح است. وقتی که ما از یک متاع فرهنگی فاسد که از طرف دشمِن کشور، 
دشمِن مردم، یا الاقل یک بیگانه ی بی عالقه - از این که دیگر کمتر نیست - حرف 
می زنیم ، بعضی خیال می کنند که ما از دسترســی های فرزندان خودمان ناراحت و 
 نگران هســتیم یا شکایتی داریم. میگویند: »آقا! جوانند، بگذارید بفهمند!« کأنه ما 
می خواهیم جوانمان نفهمد! ما از دسترسی بیگانه به ذهن فرزند خودمان نگرانیم. 
قضیه از آن طرف، قابل مطالعه و بررســی است.بچه ی شــما در آغوش شما، در 
مدرسه ی شما، در کتابخانه ی کانون و جلِو روی شماست و شما برای او فکرهایی، 
آینده ای و امیدواری های دارید. ناگهان مشاهده می کنید دسترسی یک نفر که حداقل 
بیگانه است - شما با این بچه خویشاوندید، شما معّلمش، پدرش، یا مربّیش هستید؛ 
لیکن او بیگانه و بی عالقه به سرنوشــت این بچه است - به این بچه، از راه همین 
کاالهای فرهنگِی متداول و رسانه های گوناگون خبری و فرهنگی، بیشتر از شماست! 
این، جای نگرانی است و امروز این وجود دارد؛ چه من و شما بخواهیم، چه نخواهیم! 
نتیجه چیســت؟ این است که ما باید گردِش کار را تُندتر کنیم. ما باید بیشتر تالش 
کنیم و می توانیم . من اعتقاد دارم ما می توانیم بهتر، عینی تر ، دقیق تر و سریعتر کار 
کنیم و نگذاریم. ما جوانان خودمان را تربیت کنیم.پس نکته ی اول، در مورد اهمیت 
کار بر روی کودکان و نوجوانان اســت. من به شما عرض کنم که شما مربی عزیز، 
شما که در کتابخانه با کودک مواجه می شوید ، شما که قصه می گویید ، شما که کتاب 
می فرستید، شما که کتاب می خوانید و شما که در کار هنری و آفرینش هنری خودتان، 
آن کودک را مخاطب قرار می دهید ، بدانید که االن درســت روی نقطه ی اصلی و 
اساسی حرکت می کنید . شما درست آن کاری را که باید انجام گیرد انجام می دهید. 
آن کسی می تواند از کار خود، شاد و خشنود و از رضای الهی خاطرجمع باشد که 
خألِ لحظه را پر کند. خألِ لحظه این اســت و شما این خأل را پُر می کنید . پس، این 
نکته ی اّول در مورد اهمیت کار بر روی کودکان و نوجوانان است؛ یا به تعبیر بهتر، 
برای کودکان و نوجوانان است که در حقیقت برای آینده، برای خانواده ها، برای کشور 
و تاریخ است.البته شنیدم که شما قصه گویی دارید. قصه گویی، هنر بسیار خوبی است. 
قصه های خوب، سازنده ی شخصیت کودک است. همان قصه های قدیمی را که ما 
از مادر خودمان، از مادر بزرگ و یا از پیرزن دیگری در کودکی شنیده ایم، امروز که 
مرور می کنیم ، می بینیم در آنها چقدر حکمت وجود دارد! انسان، بعضی از خصال و 
تفّکرات خودش را که ریشه یابی می کند ، به این قصه ها میرسد. قصه مقوله ی خیلی 
مهمی است؛ منتها قصه های خوب.سعی کنید در این قصه گویی و در این کار هنری، 
اولین چیزی را که در کودک ایجاد می کنید ، ایمان باشــد. هیچ چیز، معادل ایمان 
نیست. شــما از این بچه، هرچه بخواهید بسازید، باید در او ایمان به وجود آورید. 
بدترین ضربه ای که امپراتوری خبری و هنری زد، این بود که شبکه ی عظیم فساد در 
دنیا را در این ســالهای متمادی راه انداخت - که متأسفانه در دوره ی پهلوی، پَرش 
ما را هم گرفت - ُهرُهری مذهبی و بی ایمانی را رواج داد که انسان در دل و جان 
خودش، به هیچ ستونی متکی نباشد! سعی کنید بچه ها را با ایمان کنید؛ ایمان به خدا، 
ایمان به حقیقِت مطلق و ایمان به اسالم. اگر این بچه ها باایمان پرورش پیدا کردند و 
شما توانستید بذر ایمان را در دلشان بکارید، در آینده می شود از آنها هر شخصیت 
عظیمی ســاخت و برای هر کاری مناسبند.اگر این عنصر را در آنها نداشته باشیم، 
برای هیچ کاری مناسب نیستند؛ هرچه بشوند، نامطمئنند. سیاستمدار شوند، نامطمئنند، 
تاجر شوند، کارگر شوند، نویسنده یا هنرمند شوند، نامطمئنند. سعی کنید ایمان را در 
بچه ها تقویت کنید. این اولین نقطه است.البته آن وقت می توان بر محور ایمان، تعصب 
و جمود و امثال آن را پروراند و تنید؛ می توان صفات عالی، آزاداندیشی، شجاعت، 
بزرگواری و سماحت را پروراند و تنید. آنچه را که فکر می کنید برای این بچه و برای 
شخصیت او الزم است، بر محور ایمان بتنید. ان شاءاهلَلّ خداوند شما را توفیق دهد. 
البته ما همین طور می گوییم بکنید، ولی می دانم که در عمل، خیلی دشوار است، خیلی 
خون دل دارد، خیلی زحمت دارد. قصد من این نیست که از زحمات و دشواری های 
این کار صرف نظر کرده باشم؛لیکن می خواهم عرض کنم که با هّمت بلند،ان شاءاهلَلّ 
همه ی دشواری ها برطرف خواهد شد و خداوند به شما توفیق خواهد داد. چون در 

راه خداست و کار بزرگ است، ان شاءاهلَلّ موفق خواهید شد .
   علی زارعی

کودکان و نوجوانان ؛ فراموش شدگان هرمزگان

 گــروه خبــر //  مدیــرکل بنادر و 
دریانــوردی هرمــزگان گفت: هفت 
فروند کشتی حامل کاالهای اساسی 
به مجموع ُتناژ ۴۵۶ هزار و ۵۵ ُتن به 

لنگرگاه بندرعباس رسیده است. 
  حسین عباس نژاد افزود: از این هفت 
فروند کشتی سه فروند آن گندم، سه 
کشــتی حامل ذرت و یک کشتی نیز 

حامل جو است.وی ادامه داد: از 4۵6 
هزار و ۵۵ تُن کاالی اساسی این هفت 
کشتی 206 هزار و ۸00 تُن مربوط به 
گندم، 1۸۳ هزار و 2۵۵ تُن آن مربوط 
به ذرت و 66 هزار تُن دیگر نیز مربوط 
 به جو اســت.به گفتــه مدیر مجتمع 
بندر شهید رجایی، طی 6 ماهه نخست 
امســال، ۳4 فروند کشتی به مجموع 

تناژ یک میلیون و 7۸6 هزار و ۸۸0 
تُن در اســکله های کاالی اساســی 
بندر شــهید رجایی پهلودهی شــده  
 اســت.به گزارش ایرنا ؛ گفتنی است؛ 
بندر شــهید رجایی یکی از مهم ترین 
اساسی کشور  کاالی  مبادی ورودی 
محسوب می شود که دارای 1۸ باب 
انبار مســقف به مساحت 1۳0 هزار 

متر مربع با ظرفیت بیش از ۳۵0 هزار 
تُن، تعداد 6 پست اسکله ویژه کاالی 
اساسی، ظرفیت 100 هزار تُن انواع 
کاالهای اساسی فله خشک، 90 هزار 
متر مربع محوطه بارانداز و همچنین 
تعداد سه پایانه نگهداری فرآورده های 
روغن خوراکی به ظرفیت ۳70 هزار 

تُن است .

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان ؛

هفت فروند کشتی حامل کاالی اساسی به لنگرگاه بندرعباس رسید

گــروه خبــر //  رئیس مرکز آمــوزش علمی 
کاربردی جهاد دانشــگاهی هرمــزگان گفت: 
دانشگاه علمی کاربردی به عنوان یک دانشگاه 
مهارتی با رویکرد مهارت آموزی و کارآفرینی، 
تربیــت نیروی انســانی ماهر )تکنســین و 

کارشــناس( و متعهد با کارکرد پیشــران و 
پشتیبان اصلی تولید کشور را بر عهده دارد. 

   دکتر بیژن خشنود، رئیس مرکز آموزش علمی 
کاربردی جهاد دانشگاهی اســتان هرمزگان ، 
ضمن گرامیداشت 1۸ مهرماه، سالروز تأسیس 
دانشــگاه جامعه علمی کاربــردی، اظهار کرد: 
دانشگاه جامع علمی و کاربردی به عنوان مولود 
مبارک و پر خیر و برکت جمهوری اســالمی 
در پهنه گسترده کشــور در قالب مراکز علمی 
کاربردی حضور فعالی دارد.رئیس مرکز آموزش 

علمی کاربردی جهاد دانشگاهی هرمزگان ادامه 
داد: این دانشگاه به عنوان یک دانشگاه مهارتی 
با رویکــرد مهارت آموزی و کارآفرینی، تربیت 
نیروی انســانی ماهر )تکنسین و کارشناس( و 
متعهد با کارکرد پیشران و پشتیبان اصلی تولید 

کشور را بر عهده دارد.
   خشنود عنوان کرد: مرکز علمی کاربردی جهاد 
دانشــگاهی هرمزگان با تعداد 2۵ کد رشته و 
هزار نفر دانشجو در ۳ گروه صنعت، مدیریت و 
خدمات اجتماعی و همچنین فرهنگ و هنر در 

بندرعباس فعال است.
  به گزارش ایســنا ؛ وی در پایان یادآور شد: 
سی امین سالگرد تأســیس دانشگاه که مقارن 
با نام گذاری ســال 1401 از سوی مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( با عنوان »تولید، دانش بنیان 
و اشــتغال آفریــن« و همچنین بازگشــایی 
دانشگاه ها اســت را به تمامی دست اندرکاران 
نظام آموزش علمی کاربردی کشور و استان اعم 
از دانشجویان، مدرســان و کارکنان خدوم این 

دانشگاه تبریک عرض می کنم .

رئیس علمی کاربردی جهاد دانشگاهی هرمزگان عنوان کرد 

مهارت آموزی و کارآفرینی ؛ رویکرد اصلی دانشگاه علمی کاربردی
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همه چی بهتر از قطر داریم! 

ما در این مملکت خزر داریم

جنگل و کوهِ پُر ز زر داریم

َو زمین های پر ثمر داریم

همه چی بهتر از قطر داریم!

آن چه داریم را هدر ندهیم

چون ضرر دارد و ضرر ندهیم

همچنان که مداد؛ پارو نیست

موی مصنوعِی سرت مو نیست

گرد باشد هرآنچه گردو نیست

گفته باشم که آب؛ جارو نیست

آب سرمایه ای خدادادی ست

باعث برکت است و آبادی ست

پنبه در گوش؛ زندگی سخت است

جای پر موش؛ زندگی سخت است

زیِر سرپوش زندگی سخت است

جای خاموش زندگی سخت است

صرفه جویی اگر کنیم عالی ست

خانه بی برق خانه ای خالی ست

فصل گرما کناِر کولر؛ خوب

هرکجا هست کولر حاضر؛ خوب

هرکجا برق هست ظاهر خوب

زیر هر نور؛ شعِر شاعر خوب

زندگی سخت می شود بی برق

دشت با خانه ها ندارد فرق

بی انرژی جهان شود نابود

می شود عشق و حالمان محدود!

کّل مقبول ها شود مردود!

بعد گوییم: » کاش انرژی بود «

تا نگشته جهان سیاه و تباه

شیوه ی مصرفی شود اصالح!

ساز داریم و سازه می خواهیم

وقت داریم و بازه می خواهیم

با اجازه؛ اجازه می خواهیم

ما انرژِی تازه می خواهیم

تا که اوضاعمان بماند خوب

با انرژی جهان شود مطلوب

  امیرحسین خوش حال

طنز

سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها //معاون اول 
قوه قضائیه گفت: دانشجویان دستگیر شده دانشگاه 
صنعتی شریف همه آزاد شدند و هیچ دانشجویی از 

این دانشگاه در بازداشت نیست. 
   بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛ حجت االســالم 
والمسلمین محمد مصدق در حاشیه مراسم معارفه 
رئیس کل دادگستری استان بوشهر اظهار کرد: امروز 
به طور قاطع اعالم می کنم قوه قضاییه با برنامه در 
حال حرکت است و آمادگی دارد برنامه های خود 

را در محافل علمی مطرح کند و نخبگان، اســاتید 
دانشــگاه و حوزه و هر شــخصی که حرفی برای 
گفتــن دارد را نقد کنــد.وی در خصوص پرونده 
هنجارشــکنان در اغتشاشــات اخیر بیان کرد: به 

دادگستری های سراسر کشور ابالغ کردیم با سرعت 
به همه این پرونده ها رســیدگی کنند و افراد اغفال 
شــده آزاد شــوند که به عنوان نمونه دانشجویان 
دستگیر شده دانشگاه صنعتی شریف همه آزاد شدند 

و هیچ دانشجویی از دانشگاه شریف نداریم که در 
بازداشت باشد.معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: اما 
آن تعداد محدودی که با اسلحه امنیت جامعه را برهم 
زدند با قید فوریت باید دادسراها رسیدگی کنند و با 
صدور کیفر خواست پرونده به دادگاه برود و دادگاه 
به صورت فوق العاده وقت رســیدگی تعیین کند و 
تکلیف این افراد هم مشــخص شود.در این مراسم 
از زحمات علی جمادی تقدیر و مهرانگیز به عنوان 

رئیس کل دادگستری استان بوشهر معارفه شد .

معاون اول قوه قضائیه :

دانشجویان بازداشتی شریف آزاد شدند

    

حسن سیالوی سرویس استان ها // نماینده ولی 
فقیه در استان خوزستان گفت: مجموعه انتظامی 
با اقتدار وارد شــده و وظیفه و تکلیف در ایجاد 

امنیت دارد. 
   به گــزارش خبرنگار دریا ؛ حجت االســالم و 
المسلمین سید محمدنبی موســوی فرد در دیدار با 
فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی ضمن تبریک 
هفته فراجا، اظهار کرد: میالد پرخیر و برکت پیامبر 
اکرم )ص(، امام صادق )ع( و هفته فراجا را تبریک 

و تهنیت عرض می کنم.
  وی افــزود: مجموعه انتظامی در راهپیمایی عظیم 
اربعین حســینی با تالش شــبانه روزی در دو مرز 
شــلمچه و چذابه و از چند محور ورودی به استان 

تا خروج از خاک کشور زائران را همراهی کردند.
نماینده ولی فقیه در استان خوزستان افزود: امسال 
در راهپیمایی اربعین حســینی صحنه های بســیار 
زیبایی از تالش شبانه روزی کارکنان فراجا مشاهده 
کردیم و فقط در کمتر از ســاعتی چندین هزار زائر 
بدون معطلی وارد خاک کشــور عراق می شدند که 
حاصل تمهیدات مجموعه انتظامی و سایر دستگاه ها 

بود.
  وی در ادامه به جریانات اخیر و مظلومیت مجموعه 
انتظامی اشاره کرد و گفت: آن کسی که به دنبال هر 
مسئله ای است باید متوجه شود که تا امنیت نباشد 
هرگز چیزی اتفــاق نمی افتد. حجت االســالم و 

المسلمین موسوی فرد تصریح کرد: بعضی ها مسئله 
حجاب و یا فرد را مستمسک خود قرار می دهند در 
حالی که برابر گزارشات مستند در کشور امریکا از 
سال 2019 تا 2022 بیش از 4 هزار دختر و خانم 
بی گناه را دســتبند زدند و کشتند ولی چون رسانه 

دست آن هاست آب از آب تکان نخورد.
  وی افزود: یک نفر اینجا بر اثر بیماری فوت می کند 
و دوربین ها ماجرا را به وضوح نشان می دهند ولی 

اینگونه جوسازی می کنند.
نماینده ولی فقیه در اســتان خوزستان با بیان اینکه 
مجموعــه انتظامی با اقتدار وارد شــده و وظیفه و 
تکلیف در ایجاد امنیــت دارد، گفت: یقینًا تعدادی 
ناآگاه به مجموعه انتظامی حمله می کنند که به تعبیر 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( به امنیت کشــور 

حمله می کنند.
  در این دیدار ســردار سید محمد صالحی فرمانده 
انتظامی استان خوزستان نیز گفت: در پنجمین روز 
از هفته گرامی داشت فراجا، به منظور تجدید بیعتی 
دوباره با فرمانده معظــم کل قوا، مجموعه انتظامی 
اســتان خوزستان محضر نماینده معزز ولی فقیه در 

استان رسیدیم.
  وی تاکیــد کرد: در این دیدار ضمن تجدید بیعتی 
دوباره آمده ایم بگویم کــه امنیت خط قرمز پلیس 
است و در راه پاســداری و دفاع از دستاوردهای 
انقــالب و ارزش های واالی نظام مقدس جمهوری 
اسالمی از هیچ تالش و کوششی فروگذار نخواهیم 

کرد.
   در پنجمیــن روز از هفتــه فراجــا، ســردار 
 ســید محمد صالحی فرمانده انتظامی خوزســتان 
به همراه فرماندهان مرزبانی و یگان ویژه فرماندهی 
 انتظامی استان خوزســتان و چند تن از مسئوالن

  با حجت الســالم و المســلمین ســید عبدالنبی 
موســوی فرد نماینده ولی فقیه در خوزستان دیدار 

کردند .

نماینده ولی فقیه در خوزستان : 

مجموعه انتظامی تکلیف در ایجاد امنیت دارد
آرزو توکلی ســرویس استان ها // مدیرکل 
دامپزشــکی اســتان کرمان با بیان اینکه 
متاسفانه در کشور ما به حفظ محیط زیست 
توجه اساسی نکردیم، گفت: در ایجاد صنایع 
و معادن به عوارض زیســت محیطی توجه 
نکردیم و نگاه جامع نداشتیم و به عنوان مثال 
تنها به ایجاد اشتغال نگاه کردیم و عوارض 

دیگر دیده نشده است. 
   به گــزارش خبرنگار دریا ؛ دکترحســین 
رشیدی در نشســت خبری با اشاره به هفته 
دامپزشــکی اظهار کرد: دامپزشــکی یکی از 
ارکان مهم تامین ســالمت در سطح کره زمین 
است و ســالمتی ما به عنوان مقوله جداگانه 
مطرح نیســت و اکنون رویکردی که به بحث 
سالمت در دنیا مطرح است، "یک جهان و یک 
سالمت" اســت.وی با اشاره به اینکه سالمت 
 مقوله واحدی اســت که در نتیجه همکاری و
 هم افزایی بین متخصصیــن مختلف حاصل 
می شــود، افزود: امروز در نتیجه مشــکالت 
ســطح دنیا به خاطر عدم توجه به حفاظت از 
منابع و رعایت مسائل محیط زیست مشکالت 
متعددی در ســطح دنیا به وجود آمده است.

رشیدی تصریح کرد: جمعیت دنیا رو به فزونی 
رفته و ۸ میلیارد انســان نیاز به غذا و محیط 
پــاک برای زندگی دارند، مرزها از بین رفته و 
مسائل زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی به 
سرعت در دنیا در حال گسترش است و زمین 
به سرزمین مسطحی تبدیل شده و ارتباطات 
زیاد شده و عدم رعایت مسائل محیط زیست 
موجب گرم شــدن کره زمین اســت.مدیرکل 
دامپزشکی استان کرمان بیان کرد: در دنیا نیاز 
به انقالب سبز داریم تا محیط زیست را از این 
شرایط ناگواری که برایش به وجود آمده نجات 
بدهد و امنیت غذایی ۸ میلیارد نفر انســان و 
سالمت آحاد جامعه را تامین کنیم.وی افزود: 
بحران کرونا در دنیا نشــان داد اگر کشورهای 
پیشــرفته به فکر خودشان باشند و منطقه ای 

عمل کنند نمی توانیم دنیا را از بحران ها نجات 
بدهند و یک اپیدمی می تواند در مدت کوتاهی 
 همه دنیا را فرا بگیرد.رشیدی تصریح کرد: زمینه 
 بروز این شــرایط ناگوار و بیمــاری ها را با 
بی تدبیری های خودمان فراهم می کنیم زیرا 
توسعه پایدار در دنیا مدنظر نیست و منافع آینده 
و نســل های بعدی را در نظر نمی گیریم.وی 
در ادامه با بیان اینکه گروهی که می توانند در 
زمینه سالمت همه حیوانات اظهارنظر کرده و در 
تامین بهداشت پایدار آنها کار کنند، متخصصان 
دامپزشکی هســتند افزود: سالمت همه افراد 
جامعه به ســالمت دامپزشکان وابسته است و 
زمانی که این گــروه با برنامه ریزی راهبردی 
کشورها بتوانند فعالیت کنند، می توانند سالمت 
جامعه را تامین کنند و این نیاز فوری دنیا است 
تا بتوانیم در ســایه همکاری ها و تالش های 
تقویت کننده در زمینه های مختلف متخصصان 
پزشکی، دامپزشکی و محیط زیست را تقویت 
کــرده و با نگاه کلی نگر و جامع؛ مســائل را 

پیگیری کنیم. 
    مدیرکل دامپزشکی اســتان کرمان با بیان 
اینکه نیاز داریم آحاد جامعه شرایط را بشناسند 
و نگرانی هایمان و وضعیت زیست محیطی را 
درک کرده و وارد عمل شوند، اظهار کرد: امروز 
از بین بردن یک گونه حیوانی و بی توجهی به 
گونه حیوانات و محیط زیست و سالمت آنها 
می تواند تمام جامعه را تحت تاثیر قرار بدهد.

وی افــزود: رفتارهــای نادرســت با برخی 
حیوانات موجب مشکالتی می شود که نمونه 
آن کرونا اســت زیرا دنیا اصول اساســی را 
فراموش کرده در حالی که باید حریم حیوانات 

را رعایت کنیم.
   رشــیدی در بخش دیگری از ســخنانش 
 با اشــاره به عملکرد اداره کل دامپزشــکی 
استان کرمان اظهار کرد: با اقدامات اصولی از 
بیماری های واگیردار پیشگیری می کنیم و در 

سطح اســتان بیماری تب برفکی تحت کنترل 
است.وی با اشــاره به اینکه اگر خوراک دام 
سالم نباشد، محصوالت و فرآورده ها نیز سالم 
 نخواهد بود، تصریح کرد: منشــاء 7۵ درصد 
بیمــاری های نوپدید و بازپدیــد مثل کرونا؛ 
ویروس ها از حیوانات هستند و بیماری های 
عفونی از زمانی شــروع می شود که انسان در 

کنار حیوانات زندگی می کند.
  مدیرکل دامپزشکی استان کرمان گفت: مرکز 
تشخیص به موقع بیماری ها در این اداره کل 
تشکیل شده و تشخیص صحیح و به موقع از 
اقدامات مهم است و یکی از افتخارات استان 
کرمان تشخیص به موقع در این مرکز است و 
حتی برای دیگر اســتان ها نیز مرجع هستیم.
این مقام مســئول با اشاره به اینکه نظارت بر 
مراکز عرضه شیر از دغدغه های اصلی اداره 
کل دامپزشکی بوده در حالی توصیه ما مصرف 
شــیر پاستوریزه اســت، گفت: دامپزشکی با 
تامین بهداشت دام و کمک به بهداشت عمومی 
در زمینــه های مختلف کمک قابل توجهی به 
تامین سالمت و بهداشت عمومی مردم می کند.
رشیدی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه در کشور 
ما به حفظ محیط زیست توجه اساسی نکردیم، 
گفت: در ایجاد صنایــع و معادن به عوارض 
زیســت محیطی توجه نکردیم و نگاه جامع 
نداشتیم و به عنوان مثال تنها به ایجاد اشتغال 

نگاه کردیم و عوارض دیگر دیده نشده است.
وی تصریح کرد: شاید ضعف نظارتی ماست و 
البته راه های دور زدن دستگاه های نظارتی را 
هم بلد هســتیم و یا اداره محیط زیست را در 
مقابل عمل انجام شده قرار می دهیم.مدیرکل 
دامپزشکی استان کرمان اظهار کرد: آلودگی که 
 از یک معدن ایجاد می شــود سال ها از بین 
نمی رود و از محیط زیست به راحتی پاک نمی 
شود و عناصر ســنگین در خاک وارد شده و 

گیاهانی که رشد می کنند آلوده هستند .

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان :

به حفظ محیط زیست در کشور توجه اساسی نمی شود
 

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // مدیر کل 
استاندارد استان یزد با اشاره به غیراستاندارد بودن 
برخی وسایل بازی پارک شادی یزد، از تاکید بر منع 
بلیط فروشی برای این وسایل خبر داد و گفت: این 
وســایل بازی پس از رفع عیوب اجازه بهره برداری 
خواهند یافت و در این باره هیچ مماشاتی نخواهیم 

کرد. 
   محمد رضا زارع بنادکوکی راجع به خبرهایی که 
پس از راه اندازی مجدد پارک شادی یزد بعد از سه 
سال و هشت ماه وقفه و تعطیلی مبنی بر استاندارد 
نبودن تعداد زیادی از وســایل بازی آن در برخی 
شبکه های اجتماعی منتشر شد، تصریح کرد: البته 
برخالف آنچه در برخی شبکه های اجتماعی مبنی 
بر این که تنها پنج وسیله بازی در پارک شادی یزد 

استاندارد هستند، تنها در مورد پنج وسیله بازی منع 
استفاده صادر شده که بازرسی از آنها برای طی شدن 
مرحله صدور پروانه بهره برداری در حال انجام است 
و به نظر در این رابطه اشــتباه یا شیطنت رسانه ای 

صورت گرفته است.
   وی بــا بیــان این که ســازمان ســیما و منظر 
شــهرداری یزد متعهد به جلوگیری از فروش بلیط 
این وســایل بازی تا دریافت گواهی اســتاندارد 
شــده است، خاطرنشــان کرد: این وسایل پس از 

انجام بازرسی ها و در صورت رفع عیوب، گواهی 
اســتاندارد جهت بهره برداری دریافت خواهند کرد 
و با توجه به تاکید اداره کل اســتاندارد بر نظارت 
جدی بر اماکن و شهرهای بازی، در این باره اصرار 
داریم و هیچگونه مماشاتی در این حوزه نخواهیم 
داشــت.زارع بنادکوکی در ادامه خاطرنشان کرد: 
تجهیزات تفریحی دارای دو نوع اســتاندارد شامل 
استاندارد ساخت و استاندارد نصب و بهره برداری 
هستند که استاندارد ساخت توسط واحد تولیدی در 

زمان ساخت تجهیزات دریافت می شود و در مورد 
صدور مجوزهای اســتاندارد نصب و بهره برداری 
عماًل بعد از نصب تجهیزات و انجام بازرسی توسط 
شرکتهای تایید صالحیت شده، در صورت انطباق با 

استانداردهای مربوطه صادر می شود.
   بــه گفته این مســئول، رعایت اســتانداردهای 
بازی برعهده شــهرداری ها، شوراهای  زمین های 
شهر و روستا و دهیاری هاســت که در مورد آنها 
نیز برخی وسایل بازی مشمول استاندارد اجباری 

هستند لذا متولیان موظف به استفاده از این وسایل 
در زمین های بازی شده اند ولی در عین حال اداره 
کل استاندارد در سال گذشته نیز نسبت به بازرسی 

برخی از این زمین ها اقدام کرده است.
  مدیر کل استاندارد استان با اشاره به رشد روزافزون 
خانه های بازی، گفت: عمده مشکل در زمینه نظارت 
بر این مکانها در دســترس نبودن اطالعات آنها و 
همچنین استیجاری بودن اغلب این اماکن است که 
معموالً شرایط محیطی مطلوب را دارا نمی باشند.

زارع بنادکوکی در پایان نیــز تاکید کرد: عالوه بر 
انجام بازرسی ها جهت صدور گواهی استاندارد برای 
تجهیزات تفریحی، بهره برداران موظف به هماهنگی 

جهت انجام بازرسی های مراقبتی هستند .

مدیر کل استاندارد یزد خبر داد 

منع بلیط فروشی وسایل غیراستاندارد شهربازی یزد

 علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // طرح همیار مادر 
و کودک به منظور توانمندسازی خانواده ویژه مادران باردار 

توسط بهزیستی یزد آغاز شد. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ حمیدرضا قامت بلند معاون 
توسعه پیشگیری بهزیستی اســتان یزد ضمن اعالم این 
خبر گفت: این طرح در ســطح دو گروه مادران باردار و 
مادران دارای فرزند زیر ســه سال بر مبنای 1۵ ساعت 
آموزش برای هر گروه، اجرا می شود.وی افزود: آشنایی با 
سالمت روان اجتماعی، مهارت های سالمت، خودآگاهی 
و خودشفقتی با رویکردهای رشد و تکامل دوران ابتدایی 
کودکی و همچنین دلبســتگی ایمن مادر و کودک برخی 
از محتواهای آموزشی این طرح است.قامت بلند با اشاره 
اجرای این طرح از ســال 9۸ در استان یزد گفت: تاکنون 
400 مادر باردار با شــرکت در کارگاه های تسهیلگری 
 به صــورت حضوری و مجازی از ایــن طرح بهره مند 
شــده اند.وی از اجرای این طرح در کلیه شهرستان های 
استان طی نمیسال دوم سال جاری خبر داد و گفت: در حال 
حاضر این طرح با همکاری مراکز بهداشتی در شهرستان 
یزد، بافق و میبد اجرا می شــود.معاون توسعه پیشگیری 
بهزیستی استان ایجاد فضای گفتمان، پویایی و پایداری 
گروهــی برای مادران باردار در معرض آســیب، ترویج 
مسئولیت پذیری و کمک به تقویت نگرش مثبت مادران در 

جامعه پذیری کودک، کمک به ایجاد توانمندسازی مادران 
در حیطه نقش های مادرانه،  افزایش سواد علمی والدین 
و پیشگیری از آسیب های اجتماعی از جمله اهداف این 
طرح ذکر کرد.وی با اشاره به تشکیل گروه های همیاری 
مادر و کودک جهت توانمند افزایی مادران در ایفای نقش 
مادری گفت: ایــن گروه های همیاری از طریق آموزش 
تقویت مهارت های خود مشاهده گری پدر و مادر کمک 
می کنند تا والدین بتواند با خودآگاهی و شــفقت که در 
رابطه با دلبســتگی است و تکیه بر این مهارت در درک، 
نزدیک جویی و پاسخگویی بیشتر به کودکش کمک کند.
 وی خاطرنشــان کرد: این برنامه بیانگر اهمیت تجارب

  ســال های اولیه در تحــول کودک بــوده و همچنین 
رابطه کودک با مادر به عنــوان یکی از مهمترین عوامل 
پیش بینی کننده در این برنامه تلقی می شــود.قامت بلند 
 در پایان با بیان اینکه دلبســتگی میان مــادر و کودک 
در جامعه پذیــری کودک و ورود بــه اجتماع و ایجاد 
آسیب های اجتماعی اثرات تعیین کننده ای دارد، اظهار 
کرد: هدف طرح همیار مادر و کودک نیز توانمندســازی 
 مادران و خانواده ها اســت و بر مبنای تســهیل تشکیل 
گروه های همیاری مادران، ایجاد شرایط دلبستگی ایمن 
برای جامعه مخاطب با هدف پیشــگیری از آسیب های 

اجتماعی طراحی و برنامه ریزی شده است .

آغاز اجرای طرح همیار مادر و کودک در یزد
آرزو توکلی ســرویس اســتان ها // رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از شناسایی 1۶ 
مورد مبتال به ماالریا در جنوب کرمان خبر داد 
و گفت: از این تعداد 14 نفر تبعه افغان و 2 مورد 

ایرانی هستند. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ دکتر علی اصغر 
خیرخواه با رد بــکار بردن ماالریای بومی 
در جنوب کرمان گفت: بومی بودن ماالریا 
یعنی اینکه یک نفر ســاکن منطقه بوده و به 
این بیماری مبتال باشد و به فرد دیگری در 
همان منطقه انتقال بدهد در حالی در جنوب 
کرمان انتقال محلی نداشتیم و یک سرباز که 
در سراوان مبتال شده بود بعد از مرخصی در 
جنوب استان کرمان دچار عالئمی شده که 
با مراجعه به مراکز درمانی و انجام تســت 
ابتــالی آن تایید گردید و تحت درمان قرار 
گرفته است. وی از شناسایی سریع و به موقع 
مبتالیان به ماالریا در جنوب کرمان خبر داد 
و اظهار کرد: در حالی افراد مبتال شده حامل 
یک انگل هستند لذا با نیش پشه انگل جابجا 
می شــود که با تمهیدات پیش بینی شده از 
افزایش مبتالیان جلوگیری بعمل آمده است.

خیر خواه از الورکشی در جنوب کرمان خبر 

داد و افزود: با توجه به اینکه الروکشی انجام 
شــده اما باید مراقبت های الزم هم انجام 
شوند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
ورود افاغنــه غیر مجاز به جنوب کرمان را 
عامل اصلــی جابجایی انگل ماالریا عنوان 
کرد و گفت: وقتی افاغنه از مرزها بدون هیچ 
 گونه تست و مراقبت بهداشتی  وارد کشور 
می شوند، انتقال انگل نیز دور از انتظار نیست 
و آمار مبتالیان نیز نشان دهنده این امر است.

وی با بیان هشــدارهای پیشگیرانه به مردم 
افــزود: با توجه به بارش ها در فصل پاییز، 

با مشاهده هر گونه تب و لرز افراد باید برای 
تست ماالریا به مراکز تعریف شده مراجعه 
 کننــد و از طرفی چــون افاغنه وارد منطقه 
 مــی شــوند کادر بهداشــت و درمــان 
آمــوزش هــای الزم را بــه مــردم می 
دهنــد.  خیرخواه در ادامــه گفت: توصیه 
 می شــود بــا توجه بــه اینکه شــرایط 
آب و هوایــی رو به خوبی اســت و مردم 
 به ســمت برکه ها می روند، از اطراق کنار 
آب های راکد خودداری کنند تا در معرض 

گزش قرار نگیرند .

شناسایی ۱۶ مورد مبتال به ماالریا در جنوب کرمان



گزارش

گروه گــزارش // قصه گویــان هرمزگانی در مرحله 
استانی بیســت و چهارمین جشــنواره بین المللی 
قصــه گویی بــا یکدیگر بــه رقابــت پرداختند و 
 برگزیــدگان ایــن دوره جهت حضــور در مرحله 
منطقه ای این جشنواره انتخاب شدند که پس از رقابت 
در مرحله منطقه ای، برگزیدگان به مرحله کشوری راه 

می یابند .
   گفتنــی اســت در مرحلــه منطقه ای، قصــه گویان 

 هرمزگانی با قصه گویانی از استان های خراسان جنوبی، 
 خراسان رضوی، سیستان وبلوچستان، یزد و کرمان رقابت 
می کننــد و برگزیدگان مرحله منطقه ای جشــنواره به 
جشنواره کشوری راه می یابند ودر شب یلدا با یکدیگر 

به رقابت می پردازند.
  بیانیه هیئت داوران :

   مهــدی عطایی دریایی، ناهیــد پذیرایی، مجید ذاکری 
و طلعــت کمال زاده )قصه گویی زبان اشــاره( به عنوان 
هیئت داوران این جشــنواره با صدور بیانیه ای،اســامی 

برگزیــدگان را اعــالم کرد. در بخشــی از ایــن بیانیه 
آمده اســت :پــس از مدت ها فرصت مبارکی دســت 
 دادتا به بهانه بیســت و چهارمین جشــنواره بین المللی 
قصه گویی مرحله استانی، همنشین قصه گوها از سراسر 
استان هرمزگان باشیم. این دوره از مسابقات در ۵بخش 
بزرگسال، نوجوان، پدربزرگ، مادربزرگ وآیینی و زبان 

اشاره مورد ارزیابی هیئت داوران قرار گرفت.
   هیئــت داوران با توجه به قصه هــا ذکر چند نکته را 
ضروری می دانند: اســتفاده هرچه بیشــتر از قصه های 

بومی می تواند به اشــاعه فرهنگ وزبان این دیار کمک 
کند.مقولــه خالقیت در قصه گویــی وآموزش صحیح 
باید بیش از پیش لحاظ شــود.تکیه، تاکید، ســکوت و 
درنگ مناســب در قصه می تواند سبب جذابیت هرچه 
بیشــتر آن شود.اســتفاده مناســب از زبان بدن، زبان و 
 فرازبان نیز باید رعایت شود.مناســب سازی قصه برای 
اجرا شامل فضاســازی، ایده آل، تصویرسازی مناسب، 
شخصیت پردازی، تخیل و رویا سبب دلنشینی دوچندان 
قصه خواهد شد.درپایان هیئت داوران ضمن ارزیابی مثبت 

خود از این دوره خواستار رشد وبالندگی هرچه بیشتر قصه 
وقصه گویی در هرمزگان است.

   اسامی برگزیدگان :
  بــا اعالم هئیــت داوران  در بخــش زبان اشــاره نفر 
اول»اصغــر زارعــی« ،نفر دوم »محبوبه ســلیمی« ،در 
 بخش پدربــزرگ هــا و مادربزرگ ها نفــر برگزیده 
» زلیخا محمدی«،شایســته تقدیــر » فرزانه محمدی و 
عبدالرســول معینی«، در بخش بزرگســال برگزیده نفر 
اول بزرگســال صحنه ای  »یاسمن عباســی«، نفر دوم 

بزرگســال صحنه ای  »سمیه اسالمی«،نفر سوم »شادی 
آزاد بشــمنی«، و شایســته تقدیر  »مرضیــه فیروزی 
کنتکانی و عارف کریمی«، بخش آیینی بزرگسال هم نفر 
اول  »ادریس معینی« و نفر ســوم » امیرحســین واال«، 
 در بخش نوجــوان آیینی برگزیده نفر اول»ســاراپری 
تقی نژاد«، نفر دوم »یکتا ســهرابی« و در بخش نوجوان 
صحنه ای برگزیده اول» مبینا عبدالهی«، نفر دوم »محمد 
پارسا بان برتینا«، نفر سوم »امیرعلی مزین«، شایسته تقدیر 

نفر اول» رقیه زارعی و شهربانو ناتمی« انتخاب شدند .

پس از رقابت قصه گویان هرمزگان در مرحله استانی ؛

برگزیدگان مرحله منطقه ای بیست و چهارمین جشنواره بین المللی قصه گویی انتخاب شدند  
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گــروه حوادث// مــرد دکــه دار که برای 
بود،  شــده  درگیری  وارد  میانجی گــری 
ناخواسته خویشاوند خود را با ضربه چاقو به 

قتل رساند.
چهارشــنبه گذشــته گزارش مرگ پسر 2۵ 
ساله ای در یکی از بیمارستان های پایتخت به 
بازپرس محمد وهابی اعالم شد. بدین ترتیب 
تحقیقات به دستور بازپرس جنایی آغاز و در 
بررسی ها مشخص شــد پسر جوانی از سوی 
مرد دکه داری به نام هوشنگ و با ضربه چاقو به 

قتل رسیده است. 
با برمال شــدن هویت قاتل، کارآگاهان اداره 
دهم پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شــده و 
موفق شــدند مخفیگاه هوشنگ را در یکی از 
شهرستان های اطراف تهران شناسایی و او را 

بازداشت کنند.متهم پس از دستگیری به تهران 
منتقل شد و در تحقیقات گفت: 6 ماهی بود که 

دکه ساندویچی زده و در آنجا مشغول کار بودم.
 مقتول فامیل دورمان بود و شــب حادثه در 
حالی که وضع جسمی خوبی نداشت به دکه ام 
آمد و با یکی از افرادی که آنجا بود درگیر شد.
 من برای پادرمیانی و خاتمه درگیری جلو رفتم 
که او ناگهان شیشه نوشابه را شکست و با آن 
به من حمله کرد. من زخمی شدم و تنها برای 
اینکه مقتول بترسد، چاقو را برداشته و به سمت 
او پرتــاب کردم که به او اصابت کرد. من قصد 
قتل نداشتم و ناخواسته این جنایت را مرتکب 

شدم.
با اعتراف متهم به جنایت، به دستور بازپرس 
شعبه دوم دادسرای امور جنایی پایتخت او در 
اختیار کارآگاهان اداره دهم قرار داده شــد و 

تحقیقات ادامه دارد. 

مرد میانجی دست به قتل زد

 کارت شناسایی خودرو سواری شورولت  تیپ کروزLS پالک 
۶7285 شخصی قشم  مالک: ابوذر اسکندری قطب آبادی 
شماره شاسی KL1PJ5C58BK104069 شماره موتور 
F18D4142113KA    مدل 20۱۱  رنگ :آبی  مفقود و از 

درجه اعتبارساقط می باشد 

 برگ سبز خودرو پژو پارس xu7 بنزینی پالک
 887 ص 32 ایران 94 مالک: رسول علی محمدی معدنوئی 

شماره شاسی: NAAN0۱CE4NK90۶4۶5 شماره 
موتور: ۱24K۱۶827۱7 مدل: ۱40۱ رنگ: مشکی متالیک 
تیپ: PARSxu7 مفقود و از درجه اعتبارساقط می باشد 

مفقودی مفقودی

بحران پناهجویی در نیویورک و اعالم وضعیت 
فوق العاده

 ورود هزاران پناهجو از مرزهای جنوبی آمریکا باعث شــده که 
»اریک آدامز«، شهردار نیویورک وضعیت فوق العاده اعالم کند.  به 
گزارش ایسنا، او می گوید: وضعیت کنونی نیویورک به  گونه ای  است 
که بیش از حد ظرفیِت این شــهر، پناهجویان شامل خانواده ها و 
خردساالن، وارد آن می شوند.  آدامز همچنین هشدار داده که شهر، 
توان تأمین نیازهای این همه پناهجو را ندارد. او می گوید: نیویورک 
در »لبه پرتگاه« قــرار دارد. ما به کمک نیاز داریم و آن را همین 
االن می خواهیم. آدامز گوشــزد کرده که هر روز بین پنج تا شش 
دستگاه اتوبوس حامل پناهجو وارد نیویورک می شود و تنها در روز 
پنج شنبه گذشته 9 اتوبوس، پناهجویان را به این شهر آورده اند. وی 
تاکید کرده است که نیویورک 42 سکونت گاه جدید که اغلب آن ها 
مربوط به هتل ها هستند را برای پناهجویان در نظر گرفته با این همه 
این تعداد نیز برای پناه دادن به آن ها کافی نیست. از بهار سال جاری 
ورود مهاجران با اتوبوس به نیویورک ادامه دارد که سازمان دهی و 
تأمین مالی این کار در مواردی از سوی فرمانداران جمهوری خواِه 
تگزاس و آریزونا انجام شده است. بنابر گزارش دویچه وله، برخی 
احتمــال می دهند که جمهوری خواهان تــالش دارند با این اقدام، 
دولت فعلی را وادار کنند تا سیاســت های پناهندگی خود را تغییر 
دهد. تالش فرمانداران تگزاس و آریزونا برای انتقال پناهجویان از 
مناطق مرزی به شهرهای تحت کنترل دموکرات ها مانند واشنگتن، 
نیویورک و شیکاگو باعث شــده که چند هفته پیش در کالنشهر 

واشنگتن نیز وضعیت اضطراری اعالم شود.
انفجار مرگبار در یک ساختمان مسکونی 

در استانبول 
 رسانه های ترکیه گزارش دادند که وقوع انفجار در یک ساختمان 
مسکونی در شهر استانبول، سه کشته و یک زخمی برجای گذاشت.  
به گزارش ایسنا، منابع داخلی ترکیه اعالم کردند که این انفجار در 
منطقه »کادیکوی« و بر اثر نشت گاز در داخل یکی از آپارتمان های 
ساختمان رخ داده است. ماموران آتش نشانی و اورژانس به سرعت 
وارد عمل شــدند و توانستند آتش را در محل مهار کنند. فرماندار 
اســتانبول در توییتی اعالم کرد که بر اثر این انفجار سه نفر کشته 
شــدند. وی گفت: انفجار در طبقه آخر این ساختماِن ۳ طبقه رخ 
داده و آتش به ساختمان مجاور نیز سرایت کرده است. بنابر گزارش 
المیادیــن، وی همچنین افزود که یکی از مجروحان، تبعه خارجی 

بوده اما ملیت وی فاش نشده است.

گروه حوادث // رئیس کل دادگستری 
پرونده  تشکیل  از  کردســتان  استان 
به یک  مرگبار  برای شــلیک  قضایی 

راننده پراید در سنندج خبر داد.
حجت االسالم والمســلمین سید حسین 
حســینی رئیس کل دادگســتری استان 
کردســتان درباره فیلم منتشــر شده در 
فضای مجازی مبنی بر کشــته شدن یک 
شــهروند در داخل خودرو در سنندج به 
میزان، گفت: در این رابطه پرونده قضایی 
تشکیل شده است و شنبه شب کارشناس 
پزشکی قانونی و کارشناس اسلحه برای 

بررسی جسد اقدامات الزم را انجام دادند.
حجت االسالم والمســلمین سید حسین 
حســینی همچنین خبر مجروح شــدن 
دادستان عمومی و انقالب سقز را تکذیب 
کرد و گفت: ادعای مطرح شده کذب است 

و چنین موضوعی صحت ندارد.
سردار علی آزادی، فرمانده انتظامی استان 
کردســتان نیز در تشریح جزئیات کشته 
شــدن یک راننده خودروسواری پراید 
توسط ضد انقالب گفت: هویت این فرد در 
دست بررسی است و هنوز کسی در این 
رابطه بازداشت نشده است. وی در تشریح 

جزئیات این حادثه گفت: ساعت 12:۳0 
ظهر شنبه یک راننده خودرو سواری پراید 
در حین عبور از میان اغتشاشــگران در 
خیابان شــهید تعریف سنندج کشته و در 

داخل خودرو رها شده بود.
وی با بیان اینکه بر اســاس بررسی های 
انجام شــده، نیروهای انتظامی کردستان 
در زمان وقوع آن حادثه در محل و میان 
اغتشاشگران حضور نداشته اند، افزود: این 
فرد به منظور اجرای پروژه کشته سازی، 
توســط ضدانقالب مورد اصابت گلوله 
جنگی قرار گرفته و کشــته شــده، در 

حالی که همکارانم در حین مأموریت اصاًل 
گلوله جنگی به همراه ندارند.

فرمانده انتظامی استان کردستان در پاسخ 
به این سؤال که آیا هویت این راننده پراید 
مشخص شده است، گفت: هویت این فرد 
در دست بررسی بوده و تاکنون کسی در 

این رابطه نیز بازداشت نشده است.
وی با اشــاره به اینکه در اتفاقات اخیر 
نیز مشابه چنین اقدامی در شهرستان های 
سقز، دیواندره و دهگالن به وقوع پیوسته 
و 4 نفر از جوانان کرد کشته شدند، تصریح 
کرد: کشتن راننده پراید توسط همکارانم 

در ســنندج کاماًل تکذیــب و طرح این 
شــایعات تنها باهدف خدشه به اعتبار و 

جایگاه پلیس است.
آزادی بیان کرد: وقتــی نیروی انتظامی 
حافظ جان، مال و ناموس مردم اســت 
چطور به سوی مردم تیراندازی می کند؟ 

ما در اتفاقات اخیر با وجود همه توهین ها 
و حمله اغتشاشگران که قصد برهم زدن 
نظم و امنیت عمومی و سپس ایجاد ناامنی 
را داشتند، خویشــتنداری کردیم و حتی 
همکارانم مجروح شدند اما اجازه ندادیم 

که آسیبی به مردم برسد.

تشکیل پرونده قضایی برای شلیک مرگبار به راننده پراید

جهان
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حوادث

  

خیلی پشیمانم و نمی دانم با این رسوایی بزرگ چگونه 
با اطرافیانم رو به رو شــوم چرا که خودم هم نفهمیدم 
چگونه در این دام شــیطانی افتادم و زندگی و آینده ام 

را نابود کردم و...
زن 29 ساله که با شکایت همسرش به اتهام خلوت کردن 
با نامحرم دستگیر شده بود، با بیان این مطالب به کارشناس 
اجتماعی کالنتری آبکوه مشهد گفت: هشت سال قبل به طور 
سنتی با عنایت ازدواج کردم. او جوانی سر به زیر و ساده 
بود که در خواربار فروشی پدرش کار می کرد به همین دلیل 
هم پدرشــوهرم از نظر مالی ما را حمایت می کرد تا هیچ 
کمبودی در زندگی نداشته باشیم. خالصه زندگی مشترکمان 
را نیز در طبقه دوم منزل پدرشوهرم شروع کردیم به طوری 
که خانواده همســرم احترام زیادی برای من قائل بودند. 
با وجود این و با گذشــت چند سال از زندگی مشترکمان 
صاحب فرزندی نشدیم و من به همین دلیل نگران بودم. اگر 
چه خانواده همسرم هیچ گاه در این باره سخنی نمی گفتند 
که موجب رنجش من شــود ولی من دچار نوعی وسواس 
عاطفی شده بودم تا این که از عنایت خواستم منزل مستقلی 
را برای ادامه زندگی مشــترک اجاره کند او هم یک واحد 
آپارتمانی در همان نزدیکی اجاره کرد که یکی از بستگان 
نزدیکش در همان مجتمع سکونت داشت. بعد از این ماجرا 
ما به محل جدید نقل مکان کردیم و این گونه ارتباط ما با 
»هاتف« و خانواده اش نزدیک تر شد چرا که او و عنایت 
نه تنها از اقوام نزدیک یکدیگر بودند بلکه دوستی دیرینه ای 
نیز داشتند. به دلیل این که همسر هاتف در بیرون از منزل 
کار می کرد، بیشتر خریدهای منزلشان را هاتف انجام می 
داد و هر بار که برای خرید نان یا مایحتاج ضروری دیگر 
بیرون می رفت گاهی بــرای ما نیز نان یا لوازم دیگر می 

خریــد که من هم بارها از او قدردانی مــی کردم اما آرام 
آرام متوجه رفتارهای عجیب هاتف شدم. چرا که او بیشتر 
سعی داشت زمانی که همسرم در منزل نیست به بهانه های 
مختلــف به منزل ما بیاید ولی هر بار من هم با بهانه هایی 
مانع می شدم تا این که باالخره با ارسال پیام های محبت 
آمیز و رفتارهای عاطفی مرا فریب داد به طوری که دیگر با 
او در خلوت سخن می گفتم و حتی در نبود همسرش برای 
آن ها غذا آماده می کردم. از سوی دیگر نیز با عذاب وجدان 
شــدیدی درگیر بودم که چرا با یک مرد نامحرم این طور 
رفتار می کنم. این گونه بود که تصمیم گرفتم به این رابطه 
شیطانی پایان بدهم قبل از آن که زندگی ام متالشی شود. با 
این تصمیم منتظر ماندم تا بعد از رفتن عنایت به فروشگاه 
پدرش همســر هاتف نیز از خانه خارج شود و من برای 
همیشه خودم را از این عذاب وجدان رها کنم به همین دلیل 
برای آخرین بار به هاتــف پیام دادم اما غافل از این بودم 
که همسر او از مدتی قبل متوجه این خلوت های شیطانی 
شــده است و به همه پیام های من و هاتف دسترسی دارد. 
خالصه آن روز صبح طبق معمول همســر هاتف از خانه 
بیرون رفت و دقایقی بعد نیز هاتف طبق قرار قبلی به منزل 
ما آمد اما همسر هاتف موضوع را به عنایت اطالع داده و 
پیامک های مرا برای او ارسال کرده بود. خالصه زمانی که 
مــن برای آخرین بار جمالت قطع رابطه را در ذهنم مرور 
می کردم ناگهان همسرم به اتفاق نیروهای انتظامی و همسر 
هاتف از راه رسیدند و مرا به کالنتری هدایت کردند. اگر چه 
التماس می کردم تا عنایت مانند همیشه از خطایم بگذرد اما 
دیگر دیر شده و این رسوایی بزرگ به بار آمده بود. حاال از 
شدت شرمساری نمی دانستم چگونه به چشمان مردی نگاه 

کنم که حتی یک بار هم به من بی احترامی نکرده بود و...

دام شیطان!
در امتداد تاریکی

گوشت ماهي و ميگو ، حاوی چربي اهی مفيد رپوتئين مرغوب و ويتامين اهی  گوانگون است   روابط عمومي اداره کل
شيالت رهمزگان

گروه حوادث // شــامگاه شنبه یک جوان 
2 خانم را در شهرســتان فاریاب در جنوب 
کرمان به قتل رسانده است؛ مسئوالن محلی 
ضمن تایید این رویداد می گویند هویت قاتل 
مشخص و تحت تعقیب قرار دارد، ضمن اینکه 
انگیزه قتل نیز اختالف خانوادگی بوده است. 
شهرستان فاریاب در ۳۳0 کیلومتری جنوب 
مرکز استان کرمان قرار دارد و آنطور که اعالم 
شده شروع اختالف از شهرستان رودبارجنوب 
و در جریان یک مراسم عروسی بوده اما قتل 

در محدوده شهرستان فاریاب رخ داد است.
یکی از مســئوالن مطلع محلی در شهرستان 

فاریاب ضمــن بیان اینکه قتــل 2 خانم در 
محدوده این شهرستان توسط پسرخاله یکی از 
این خانم هــا به علت اختالف خانوادگی رخ 
داده تاکید کرد که هویت قاتل مشخص است، 
وی تحت تعقیب قــرار دارد و تالش ها برای 

بازداشت این فرد در جریان است.
وی در گفت وگو با ایرنا توضیح داد: این خانم 
ها شامگاه شنبه برای شرکت در مراسم عروسی 
به رودبارجنوب رفته بودند که پسرخاله یکی از 
آنان دچار سوء ظن در روابط و ارتباط خانم ها 
در حاشیه مراسم عروسی می شود و قصد انتقال 
2 خانم را با خودرو به ســمت فاریاب داشته 

که در نزدیکی این شهر دچار سانحه واژگونی 
می شوند.

این مســئول مطلع اظهارداشت: این افراد پس 
از واژگونــی با کمک روســتاییان منطقه از 
خودرو بیرون کشیده می شوند اما مرد مذکور 
که می بیند ســانحه برای خودرو پیش آمده و 
نمی توانــد خانم ها را بــه مقصد مدنظر خود 
برساند با استفاده از کلت کمری هر 2 خانم را 
به قتل می رساند و از صحنه متواری می شود.

وی اظهارداشــت: هویت قاتل مشخص است 
و تالش ها برای دســتگیری وی نیز توسط 

ماموران پلیس جریان دارد.

جوانی در فاریاب ۲ نفر را به قتل رساند

  

دادانهم  
پرونده کالسه 140140920000623338 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصميم نهايي شماره 140140390001684663.  

شاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني استان تهران - شهرستان تهران -  شهر تهران - خالد - اسالمبولي -کوچه - 17 ستاد - اجرايي فرمان 
امام )ره( با نمايندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد . اتهام : شکايت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 

گردشکار: بتاريخ دهم مهر ماه يکهزارو چهارصد و يک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسي هرمزگان به تصدي امضاء کننده ذيل تشکيل است. 
پرونده کالسه 140140920000623338 تحت نظر است . دادگاه با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم وبا استعانت از درگاه 

احديت متعال بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
)راي دادگاه (

در خصوص شش دانگ يک قطعه زمين واقع در شهرستان ميناب، محله شنبه چاالکی، جنب زمين هشت هکتاری ستاد قطعه 40، به مساحت 324 متر مربع طي نامه شماره 181/143089ن- 
از طرف ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره(به عنوان ملک باير بالصاحب معرفي گرديده است اين دادگاه پس از بررسي هاي اوليه طي دادنامه شماره 140040390001345454 مورخه 
1401/06/05 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحيه آئين نامه نحوه رسيدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي، مبادرت به صدورقرارسرپرستي مي نمايد وسپس قرار صادره به 
منظور حفظ حقوق مدعيان احتمالي در روزنامه کثيراالنتشار آگهي گرديد و متعاقباً با عنايت به انقضاء وکيل مالک و توجها به تحقيقات و بررسيهای انجام شده توسط ستاد اجرايی فرمان 
حضرت امام )ره( و اينکه ملک موضوع پرونده ازمصاديق اموال بالصاحب تلقي گرديده وهيچگونه اطالعي ازمالک و يا ورثه يا نماينده قانوني وي بدست نيامده ، لذا در راستاي اجراي ماده 
28 قانون مدني وفتواي حضرت امام )ره( درتحرير الوسيله )کتاب لقطه(حکم به تمليک ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت يک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه 
شخص يا اشخاص به عنوان مدعی يا معترض، ستاد اجرايی طی نامه شماره 181/216807/ن مورخه 1401/07/09 درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهايه 
اين دادگاه با عنايت به عدم مراجعه شخص يا اشخاصي به عنوان مالک ياقائم مقام قانوني ويا وکيل مالک وتوجهاً به تحقيقات وبررسيهاي انجام شده توسط ستاد اجرائي فرمان حضرت 
امام )ره( صادر واعالم ميدارد. راي صادره غيابي و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه وسپس ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهي در محاکم محترم تجديد 

نظر استان تهران ) ويژه دادگاههاي اصل 49 قانون اساسي( مي باشد .
مختارصادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

دادانهم
پرونده کالسه 140140920000623305 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصميم نهايي شماره 140140390001684629.  

شاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني استان تهران - شهرستان تهران -  شهر تهران - خالد - اسالمبولي -کوچه - 17 ستاد - اجرايي فرمان 
امام )ره( با نمايندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد .  اتهام : شکايت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 

گردشکار: بتاريخ دهم مهر ماه يکهزارو چهارصد و يک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسي هرمزگان به تصدي امضاء کننده ذيل تشکيل است. 
پرونده کالسه 140140920000623305 تحت نظر است . دادگاه با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم وبا استعانت از درگاه 

احديت متعال بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
)راي دادگاه (

در خصوص شش دانگ يک قطعه زمين واقع در شهرستان ميناب، محله شنبه چاالکی، جنب زمين هشت هکتاری ستاد قطعه 39، به مساحت 324 متر مربع طي نامه شماره 181/143090ن- 
از طرف ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره(به عنوان ملک باير بالصاحب معرفي گرديده است اين دادگاه پس از بررسي هاي اوليه طي دادنامه شماره 140040390001345421 مورخه 
1401/06/05 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحيه آئين نامه نحوه رسيدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي، مبادرت به صدورقرارسرپرستي مي نمايد وسپس قرار صادره به 
منظور حفظ حقوق مدعيان احتمالي در روزنامه کثيراالنتشار آگهي گرديد و متعاقباً با عنايت به انقضاء وکيل مالک و توجها به تحقيقات و بررسيهای انجام شده توسط ستاد اجرايی فرمان 
حضرت امام )ره( و اينکه ملک موضوع پرونده ازمصاديق اموال بالصاحب تلقي گرديده وهيچگونه اطالعي ازمالک و يا ورثه يا نماينده قانوني وي بدست نيامده ، لذا در راستاي اجراي ماده 
28 قانون مدني وفتواي حضرت امام )ره( درتحرير الوسيله )کتاب لقطه(حکم به تمليک ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت يک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه 
شخص يا اشخاص به عنوان مدعی يا معترض، ستاد اجرايی طی نامه شماره 181/214321/ن مورخه 1401/07/04 درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهايه 
اين دادگاه با عنايت به عدم مراجعه شخص يا اشخاصي به عنوان مالک ياقائم مقام قانوني ويا وکيل مالک وتوجهاً به تحقيقات وبررسيهاي انجام شده توسط ستاد اجرائي فرمان حضرت 
امام )ره( صادر واعالم ميدارد. راي صادره غيابي و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه وسپس ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهي در محاکم محترم تجديد 

نظر استان تهران ) ويژه دادگاههاي اصل 49 قانون اساسي( مي باشد .
مختارصادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

گروه حوادث // مرد میانسال که پسر معتادش را 
به قتل رسانده بود، در دادگاه کیفری یک استان 

تهران محاکمه شد.
رسیدگی به این پرونده از اواخر مرداد سال گذشته با 
تماس فردی که مدعی بود از خانه همسایه شــان در 
منطقه پیروزی بوی تعفن می  آید آغاز شــد. وی در 
توضیح ماجرا به مأموران کالنتری شــهدا گفت: من 
مدیر یک مجتمع مسکونی هستم چند روزی است 
که از خانه واحد طبقه اول بوی بســیار بدی می  آید 
به طوری که سایر همسایه ها معترض شدند و وقتی 
هم درباره علت بو از مالک واحد توضیح خواستیم، 
جواب قانع کننده ای نــداد و صحبت های متناقضی 
مطرح کرد. البته او چند سالی است که با پسر جوانش 
که معتاد بود نیز اختالف و درگیری داشت و حاال هم 
چند روزی است که صدای درگیری آنها نمی آید به 
همیــن خاطر تصمیم گرفتیم موضوع را با پلیس در 
میان بگذاریم. پس از این گزارش مأموران بالفاصله 
به نشانی اعالم شده رفتند و پس از بررسی های اولیه 
مشخص شــد که اظهارات مدیر ساختمان درست 
بوده و بوی تعفن آزاردهنده ای در ساختمان پیچیده 
است.  مأموران در نخستین گام از تحقیقات به سراغ 
مالک واحد به نام اکبر 6۵ ساله رفتند و پس از چند 

پرسش و پاسخ متوجه شدند که وی قصد گمراه کردن 
مأمــوران را دارد. بنابراین  مأموران با حکم قضایی 
وارد خانه شدند و هنگام بازرسی متوجه جسد پسر 
جوانی در داخل حمام شدند که در بررسی ها مشخص 
شد جسد متعلق به بابک 29 ساله فرزند اکبر است. در 
ادامه جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی انتقال 
پیدا کرد و پزشــکی قانونی پس از معاینه جسد در 
گزارشی اعالم کرد که علت مرگ خونریزی ناشی از 

بریدگی هایی با جسم تیز بوده است.
پدر خانواده که در همان محل کشف جسد بازداشت 
شــده بود در نهایت با گزارش پزشــکی قانونی و 
مستندات به دست آمده از سوی مأموران ۳ روز بعد 
به قتل پســرش اعتراف کرد و در تشریح ماجرا به 
مأموران گفت: چند سالی بود که پسرم به مواد مخدر 
اعتیاد پیدا کرده بود و سر همین موضوع هم ما دائم با 
هم دعوا داشتیم.  خیلی تالش کردیم تا قانعش کنیم 
که مواد را کنار بگذارد، حتی چندباری خواستیم او 
را به کمپ ببریم امــا بابک با ما همراهی نمی کرد و 

می  گفت نمی توانم مواد را کنار بگذارم.
 تــا اینکه چند روز قبل  دوباره با هم دعوا کردیم و 
من از شدت عصبانیت نتوانستم خودم را کنترل کنم و 
با یک قیچی ضرباتی به بدن او زدم و دقایقی بعد هم 

در عین ناباوری متوجه شدم که پسرم به خاطر شدت 
خونریزی فوت کرده اســت.  آنقدر شوکه بودم که 
نمی دانستم باید چه کاری انجام دهم به همین خاطر 
جسدش را به داخل حمام بردم و در آنجا نگه داشتم 
تا اینکه 4 روز بعد از آن همسایه ها به مأموران خبر 

دادند و من دستگیر شدم.
پس از اعترافات صریح متهم، بازسازی صحنه جرم 
انجام شــد و پرونده وی با تکمیل تحقیقات به شعبه 

دوم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در ابتدای جلســه دادگاه اکبر با تکرار اظهاراتش در 
مرحله بازجویــی اظهار ندامت کرد و گفت: به هیچ 
عنوان قصدم کشتن پســرم نبود.  من مدت زیادی 
رفتارهایش را تحمل کردم. او زندگی ما را سیاه کرده 
و حاضر نبود اعتیادش را کنــار بگذارد. به محض 
اینکه از خانه بیرون می  رفتیم یکی از وســایل خانه 
را برمی داشــت و برای خرج موادش می  فروخت و 
آخرین بار وقتی متوجه شدم که باز هم وسیله خانه را 
فروخته کنترلم را از دست دادم اصاًل نمی دانستم باید 
چه کاری انجام دهم. حتی پس از اینکه متوجه شدم 
فوت کرده نابود شدم اما کاری از دستم برنمی آمد و 
حاال هم پشیمانم.با پایان دفاعیات این متهم،  قضات 

برای صدور حکم وارد شور شدند.

محاکمه پدر به اتهام قتل پسر معتاد  

گروه حوادث // همزمان با کشف جسد 
مرد ناشناس داخل گونی معمای جنایی 

مقابل پلیس قرار گرفت.
ساعت 9 صبح شــنبه 16 مهر مأموران 
کالنتری 14۵ ونک در تماس با بازپرس 
محمد جواد شفیعی از کشف جسد مردی 
داخل گونی خبر دادند. بدنبال اعالم این 

خبر بازپرس جنایی راهی محل حادثه 
در نزدیکی میدان ونک ورودی بزرگراه 

کردستان شد.
با حضور در محل آنها با جســد مردی 

حدوداً ۳۵ ساله داخل گونی مواجه شدند 
اما هیچ آثار ضرب و جرحی روی بدن 
مقتول دیده نمی شد. جسد را رهگذری 

پیدا کرده و به پلیس خبر داده بود.

در بازرسی از جیب های مقتول مدارکی 
که هویت او را برمال کند بدست نیامد. به 
دستور بازپرس شعبه پنجم دادسرای امور 
جنایی تهران، جسد برای مشخص شدن 
علت مرگ و هویت به پزشکی قانونی 
منتقل شد و تحقیقات در این خصوص 

ادامه دارد.

ماجرای کشف جسد داخل گونی 



  

 گــروه شهرســتان //  تفاهم نامه 
همکاری ارائه خدمات پس از فروش 
فرش ایرانی در کیش بین ســازمان 
به  منطقه آزاد و مرکــز ملی فرش 

امضاء رسید. 
این تفاهم نامــه در بخش های مختلف 
شامل فراهم کردن ورود موقت فرش های 
دســتباف نیازمند تعمیر و مرمت، ایجاد 
نمایشــگاه و جشــنواره دائمی فرش 
دستباف، توسعه صادرات از طریق ایجاد 
های  دوره  برگــزاری  پایانه صادراتی، 
آموزشــی نیروی انسانی صنعت فرش، 
همکاری متقابل و بررسی پیشنهادهای 
نــوآور در این صنعت به امضا رســیده 
است. رییس مرکز ملی فرش ایران عصر 
یکشنبه در آیین امضای این تفاهم نامه 
اظهار کرد: توانمندســازی زنان و مردان 
این جزیره در عرصه فرشبافی به منظور 
اعتالی صنعت فرش بــه عنوان هویت 
فرهنگ ایرانی از مهمترین اهداف امضای 

این تفاهم نامه است.
فرحناز رافع اضافه کرد: ارتقای جایگاه 
فرش دستباف ایرانی و ارایه خدمات پس 
از فروش در یک مرکز مجهز بین المللی 
بدون اخذ تعرفه گمرکی ویژه فرش های 
صادر شــده به خارج از کشور از دیگر 
اهداف امضای تفاهم نامه بین این مرکز با 

منطقه آزاد کیش است.
وی با بیان اینکه برخی از کشــورها با 
ایجاد مرکز خدمات پــس از فروش و 
جذب اســتادکاران ایرانی باعث ربودن 

بــازار هدف شــده اند، یادآور شــد: 
جلوگیــری از خروج نیروی انســانی 
توانمنــد و ارز آوری و کارآفرینی برای 
استادکاران و افراد توانمند از دیگر اهداف 
برنامه ریزی شده در این سند همکاری 
اســت. رافع گفت: در نظر داریم در این 
مرکز خدمات مختلفی از جمله شســت 
و شــوی، مرمت و رفوگری فرش های 
ایرانی نفیس و همچنین صدور شناسنامه 
فرش را انجام دهیــم که در مرحله اول 
با همکاری بخش خصوصی، کشورهای 
حاشیه خلیج فارس در اولویت بازار کار 

این مرکز است.
وی افزود: مرکز خدمات پس از فروش 
در جزیــره کیش با همــکاری بخش 
خصوصی فرش های ایرانی که در اختیار 
مصرف کنندگان خارجی است را برای 
ارایه خدمات پس از فروش و بدون اخذ 
تعرفه های گمرکی جذب و پس از انجام 
خدمات و صدور شناســنامه دوباره به 

مصرف کنندگان ارسال خواهد کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش هم 
در این آیین با بیان اینکه فعال شدن1۳ 
نوع گردشــگری در ایــن جزیره دنبال 
می شــود، افزود: ارایه خدمات پس از 
فــروش فرش های ایرانــی به مصرف 
کنندگان داخلی و خارجی فتح بابی برای 

گردشگری صنعتی این جزیره است.
مهدی کشــاورز افزود: بهــره گیری از 
گردشــگری فرش از جمله اهداف این 
ســازمان اســت که درصدد هستیم با 
عملیاتی شدن بندهای این تفاهم نامه با 

ایده هایی تازه به این هدف برسیم.
به گزارش ایرنا، وی اضافه کرد: همچنین 
انتظار می رود این تفاهم نامه نقطه اتصالی 
در حوزه بهره گیری از توان دانشگاه ها 
و مدارس برای تربیت نیروی انســانی 
توانمند باشد و سازمان منطقه آزاد کیش 
از بخش خصوصــی و مرکز ملی فرش 
جهت ارایه خدمات پس از فروش و راه 
اندازی دوره های آموزشی حمایت های 

الزم را انجام خواهد داد.

امضای تفاهم نامه ارائه خدمات پس از فروش فرش ایرانی 
در کیش 

گروه شهرستان // فرمانده نیروی دریایی ارتش 
گفت: اتحاد مذهبی و انسجام اقوام با همدیگر، 

نیروی محرک قدرت جمهوری اسالمی است. 
امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی 
ارتش در آیین »عهد ســربازی« در منطقه دوم 

دریایی والیت جاسک اظهار کرد: اتحاد مذهبی 
و انسجام اقوام با همدیگر،  نیروی محرک قدرت 
جمهوری اسالمی اســت چرا که ترس و واهمه 
دشــمن از اتحاد میان مذاهب اسالمی و قومیت 
های ایرانی به علت قدرتی اســت که این اتحاد 

برای جمهوری اسالمی بوجود آورده است.
وی گفت: دشــمن همــواره به دنبــال تضعیف 

جمهوری اسالمی است. 
به گزارش فــارس ، به گفتــه فرمانده نیروی 
دریایــی ارتش، تحریم هــا و تهدیدها همواره 

متوجه انقالب اسالمی بوده و در این مسیر بارها 
و بارها، موانع مختلف ایجاد شده است ولی مردم 
ایران اســالمی با باور به ارزش های ایمانی و 
انقالب اسالمی در مســیر رشد و عزت مندی 

انقالب ایستاده اند. 

امیر ایرانی:

ترس دشمن از اتحاد میان مذاهب اسالمی است

روابط عمومی اداره کلته سیگار یا کبریت نیم سوخته را در طبیعت رها نکنیم
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

هم استانی های عزیز ، کشاورزان و مرتعداران گرامی برای جلوگیری از آتش سوزی جنگل ها و مراتع یادمان باشد :

سه شنبه 19 مهر 1401

14 ربیع االول 1444

سال بیست و یکم شماره 3998

شهرستان

تمبر طالی حرم امام حسین )ع(
 در کیش رونمایی شد

  گروه شهرستان //  تمبر طالی حرم مطهر امام حسین 
)ع( در حاشیه گشایش نمایشگاه تمبر جام جهانی جهانی 
در جزیره کیش رونمایی شــد.  نسخه کاغذی این تمبر 
توسط کشــور عراق  به چاپ رسیده و نسخه طالیی آن 
نیز توسط یکی از شرکت های فعال در حوزه تمبر ایران 
ضرب شده است؛ نسخه طالیی این تمبر در اندازه سه در 
پنج ســانتی متر و به وزن پنج گرم طالی خالص ضرب 
شده و قرار است به موزه کربالی معلی اهدا شود. نمایشگاه 
جام جهانی تمبرهای فوتبالی جهان در آستانه رقابت های 
جام جهانی فوتبال 2022 در قطر روز یکشنبه همزمان با 
17 مهر روز جهانی پست و  با حضور محمود لیائی معاون 
وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پست در مرکز همایش های 
بین المللی جزیره کیش گشایش یافت. در این نمایشگاه 
1۸6 قطعه تمبــر در 70 قاب تا 27 آذر همزمان با پایان 
رقابت های جام جهانی در معرض دید عموم قرار گرفته 
است. به گزارش ایرنا، این تمبرها در فاصله سالهای 1974 
تا ســال 201۸ در حدود ۵0 کشور جهان منتشر شده  و 
مربوط به رویدادهــای جام جهانی، فیفا، جام ملت های 
اروپا، جام قهرمانی آسیا و اسطوره های فوتبال کشورهای 

مختلف است.
 رفع تصرف اراضی ملی منطقه

 فاریاب رودان  
  سعیده دبیری نژاد - گروه شهرستان // رئیس اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری شهرستان رودان از رفع تصرف یک 
هکتار از اراضی ملی در منطقه فاریاب این شهرستان خبر 
داد.به گزارش خبرنگار دریا؛ حســین محسنی زاده گفت: 
نیروهای یگان حفاظت این شهرستان با استناد به تبصره 
ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری و شناســایی 
اراضی تصرف شــده  و رفع تصــرف در این منطقه اقدام 
نمودند. وی افزود: اراضی رفع تصرف شــده در مساحت 
یک هکتار با ارزش ۳میلیارد ریال می باشد. رئیس اداره 
منابع طبیعی رودان در پایان ضمن هشدار به سودجویان و 
متصرفان عرصه های منابع طبیعی، به گشت های مستمر و 
شبانه روزی نیروهای یگان حفاظت از اراضی ملی اشاره 
کرد و گفت: مردم در صورت مشاهده هرگونه تخریب و 
تصرف اراضی ملی و یا قطع درختان جنگلی و بوته های 
مرتعی و یا آتش سوزی در طبیعت مراتب را به شماره تلفن 

1۵04 یگان امداد جنگل و مرتع گزارش دهند.

خبری

  

  

  

  

دادانهم
پرونده کالسه 140140920000622652 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصميم نهايي شماره 140140390001684045.  

شاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني استان تهران - شهرستان تهران -  شهر تهران - خالد - اسالمبولي -کوچه - 17 ستاد - اجرايي فرمان امام 
)ره( با نمايندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد .  اتهام : شکايت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 

گردشکار: بتاريخ دهم مهر ماه يکهزارو چهارصد و يک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسي هرمزگان به تصدي امضاء کننده ذيل تشکيل است. 
پرونده کالسه 140140920000622652 تحت نظر است . دادگاه با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم وبا استعانت از درگاه 

احديت متعال بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
)راي دادگاه (

در خصوص شش دانگ يک قطعه زمين واقع در شهرستان ميناب، محله شنبه چاالکی، جنب زمين هشت هکتاری ستاد قطعه 33، به مساحت 264 متر مربع طي نامه شماره 181/143130/ن- 
از طرف ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره(به عنوان ملک باير بالصاحب معرفي گرديده است اين دادگاه پس از بررسي هاي اوليه طي دادنامه شماره 140040390001346657 مورخه 
1401/06/05 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحيه آئين نامه نحوه رسيدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي، مبادرت به صدورقرارسرپرستي مي نمايد وسپس قرار صادره به 
منظور حفظ حقوق مدعيان احتمالي در روزنامه کثيراالنتشار آگهي گرديد و متعاقباً با عنايت به انقضاء وکيل مالک و توجها به تحقيقات و بررسيهای انجام شده توسط ستاد اجرايی فرمان 
حضرت امام )ره( و اينکه ملک موضوع پرونده ازمصاديق اموال بالصاحب تلقي گرديده وهيچگونه اطالعي ازمالک و يا ورثه يا نماينده قانوني وي بدست نيامده ، لذا در راستاي اجراي ماده 
28 قانون مدني وفتواي حضرت امام )ره( درتحرير الوسيله )کتاب لقطه(حکم به تمليک ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت يک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه 
شخص يا اشخاص به عنوان مدعی يا معترض، ستاد اجرايی طی نامه شماره 181/216824/ن مورخه 1401/07/09 درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهايه 
اين دادگاه با عنايت به عدم مراجعه شخص يا اشخاصي به عنوان مالک ياقائم مقام قانوني ويا وکيل مالک وتوجهاً به تحقيقات وبررسيهاي انجام شده توسط ستاد اجرائي فرمان حضرت امام 
)ره( صادر واعالم ميدارد. راي صادره غيابي و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه وسپس ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهي در محاکم محترم تجديد نظر 

استان تهران ) ويژه دادگاههاي اصل 49 قانون اساسي( مي باشد .
مختارصادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

دادانهم
پرونده کالسه 140140920000623271 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصميم نهايي شماره 140140390001684562.  

شاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني استان تهران - شهرستان تهران -  شهر تهران - خالد - اسالمبولي -کوچه - 17 ستاد - اجرايي فرمان 
امام )ره( با نمايندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد .  اتهام : شکايت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 

گردشکار: بتاريخ دهم مهر ماه يکهزارو چهارصد و يک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسي هرمزگان به تصدي امضاء کننده ذيل تشکيل است. 
پرونده کالسه 140140920000623271 تحت نظر است . دادگاه با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم وبا استعانت از درگاه 

احديت متعال بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
)راي دادگاه (

در خصوص شش دانگ يک قطعه زمين واقع در شهرستان ميناب، محله شنبه چاالکی، جنب زمين هشت هکتاری ستاد قطعه 38، به مساحت 324 متر مربع طي نامه شماره 181/143104ن- 
از طرف ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره(به عنوان ملک باير بالصاحب معرفي گرديده است اين دادگاه پس از بررسي هاي اوليه طي دادنامه شماره 140040390001345364 مورخه 
1401/06/05 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحيه آئين نامه نحوه رسيدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي، مبادرت به صدورقرارسرپرستي مي نمايد وسپس قرار صادره به 
منظور حفظ حقوق مدعيان احتمالي در روزنامه کثيراالنتشار آگهي گرديد و متعاقباً با عنايت به انقضاء وکيل مالک و توجها به تحقيقات و بررسيهای انجام شده توسط ستاد اجرايی فرمان 
حضرت امام )ره( و اينکه ملک موضوع پرونده ازمصاديق اموال بالصاحب تلقي گرديده وهيچگونه اطالعي ازمالک و يا ورثه يا نماينده قانوني وي بدست نيامده ، لذا در راستاي اجراي ماده 
28 قانون مدني وفتواي حضرت امام )ره( درتحرير الوسيله )کتاب لقطه(حکم به تمليک ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت يک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه 
شخص يا اشخاص به عنوان مدعی يا معترض، ستاد اجرايی طی نامه شماره 181/214308/ن مورخه 1401/07/04 درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهايه 
اين دادگاه با عنايت به عدم مراجعه شخص يا اشخاصي به عنوان مالک ياقائم مقام قانوني ويا وکيل مالک وتوجهاً به تحقيقات وبررسيهاي انجام شده توسط ستاد اجرائي فرمان حضرت 
امام )ره( صادر واعالم ميدارد. راي صادره غيابي و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه وسپس ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهي در محاکم محترم تجديد 

نظر استان تهران ) ويژه دادگاههاي اصل 49 قانون اساسي( مي باشد .
مختارصادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

دادانهم
پرونده کالسه 140140920000623248 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصميم نهايي شماره 140140390001684214.  

شاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني استان تهران - شهرستان تهران -  شهر تهران - خالد - اسالمبولي -کوچه - 17 ستاد - اجرايي فرمان 
امام )ره( با نمايندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد.  اتهام : شکايت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 

گردشکار: بتاريخ دهم مهر ماه يکهزارو چهارصد و يک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسي هرمزگان به تصدي امضاء کننده ذيل تشکيل است. 
پرونده کالسه 140140920000623248 تحت نظر است . دادگاه با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم وبا استعانت از درگاه 

احديت متعال بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
)راي دادگاه (

در خصوص شش دانگ يک قطعه زمين واقع در شهرستان ميناب، محله شنبه چاالکی، جنب زمين هشت هکتاری ستاد قطعه 36، به مساحت 260/87 متر مربع طي نامه شماره 181/143121ن- 
از طرف ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره(به عنوان ملک باير بالصاحب معرفي گرديده است اين دادگاه پس از بررسي هاي اوليه طي دادنامه شماره 140040390001345342 مورخه 
1401/06/05 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحيه آئين نامه نحوه رسيدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي، مبادرت به صدورقرارسرپرستي مي نمايد وسپس قرار صادره به 
منظور حفظ حقوق مدعيان احتمالي در روزنامه کثيراالنتشار آگهي گرديد و متعاقباً با عنايت به انقضاء وکيل مالک و توجها به تحقيقات و بررسيهای انجام شده توسط ستاد اجرايی فرمان 
حضرت امام )ره( و اينکه ملک موضوع پرونده ازمصاديق اموال بالصاحب تلقي گرديده وهيچگونه اطالعي ازمالک و يا ورثه يا نماينده قانوني وي بدست نيامده ، لذا در راستاي اجراي ماده 
28 قانون مدني وفتواي حضرت امام )ره( درتحرير الوسيله )کتاب لقطه(حکم به تمليک ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت يک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه 
شخص يا اشخاص به عنوان مدعی يا معترض، ستاد اجرايی طی نامه شماره 181/214312/ن مورخه 1401/07/04 درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهايه 
اين دادگاه با عنايت به عدم مراجعه شخص يا اشخاصي به عنوان مالک ياقائم مقام قانوني ويا وکيل مالک وتوجهاً به تحقيقات وبررسيهاي انجام شده توسط ستاد اجرائي فرمان حضرت 
امام )ره( صادر واعالم ميدارد. راي صادره غيابي و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه وسپس ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهي در محاکم محترم تجديد 

نظر استان تهران ) ويژه دادگاههاي اصل 49 قانون اساسي( مي باشد .
مختارصادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

دادانهم
پرونده کالسه 140140920000623215 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصميم نهايي شماره 140140390001684168.  

شاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني استان تهران - شهرستان تهران -  شهر تهران - خالد - اسالمبولي -کوچه - 17 ستاد - اجرايي فرمان 
امام )ره( با نمايندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد .  اتهام : شکايت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 

گردشکار: بتاريخ دهم مهر ماه يکهزارو چهارصد و يک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسي هرمزگان به تصدي امضاء کننده ذيل تشکيل است. 
پرونده کالسه 140140920000623215 تحت نظر است . دادگاه با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم وبا استعانت از درگاه 

احديت متعال بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
)راي دادگاه (

در خصوص شش دانگ يک قطعه زمين واقع در شهرستان ميناب، محله شنبه چاالکی، جنب زمين هشت هکتاری ستاد قطعه 35، به مساحت 264 متر مربع طي نامه شماره 181/143111ن- 
از طرف ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره(به عنوان ملک باير بالصاحب معرفي گرديده است اين دادگاه پس از بررسي هاي اوليه طي دادنامه شماره 140040390001345320 مورخه 
1401/06/05 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحيه آئين نامه نحوه رسيدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي، مبادرت به صدورقرارسرپرستي مي نمايد وسپس قرار صادره به 
منظور حفظ حقوق مدعيان احتمالي در روزنامه کثيراالنتشار آگهي گرديد و متعاقباً با عنايت به انقضاء وکيل مالک و توجها به تحقيقات و بررسيهای انجام شده توسط ستاد اجرايی فرمان 
حضرت امام )ره( و اينکه ملک موضوع پرونده ازمصاديق اموال بالصاحب تلقي گرديده وهيچگونه اطالعي ازمالک و يا ورثه يا نماينده قانوني وي بدست نيامده ، لذا در راستاي اجراي ماده 
28 قانون مدني وفتواي حضرت امام )ره( درتحرير الوسيله )کتاب لقطه(حکم به تمليک ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت يک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه 
شخص يا اشخاص به عنوان مدعی يا معترض، ستاد اجرايی طی نامه شماره 181/214324/ن مورخه 1401/07/04 درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهايه 
اين دادگاه با عنايت به عدم مراجعه شخص يا اشخاصي به عنوان مالک ياقائم مقام قانوني ويا وکيل مالک وتوجهاً به تحقيقات وبررسيهاي انجام شده توسط ستاد اجرائي فرمان حضرت 
امام )ره( صادر واعالم ميدارد. راي صادره غيابي و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه وسپس ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهي در محاکم محترم تجديد 

نظر استان تهران ) ويژه دادگاههاي اصل 49 قانون اساسي( مي باشد .
مختارصادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان
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 گروه شهرستان //  رییس اداره پست پارسیان با اشاره به 
خدمت رســانی این مجموعه، گفت: طی یک سال گذشته 
بیش از 1۳۶ هزار بســته پستی در میان مردم شهرستان 

پارسیان هرمزگان توزیع شده است. 
 احمد مالیی همزمان با روز جهانی پست،  اظهار داشت: با وجود 
پیشــرفت تکنولوژی و اینترنت، پست جایگاه خود را از دست 
نداده است و همچنان مردم برای انجام کارهای خود از آن استفاده 

می  کنند.
وی تصریح کرد: از گذشــته تاکنون پســتچی  ها نشان دادند که 
انسان های امین و صادقی هستند و به سالمت رساندن مرسوله  های 

پستی را سرلوحه کار خود قرار داده  اند.
رییس اداره پست پارسیان، با بیان اینکه روزانه مرسوالت پستی 
به روستاهای شرق و غرب شهرستان توسط دو خودروی مجزا 
ارسال می شود، عنوان کرد: در سال گذشته بیش از 6۳ هزار بسته 
پستی در روستاهای شهرستان توزیع شده است، همچنین روزانه 
2 کامیون مرسوالت پستی را از شهرستان پارسیان به مقصد استان 

بوشهر و شهرستان بندرعباس ارسال می کنند.
وی، افزود: سرعت در رســاندن مرسوله و محموله  ها از نکات 
برجسته  ای است که پستچی  ها مد نظر داشته و دارند و کمترین 
گالیه و شــکایت از این مجموعه توســط مراجعه  کنندگان را 
داشــته ایم. مالیی، به جایگاه پست پارسیان در استان هرمزگان 
اشــاره و تاکید کرد: پست پارسیان در سال گذشته رتبه نخست 
استان را در زمینه های آمار، امور مالی، کیفیت کاری، پیشنهادات 
سازمان و کدهای  پستی) جدول کارت امتیازی متوازن( کسب کرد 

و در 6 ماهه سال جاری نیز توانسته با خدمت رسانی مناسب این 
جایگاه را حفظ کند. وی به جابجایی و  حجم مرسوالت اشاره 
کرد و گفت: طی یک ســال گذشته بیش از ۸0 هزار بسته پستی 
از شهرستان پارسیان به نقاط مختلف کشور ارسال شده همچنین 
توزیع این بسته ها در شهرستان پارسیان بیش از 1۳6 هزار بسته 

بوده که به دست مردم شهرستان رسیده است.
رییس اداره پست پارســیان افزود: 6 ماهه نخست سال جاری 
نیز بیش از 69 هزار بســته پستی در سطح شهرستان توزیع شده 
که نسبت به مدت مشابه ســال گذشته بیش از 10 درصد رشد 
داشــته است که خود نشــان دهنده روی آوردن مردم به سمت 
فروشگاه های آنالین است. به گزارش ایرنا ؛ وی به نقش و جایگاه 
شــبکه گسترده پست در استقرار و ارتقای رفاه عمومی، دانش و 
فرهنگ اجتماعی اشاره کرد و گفت: وجود پست الزمه زندگی 
امروزی اســت و اختالل در خدمات آن می تواند ساعاتی باعث 

ناهنجاری در خدمات ارائه شده به همشهریان و شهر باشد.

توزیع ۱۳۶ هزار بسته پستی در پارسیان

  سعیده دبیری نژاد - گروه شهرستان // 
شهردار سندرک گفت : به منظور رفاه حال 
آسفالت  پروژه  سندرک  شهر  شهروندان 
معابر شهر سندرک به متراژ 8500متر مربع 
از محل اعتبارات تملک دارایی و سرمایه 
ای اســتانی و همچنین اعتبارات داخلی 

شهرداری سندرک آغاز شده است . 

به گزارش خبرنگار دریا؛رضا اخالصی اظهار 
کرد : زیر سازی کوچه ها و معابر شهر سندرک 
طی ماهای آینده  ادامه  دارد  و از دیگر برنامه 
های شهرداری سندرک فضای سبز بلوار حاج 
قاســم سلیمانی  است  که با کاشت درختانی 
مانند نخل و نارنج جهت زیباســازی منظر 

شهری در دستور کار می باشد.

آغاز پروژه آسفالت معابر شهر سندرک 
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فروردین :
اکنون زمان آن رسیده که یک نظم نهایی به کاری 
که شروع کرده بودید بدهید. سعی کنید در کارتان 
ثبات به وجود آورید. برای این که روی نتیجه ی 
نهایی تاثیر بگذارید باید توجه تان را به نکات خاصی معطوف 
کنید. متمرکز عمل کنید تا عالی ترین تاثیر ممکن را بگذارید، به 

این ترتیب می توانید در مسیر موفقیت قرار بگیرید.
  اردیبهشت :

احســاس می کنید  که اطالعات مهمی را از شما 
پنهان کــرده اند، اما بدانید چیــزی که تا همین 
چندی پیش مخفی بود بــه زودی فاش خواهد 
شــد. اطالعات جدید به دیدگاه تان عمق می بخشد و تصویر 
جدیدی از فرصت هایی کــه دارید پیش روی تان می گذارد. 
اما حواس تان باشد که خوش بینی خود را با واقعیت درآمیزید. 
بگذارید خواسته های قلبی تان شما را در مسیر آینده پیش ببرد، 

اما فراموش نکنید که باید عقل تان را هم به کار بیندازید.
  خرداد :

خودتــان فکر می کنید که انگیزه های تان واضح 
و روشن اســت، اما دیگران هیچ ایده ای درباره 
ی انگیزه های شــما ندارند. البته، عدم اطمینان 
اطرافیان تــان هیچ ربطی به رفتار شــما ندارد. ســعی کنید تا 
جایی که می توانید آشــکار صحبت کنید. حتی اگر خواسته ها 
و انتظارات شــما مورد پذیرش واقع نشــد، بدانید که همه این 
صداقت شما را تحسین خواهند کرد. به دیگران احترام بگذارید 

و با خودتان هم صادق باشید.
  تیر :

امروز دوستان تان منبع ثبات خواهند شد. اما شاید 
هنوز مقداری با واقعیت فاصله داشته باشید و به 
همیــن خاطر پیش بردن صحیح امور برای تان چالش برانگیز 
اســت. تا زمانی که اهداف تان ساده باشــد، می توانید برای 
پیشروی در مســیر به احساس تان تکیه کنید. اگر چند کار را 
همزمان انجام دهید، ممکن است در نهایت ببینید که فقط دارید 
دور خودتان می چرخید. برای این که راحت تر به مقصد برسید 

باید کارهای اضافه را کنار بگذارید.
  مرداد :

به تازگی ســعی کردید که چیزهــای جدید یاد 
بگیرید، اما دچار آشــفتگی شدید. اما اکنون باید 
از نو شروع کنید و ببینید چیزهایی که یاد گرفتید 
کاربردی هستند یا نه. هنوز هم به سفر رفتن فکر می کنید، شاید 
این یک ســفر واقعی باشد یا شاید هم فقط در ذهن تان اتفاق 
بیفتد. باید سعی کنید که ایده های بزرگ خود را در قالب اهداف 

منطقی درآورید.
 شهریور :

برای این که دوباره به ثبات برســید باید پای تان 
را روی زمین ســفت بگذارید. البته، فشــارهای 
احساسی گذشته تا چند مدت ادامه دارد، اما حاال 
باید کاری کنید که اعتماد به نفس تان برگردد و بدانید که دقیقا 
می خواهید چه کار کنید. چشم از اهداف تان برندارید. تا زمانی 
که خوش بین باشــید می توانید تالش هــای تان را در جهت 

موفقیت سوق دهید.
 مهر :

چیزی در اطراف تان تغییر کرده است و حاال قصد 
دارید به سراغ موضوعی بروید که مدت ها بود از 
آن فرار می کردید. راه حل مشکالت اکنون شما 
چندان ساده نیست. بهترین سالحی که در دست دارید مشارکت 
با دیگران است. اگر در کارتان به نفع همگان فکر کنید می توانید 
از شــانس باالیی برای موفقیت برخوردار شوید. برای دیگران 

الگو شوید تا به شما بپیوندند و همراهی تان کنند.
 آبان :

از مشــغله های روزمره خسته شده اید و به دنبال 
آرامش می گردید. نباید برای رسیدن به این آرامش 
به خاطرات گذشته پناه ببرید، بلکه به شما توصیه 
می شود به آینده فکر کنید، آینده ای که کمتر پیچیده باشد. برای 
انجام کارهای تان به دنبال راهکارهای جدید بگردید تا بتوانید 

کمی احساس راحتی کنید.
   آذر :

شادی و تفریح پشــت در منزل تان ایستاده، اما 
نمی دانید که آیا باید به آن اجازه ی ورود بدهید یا 
نه. از درون دچار آشفتگی هستید، چون مدام به یاد 
می آورید که کارهای نیمه تمام زیادی دارید که باید انجام شان 
دهید. نمی توانید وظایف تان را به حاشیه برانید، اما می توانید 
با مشخص کردن اولویت های تان به یک راهکار روشمند برای 

انجام امور دست پیدا کنید.
 دی :

امروز بار سبک تری را بر شانه های تان احساس 
می کنید، چون کم کم دارید به جاهای لذت بخش 
و شادی آور زندگی نزدیک می شوید. اکنون زمان 
آن رسیده که ثمره ی تالش های اخیرتان را ببینید. لزومی ندارد 
که بخواهید دلیل اقدامات تان را برای دیگران توضیح دهید. به 
دســت آوردن این لذت نتیجه ی همه ی تالش هایی است که 

برای درست انجام دادن کارتان به کار گرفتید.
  بهمن :

بهتر است احساسات تان را انکار نکنید، هر چه 
زودتر با آن ها روبرو شوید برای همه بهتر است. 
اگر رویکردتان را مالیم تر کنید به نفع تان است، 
حتی بهتر است نگذارید دیگران عصبانی تان کنند. به جای این 
که با دعوا به همه ثابت کنید که راســت می گویید، باید مهربان 

باشید و همراه با آن ها حرکت کنید.
 اسفند : 

حاال که می توانید موضوعات مربوط به روابط تان 
را با وضوح بیشــتری بررسی کنید، تصمیم گیری 
 بــرای تان راحت تر شــده اســت. حتــی اگر
 نگران انتخاب های تان هســتید، به شما توصیه می شود که 
نترســید و به احساســات درونی تان اطمینــان کنید. باید به 
ارزش های درونی تان پناه ببرید. آن کاری را در پیش بگیرید 
که به نظرتان درست است. شاید کارهایی که انجام می دهید به 
همین زودی ها به ثمر ننشینند، اما بدانید که تاثیر نهایی آن ها 

پایدار خواهد بود.
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گروه ســالمت // معاون فنی دفتر سالمت 
روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشــت 
با اشاره به افزایش شیوعی برخی اختالالت 
روانپزشکی پس از شــیوع کرونا، در عین 
حال برنامه ها و جزئیات ارائه خدمات رایگان 
روانپزشــکی در شــبکه های بهداشتی را 

تشریح کرد.
دکتر علی اســدی معاون فنی دفتر سالمت 
روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشــت 
همزمان با هفته ســالمت روان، با اشاره به 
شــعار امســال روز جهانی بهداشت روان 
مبنی بر »سالمت روان و بهزیستی همگانی 
را در اولویت جهانی قرار دهید«، گفت: این 
شعار را سازمان بهداشت جهانی تعیین کرده 
اســت که روی سخن این پیام به سیاسیون،  

دولتمردان و قانون گذاران است.
 سرنوشت قانون سالمت روان چه شد؟

معاون فنی دفتر سالمت روانی، اجتماعی و 
اعتیاد وزارت بهداشت درباره آخرین اخبار 
از قانــون ســالمت روان، تصریح کرد: این 
قانونی است که بیش از 1۵ سال از آغاِز کار 
تدویــن آن می گذرد. در حال حاضر الیحه 
سالمت روان پس از بررسی های کارشناسی 
توســط حوزه های مختلف جامعه شناسی، 
حقوقی، روانپزشــکی، روانشناسی و ... از 
طریق وزارت بهداشــت برای بررسی های 
بیشــتر کمیســیون های مختلف حقوقی به 
مجلس و دولت ارسال شده است تا تصویب 
نهایی صــورت گیرد اما هنوز تصمیم  نهایی 
گرفته نشــده است. در بررسی نهایی ممکن 
اســت قانون پذیرفته شود اما این امکان هم 
وجود دارد که ایراداتی به آن وارد شــود و 

برای اصالح مجدد عودت داده شود.
 افزایش شیوع اختالالت روانپزشکی به 

۲۹ درصد
معاون فنی دفتر سالمت روانی، اجتماعی و 
اعتیاد وزارت بهداشت در خصوص آخرین 
آمار اختالالت روانپزشکی، توضیح داد: بر 
اســاس پیمایش ملی سالمت روان در سال 
1۳90 آمار اختالالت روانپزشــکی 2۳.6 
درصد گزارش شــد؛ پس از آن در ســال 
1۳99 هم پیمایش دیگری انجام شــد که 
بررسی ها صورت گرفت ولی نتایج آخرین 
پیمایش ملی هنوز استخراج نشده است ولی 
به احتمال زیاد تا آخر ســال جاری نتایج 

منتشر خواهد شد.
اســدی ادامه داد: البته مطالعاتی به شــکل 
شهری و اســتانی در برخی نقاط کشور در 

سال 1۳99 انجام شــده است که مشخص 
کرده اســت آمار برخی اختالالت شــایع 
روانپزشــکی )مجموع اختالالت افسردگی، 
مجموع اختالالت اضطرابــی و ...( بعد از 
شیوع کرونا به حدود 29 درصد رسیده است. 
در واقع این روندی اســت که در همه جای 
دنیا پس از شــیوع همه گیری رخ داده است 
و کشور ما هم مطابق این قاعده پیش رفته 
است. آمار نهایی بر اساس استاندارد جهانی 
که شامل مجموع اختالالت روانپزشکی در 
کل کشور است نیز به زودی منتشر خواهد 

شد.
 کدام خدمات روانپزشــکی رایگان ارائه 

می شود؟
معاون فنی دفتر سالمت روانی، اجتماعی و 
اعتیاد وزارت بهداشــت درباره خدماتی که 
وزارت بهداشــت در حوزه سالمت روان به 
شــکل رایگان در شبکه های بهداشتی ارائه 
می دهد، تصریح کرد: خدمات در چند دسته 
ارائه می شــود. خدمت اول شامل آموزش 
و پیشــگیری برای جمعیت عمومی است. 
خدمت دوم غربالگری و خدمت سوم ارائه 
خدمات درمانی به کسانی است که غربالگری 
آنها مثبت شــده باشد و خدمت چهارم ارائه 
خدمات روانشناسی به طیف دیگر افراد غربال 
شده است. خدمات آموزش و پیشگیری در 
زمینه  در  توانمندسازی  زمینه خودمراقبتی، 
پیشــگیری از بروز اختالالت روانپزشکی، 
اختالل اعتیاد،  خودکشی و توانمندسازی در 
زمینه مهارت زندگی، مهارت فرزندپروری، 
غربالگری افرادی که ممکن است مشکالتی 
از جنس اعتیاد یا خشــونت خانگی داشته 

باشند به همه گروه های سنی ارائه می شود.
وی افــزود: در صورت مثبت شــدن نتیجه 
غربال، خدمات درمانی و دارویی از طریق 
پزشــک آغاز می شود و در صورتی که فرد 
نیاز به خدمات مشــاوره داشته باشد، این 
خدمات توسط کارشناســان سالمت روان 
که در مراکز جامع  خدمات ســالمت فعال 
هستند، بر اساس پروتکل تعریف شده ارائه 
می شــود. این خدمات روانشناسی مشمول 
کودکانی که اختالل بیش فعالی دارند، کسانی 
که افســردگی و اضطراب دارند، مبتالیان به 
بیماری های وسواس، مبتالیان به اختالل دو 
قطبی و... می شود. یکی از اقدامات دیگر نیز 
برنامه مهارت های فرزندپروری است که به 
والدین دارای کودکان 2 تا 12 سال و 12 تا 
1۸ سال ارائه می شود. تمامی این خدمات که 

توسط روانشناسان انجام می شود در سیستم 
بهداشــتی و در مراکز ما رایگان اســت اما 
ویزیت پزشــک بر اساس تعرفه های دولتی 

محاسبه می شود.
 جزئیاتی از خدمــات ترک مصرف مواد 

مخدر در شبکه بهداشتی
معاون فنی دفتر سالمت روانی، اجتماعی و 
اعتیاد وزارت بهداشت با اشاره به اقداماتی 
کــه در زمینه ترک مواد مخدر در سیســتم 
بهداشــتی ارائه می شود، اظهار کرد: مراقبین 
سالمت و بهورزان برای هر فردی که به هر 
منظوری به مراکز بهداشتی ما نظیر خانه های 
بهداشت یا مراکز جامع سالمت مراجعه کند، 
پرونده سالمت تشکیل می دهند و بر اساس 
پرسشــنامه هایی که در سامانه سیب وجود 

دارد در کنار ســواالتی درباره بیماری هایی 
نظیر دیابت و ... از افراد می پرسند، سواالت 
ســالمت روان،  اعتیاد، دخانیات و مصرف 
الکل  نیز پرســیده می شود و به این صورت 
غربالگری انجام می شود. در صورت مثبت 
شــدن نتیجه غربال بر اساس پروتکل های 
بهداشتی برای پیشــگیری و توانمندسازی 
خدمات پایه ســالمت در سیستم بهداشتی 
به شــکل رایگان به فرد ارائه می شــود. در 
صورتی که نیاز بــه درمان تخصصی مانند 
بررسی توسط روانپزشک یا بستری جهت 
ترک موادمخدر باشد فرد از سیستم بهداشتی 
به مراکز تخصصی ارجاع داده می شود و الزم 

است تا فرانشیز مشخص را پرداخت کند.
 لزوم افزایش پوشش خدمات روانپزشکی 

توسط بیمه های مکمل
معاون فنی دفتر سالمت روانی، اجتماعی و 
اعتیاد وزارت بهداشت درباره میزان موفقیت 
بیمه ها برای پوشــش داروهــا و خدمات 
روانپزشکی، بیان کرد: داروهای روانپزشکی 
مانند تمام داروها شامل حال بیمه می شود و 
تمام کسانی که بیمه باشند می توانند خدمات 
دارویی خود را بر اســاس فرانشیز بیمه ای 

دریافت کنند.
اسدی گفت: برخی خدمات روانپزشکی نظیر 
روان درمانی،  خانواده درمانی، اخذ تست ها 
و ... در شبکه های بهداشتی توسط بیمه های 
پایه پوشش داده می شــود اما مشکل ما با 

بیمه های تکمیلی است که هنوز پوششی برای 
این دســت خدمات قائل نیستند. در بخش 
خصوصی نیز بیمه های پایه خیلی از خدماتی 
که در مراکز دولتی تحت پوشــش است را، 

پوشش نمی دهند.
وقتی اهمیت ُمد بیش از سالمت روان است

معاون فنی دفتر ســالمت روانی، اجتماعی 
و اعتیاد وزارت بهداشــت با اشاره به اینکه 
سواد ســالمت روان در جامعه پایین است،  
تصریح کرد: متاســفانه آگاهی کافی وجود 
ندارد. یکی از مهم ترین ضعف ها به طور کلی 
در حوزه ســالمت این است که سطح سواد 
سالمت جامعه نسبت به خیلی چیزها پایین تر 
است. در حالی که افراد آگاهی خود درباره 
آرایــش،  ُمد، فضای مجازی و ... را افزایش  
داده اند اما از ســالمت غافل شده اند. این در 
حالی است که ســواد سالمت روان در کنار 
سواد کلی سالمت بازهم در جمعیت عمومی 
پایین تر است و به همین دلیل بسیاری از افراد 
شاید متوجه نشــوند مشکلی که دارند یک 
اختالل روانپزشکی نظیر وسواس،  افسردگی 
یا ... است و خیلی وقت ها هم قبول نمی کنند 
مشــکلی دارند و از ایــن رو برای دریافت 
خدمات یا کمتر به مراکز ما مراجعه می کنند 

یا به طور کلی مراجعه نمی کنند.
وی با بیان اینکه افزایش سواد سالمت روان 
یکی از مهم ترین اهداف وزارت بهداشــت 
اســت،  گفت: در این زمینه تالش کردیم تا 

از طریق اســتقرار کارشناسان سالمت روان 
در مراکز جامع خدمات ســالمت اقدامات 
آموزشی،  پیشگیری و توانمندسازی جامعه 
را دنبال کنیم. البته باید رسانه های فراگیر نیز 
در کنار ما باشــند که تاکنون کمتر این اتفاق 

رخ داده است.
 تاثیرات دنبالــه دار همه گیری کرونا در 

سال های آتی
اســدی با تاکید بر تاثیرات مســتقیم کرونا 
بر ســالمت روان جوامــع،  تصریح کرد: به 
قطع تاثیرات بیشــتر این همه گیری، تازه از 
این به بعد مشــخص خواهد شد. کرونا طی 
حدود دو سال و نیم گذشته در همه جوامع 
تاثیرات اقتصادی، سیاســی، اجتماعی و ... 
زیادی به دنبال داشته است که سبب می شود 
آسیب های روانی و اجتماعی پس از کرونا در 
آینده نیز بیشتر شود. به دلیل محدودیت های 
صورت گرفته زمینه مشــکالت فرهنگی و 
اقتصادی، شکاف طبقاتی، فقر، مرگ و میر 
افراد و سوگ های پیچیده به دنبال از دست 
دادن افراد خانواده و ... به وجود آمد که سبب 
می شود عوارض و آسیب های پساکرونا تا 

سال ها بعد هم ادامه یابد.
 اقدامــات وزارت بهداشــت برای کاهش 

عوارض سوگ پیچیده
معاون فنی دفتر ســالمت روانی، اجتماعی 
و اعتیاد وزارت بهداشت درباره برنامه های 
وزارت بهداشت درخصوص سالمت روان، 

گفــت: برنامه های ما پــس از طرح تحول 
ســالمت در نظام شــبکه جاری اســت و 
بیشــتر جنبه های پیشــگیری دارد. پس از 
همه گیری کرونــا اما برخی برنامه ها نیز به 
شکل اختصاصی به خدمات ما اضافه شد؛ 
به عنوان مثال برنامه مداخالتی پیشگیری از 
ســوگ برای خانواده هایی است که عضوی 
را به دلیل ابتال به کرونا از دســت دادند از 
اردیبهشت 1۳99 به خدمات ما اضافه شد 
و بالغ بر ۳۵0 هزار خانواده با این شــرایط 
شناسایی شدند و کارشناسان سالمت روان 
ما طبق پروتکل برای پیشــگیری از سوگ 
پیچیده با آنها تماس گرفتند و مشاوره هایی 

به آنها ارائه دادند.
وی افزود: برنامه دیگری برای بیماران بهبود 
یافته کرونا هم تدوین شــد. برنامه دیگر نیز 
ارائه مشاوره تلفنی بود که از طریق سامانه 
40۳0 با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام 
دنبال شــد و کارشناسان ســالمت روان از 
اسفند 1۳9۸ پشت خط 40۳0 قرار گرفتند 
تا خدماتی برای کنترل اســترس ناشــی از 
کووید19 به مردم ارائه دهند. تمام خدمات 

ذکر شده هنوز هم ادامه دارد. 
او ادامــه داد: برنامه جدیدی هم با همکاری 
معاونت درمان و معاونت پرســتاری تحت 
عنوان مداخالت روانشــناختی برای کادر 
بهداشــت و درمان درگیــر در دوره کرونا 

تدوین شده است.

گروه سالمت // افسردگی پاییزی نوعی اختالل عاطفی 
فصلی با عالئم آزار دهنده روحی و روانی است که معموال 

در این فصل بروز می کند. 
 این روزها در اولین ماه فصل پاییز بسر می بریم و با کوتاه 
شدن روزها و کاهش میزان تابش نور خورشید حال و 
روز روحیه افراد مختلف کمی متغییر شده و نشاط فصول 

بهار و تابستان کاهش پیدا می کند.
افسردگی پاییزی، نوعی افسردگی یا اختالل عاطفی است 
که عالئم آزار دهنده آن می تواند مشکالت زیادی برای 

افراد طی فصول پاییز و زمستان ایجاد کند.
عالئم این نوع افســردگی در افراد مختلف ممکن است 
خفیف یا شدید باشد و گاهی شدت آن به قدری افزایش 
می یابد که فرد از انجام امور روزمره خود ناتوان می شود.

افرادی که دچار این عارضه می شوند اغلب احساسات 
منفی از جمله غم، تحریک پذیری، استرس و همچنین 
خســتگی، افزایش وزن و عدم تمایل به خروج از منزل 

را تجربه می کنند.
در این گزارش با ما همراه شــوید تا درباره افســردگی 
پاییزی، علل، عالئم و روش های درمان آن بیشتر دانسته 

و طرز برخورد با چنین حالت هایی را بدانید.
 افسردگی پاییزی چیست؟

تاکنون تحقیقات زیادی درباره این عارضه صورت گرفته 
اســت، با این وجود هنوز به طور دقیق مشخص نشده 
چرا فقط بعضی افراد به این نوع افسردگی دچار می شوند 
اما به نظر می رســد به دالیل نا معلوم مردم برخی نقاط 
خاص دنیا نسبت به تغییر فصول و کاهش نور آفتاب در 
طول روز حساسیت بیشتری از خود نشان داده و عالئم 

ناخوشایندی از افسردگی در آن ها بروز می کند.
به طور کلی گفته شــده خانم ها بیشتر از آقایان )حدود 
چهار برابر بیشتر( و افراد جوان بیش از سایر گروه های 

سنی به این افسردگی مبتال می شوند.
 عالئم افسردگی پاییزی

افســردگی پاییزی در برخی افراد با عالئم خفیف ظاهر 
شده و با گذشت زمان شدیدتر می شود. برخی عالئم و 
نشانه های اختالل عاطفی فصلی ممکن است شامل موارد 

زیر باشد:
احساس افسردگی )تقریبا هر روز(

عدم تمایل به انجام فعالیت های مورد عالقه
کاهش انرژی

مشکالت خواب
تغییر در اشتها یا وزن

احساس کسلی یا آشفتگی
مشکل تمرکز

احساس نا امیدی، بی ارزشی یا گناه
افکار مربوط به خودکشی یا مرگ

برخی عالئم شایع که اغلب به طور خاص در افسردگی 
پاییزی دیده می شود عبارتند از:

بیش از حد خوابیدن
تغییر در اشــتها به خصوص اشــتیاق بــه غذاهای پر 

کربوهیدرات
افزایش وزن

خستگی یا کاهش انرژی
علت افسردگی پاییزی

به نظر می رسد برخی عوامل در بروز افسردگی پاییزی 
نقش داشته باشند، از جمله:

1. ساعت بیولوژیکی بدن )ریتم شبانه روزی(
کاهش نور خورشید در فصل پاییز و زمستان از عوامل 
موثر در ابتال به افسردگی پاییزی است. این مسئله باعث 
اختالل در ساعت داخلی بدن شده و عالئم افسردگی در 

برخی افراد ایجاد می کند.
2. کاهش سروتونین یا همان هورمون شادی

کاهش نور خورشــید از عوامل کاهش دهنده ســطح 
هورمون سروتونین در بدن است؛ افت سروتونین می تواند 
روی خلق و خو اثر گذاشته و در بروز افسردگی پاییزی 

نقش داشته باشد.
۳. کاهش هورمون مالتونین یا خواب

تغییر فصول ممکن اســت به عدم تعادل سطح هورمون 
مالتونین در بدن منجر شــود، این ماده نقش مهمی در 
الگــوی خواب و خلق و خو دارد و به بدن می گوید چه 

زمانی بخوابد.
برخی عوامل خطر زا که ممکن است در ابتال به افسردگی 

پاییزی نقش داشته باشند عبارتند از:
جنســیت: به طور کلی اختالل عاطفی فصلی در زنان 

بیشتر از مردان دیده می شود.
ســن: به نظر می رسد این اختالل در افراد جوان بیش از 

دیگران ایجاد شود.
سابقه خانوادگی: افراد مبتال به این عارضه ممکن است در 
خانواده خود نیز با این اختالل یا نوع دیگری از افسردگی 

مواجه باشند.
ابتال به افســردگی ماژور یا اختــالل دو قطبی: عالئم 
افسردگی در افرادی که به یکی از این دو بیماری روانی 
مبتال هستند ممکن است در برخی فصول سال از جمله 

پاییز تشدید یابد.
زندگی دور از استوا: به نظر می رسد این اختالل در میان 
افرادی که در شمال یا جنوب خط استوا زندگی می کنند 
بیشتر شایع است، این مسئله احتماال به دلیل کاهش نور 

خورشید در زمستان است.
 روش های درمان افسردگی پاییزی

اگر در فصل پاییز یا زمســتان احســاس غم، اندوه و 
افسردگی زیادی تجربه می کنید، ممکن است نیاز باشد 

از روش های زیر برای غلبه بر این شرایط استفاده کنید:
1. کمک بگیرید

بســیاری از افرادی که با عالئم ناخوشــایند افسردگی 
پاییزی مواجه می شــوند احساس می کنند تنها هستند و 
هیچ کس تا به حال وضعیت روحــی بد آنها را تجربه 
نکرده؛ در حالی که افسردگی پاییزی از اختالالت شایع 

است.
هنگام بروز عالئم این نوع افســردگی مهم است. درباره 
شرایط جسمی و روحی خود با افراد مناسب صحبت کنید 
و از بیان احساسات و افکاری که در ذهن دارید در مقابل 
دوستان و اعضای خانواده خود نترسید و خجالت نکشید.

در صورت شدید شدن عالئم بهتر است با یک متخصص 
حرفه ای که می تواند پزشک، روانپزشک، روانشناس یا 

مشاور باشد مشورت کنید.
2. به طبیعت بروید

اگرچه در فصول پاییز و زمســتان برای بیرون رفتن از 
منزل و گشــت و گذار در طبیعت چالش های بیشتری 
وجود دارد و چون هوا سردتر و روزها کوتاه تر شده لذت 
بردن از طبیعت دشوارتر است اما افرادی که از افسردگی 
پاییزی رنج می برند باید بخشی از اوقات روز خود را در 

هر شرایط آب و هوایی به طبیعت اختصاص دهند.
گذراندن وقت در طبیعــت باعث افزایش فعالیت بدنی، 
کاهش اضطراب، تقویت خالقیــت و بهبود رضایت از 

زندگی می شود.
جالب اســت بدانید خطر ابتال به بیماری های روانی از 
جمله افسردگی پاییزی در مردم شهر نشین بیشتر است 
کــه احتماال یکی از دالیل آن بهــره کمتر از طبیعت در 

شهرهاست.
توصیه می شــود یک فعالیت خاص فضــای باز مانند 
دوچرخه سواری، پیاده روی و غیره انتخاب کنید یا گاهی 
به همراه همسر و فرزندان خود از منزل خارج شده و در 

کنار هم در طبیعت خوش بگذرانید.
قدم زدن هنگام طلوع آفتاب، پیوستن به گروه های محلی 
کوهنوردی یا طبیعت گردی یا گروه های پیاده روی نیز 

می تواند مفید باشد.
۳. ورزش کنید

ورزش منظم احتماال آخرین کاری است که افراد افسرده 
ممکن اســت بخواهند در روزهای کسل کننده پاییزی 
یا زمستانی انجام دهند اما فعالیت ورزشی برای داشتن 
زندگی ســالم به خصوص در افراد مبتال به بیماری های 

روانی از جمله افسردگی پاییزی ضروری است.

ورزش اســترس و عصبانیت را کاهش داده و از برخی 
عالئم ناخوشایند افسردگی پاییزی از جمله افزایش وزن 

و انزوا طلبی جلوگیری می کند.
برای این منظور توصیه می شود سراغ ورزش های جدید 
بروید. تالش مضاعف برای اینگونه فعالیتها و آشنا شدن 

با افراد جدید راهی عالی برای مقابله با افسردگی است.
همچنین بهتر است انواع مختلف ورزش های فضای باز، 
ورزش در فضای داخل منــزل، ورزش های انفرادی و 
گروهی را امتحان کنید. ورزش کردن با همسر، دوستان و 

فرزندان نیز ایده خوبی است.
4. دارو درمانی

اگر عالئم افسردگی شدید باشد باید به پزشک مراجعه 
کنید و ممکن اســت پزشک در کنار ســایر روش ها، 

داروهای ضد افسردگی نیز تجویز کند.
۵. نور بیشتری جذب کنید

این مشکل که عمدتًا در فصل پاییز و زمستان رخ می دهد 
را می توانید با بیشــتر بیرون رفتن و قرار گرفتن در نور 
طبیعــی روز برطرف کنید و یا عالئــم حاصل از آن را 

کاهش دهید.
6.از یک رژیم غذایی متعادل استفاده کنید

احتماالً کســی به ذهنش نمی رسد که تغذیه می تواند بر 
بروز یا برعکس کنترل افسردگی فصلی پاییز تأثیر داشته 
باشد، اما حقیقت دارد. اگر یک رژیم غذایی مغذی ندارید، 
مواد مغذی که ســبب ایجاد حالت مثبت می شوند را از 
دست می دهید و بدنتان آنچه نیاز دارد را دریافت نمی کند.
به  طور ویژه غذاهایی مانند میوه ها، ســبزیجات، غالت 
کامل و آجیل را مصرف کنید. ممکن است هوس قند و 
کربوهیدرات های آماده را داشته باشید، اما یادتان باشد که 
این انتخاب های غذایی در حقیقت می توانند خلق وخوی 
شما را بدتر کنند و سبب ایجاد یک چرخه معیوب شوند.

7.به  اندازه کافی بخوابید
سعی کنید کیفیت خواب خود را ارتقا دهید. وقتی خواب 
شما مختل می شــود، می تواند بر خلق وخو و عملکرد 
شناختی کلی شــما تأثیر بگذارد. تنظیم خواب یکی از 

مهم ترین درمان ها برای افسردگی فصلی است.
۸.برای تعامل با دوستان و عزیزان وقت بگذارید

آنها یک سیستم پشتیبانی قوی ارائه می دهند که می تواند 
به شما کمک کند تا با مشکالت عاطفی مقابله کنید.

9. در کارهای داوطلبانه شرکت کنید
داوطلب شدن، کمک مالی به امور خیریه و انجام کارهای 
محبت آمیز تصادفی، می تواند بســیار مفید باشد و راهی 

مؤثر برای بازگرداندن جرقه به زندگی شماست.
به یاد داشــته باشید!برای داشــتن روحیه با نشاط باید 
عوامل شــادی بخش و همچنین در نقطه مقابل، مخل 
شادی و آرامش را در هر فصل و زمانی شناسایی کرده 
و با شــناخت آنها، راهکار درست را برگزینیم و زندگی 

آسوده و با نشاطی داشته باشیم.

عالئم
 افسردگی پاییزی

 و راههای 
درمان آن 

افزایش شیوع اختالالت روانپزشکی در ایران 
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  اختالل در ریاضیات عبارت است از ناتوانی در انجام 
مهارتهای مربوط به حساب با توجه به ظرفیت هوشی 

و سطح آموزشی که از فرد انتظار می رود.
تعداد زیادی از دانش آموزان مقاطع ابتدایی ، راهنمایی و 
دبیرستان ،)6 تا7 درصد( در یادگیری درس ریاضی دچار 
مشکل هستند و با اینکه به اندازه دانش آموزان همسان 

خود تالش می کنند ، پیشرفت مورد انتظار را ندارند.
شاید این سوال مطرح شود که اگر کودک ضایعه مغزی 
ندارد و به لحاظ هوشی و روانی نیز طبیعی است ، پس 
چه دالیلی وجود دارد که در درس ریاضیات با همساالن 
خود متفاوت بوده و با وجود تالش زیاد ، ریاضی را به 

خوبی یاد نمی گیرد؟ 
همه ی ما از زمان تولد تا دوره دبســتان و دبیرستان ، 
گستره ی انبوهی از تجارب داریم . این تجارب موجب 
می شــوند که تمام اعمال بدنی و ذهنی که برای رشد ما 
الزم اســت ، خود به خود انجام گیرند .ما اعمال بسیار 
زیادی مثل نگاه کردن ، حرکت های چشم، پریدن ، سینه 
خیز رفتن، چنــگ زدن ،گرفتن و پرتاب کردن و امثال 
آن را بــه خوبی انجام می دهیم .اما تعدادی از ما ممکن 
است برخی از تجارب مهم را که در یادگیری ما تاثیر به 
سزایی دارند ، کسب نکرده باشیم . مثال برخی از کودکان 
بدون اینکه در کودکی ســینه خیز رفتن را مدتی تجربه 
کنند ، روی باســن راه می رونــد . این کودکان در واقع 
یک تجربه الزم و مهم را کسب نکرده اند .ممکن است 
بعدها تجربه های دیگری را کســب کنند که مشابه سینه 
خیز رفتن باشد ، مثال شنا کردن ، و به این ترتیب چنین 
نقیصه ای را جبران نمایند.اماهمیشه و لزوما این امر پیش 
نمی آید و فعالیتی که بتواند جایگزین ســینه خیز رفتن 
شــود صورت      نمی گیرد . در چنین مواردی به دلیل 
نبودن یک تجربه الزم ، فرد دچار مشکالتی در یادگیری 

خواهد شد.
اختالل یادگیری باعث ســرزنش و تحقیر دانش آموز 
،استرس و اضطراب ، ترک تحصیل ، تشکیل خود پنداره 
ضعیف و کاهش عزت نفس شده و سالمت روان آنها را 

به مخاطره می اندازد.
ویژگی دانش آموزان دارای اختالل ریاضی:

• شمارش طوطی وار اعداد   
• عدم درک مفهوم اعداد  و ارزش عدد

• مشــکل در خوانــدن ، کپــی کردن،نوشــتن عدد ، 
شــناخت عالمت ها، درک ارزش مکانی، درک زمان، 
نحوه عملیات، حل مساله ، شــمارش پول، مهارتهای 
محاسباتی،نقشه خوانی و شناخت خطوط مختلف ، فهم 

مسایلی مثل باال ، پایین ، زیر ، رو ، کوتاه ، بلند ...
• حس ضعیف در مورد تصویر بدنی دارند. ) ممکن است 
اعضای بدن را کامال بی ارتباط یا نامتناسب رسم کنند (

 علل ایجاد اختالل ریاضی
1- ضعــف در مهارتهــای زبانــی      2- ضعف در 
مهارتهای ادراکــی     ۳- ضعف در مهارتهای ریاضی     
4-مشــکالت عصب شناختی و شــخصیتی و عوامل 
فیزیولوژیکــی           ۵- عملکــرد پایین هوش غیر 
کالمی)هــوش عملی(     6- آموزش ضعیف در کالس 
درس       7- ضعــف در یک یا چند فرآیند روانی پایه 
ماننــد:  )دقت – ادراک – حافظــه(      ۸-عدم تثبیت 
غلبه طرفی مغز: کودک برخی کارها را با سمت راست 
و برخی کارها را با ســمت چپ  بــدن انجام می دهد.       
9- تاخیر در رشد           10- عوامل محیطی       11- 
عوامــل ژنتیکی     12- عوامل بیوشــیمیایی ) قبل از 
تولد – حین تولد – بعد از تولد(                1۳- ضعف 
در هماهنگی چشــم و دست        14- عدم عالقمندی 
به درس ریاضی        1۵-ضعف در مهارت های توجه 
)به  درک مفاهیم متضاد مثل سبک و سنگین، بسته باز ، 

پر  خالی ، چپ راست(
 راههای درمان اختالل ریاضی:

1-انجام مهارتهای حرکتی درشت ) لی لی کردن با هر 
دو پا – سینه خیز رفتن – تمرینات تعادلی – قدم زدن به 

جلو ، عقب ، پهلوها و پریدن (
2-تقویت حافظه بینایی )بازی قایم موشــک – کارت 

حافظه پومین(
۳-هماهنگی چشم و دست )دارت – ماز (

4-تقویــت دقت دیداری ) تفاوت ها و شــباهت های 
اشکال(

۵-تقویت مهارت های ادراکی ) شکل مورد نظر را از بین 
تصاویر پیدا کند ...(

6-انجام مهارتهای پیش نیاز ریاضی )شمارش طوطی 
وار تا 10 – توصیف موقعیت اشیاء مانند باال ،پایین ،پهلو 
– اســتفاده از واژه های بیشتر ، کمتر .... – مرتب کردن 
اشیا بر اساس ارتفاع و وزن آنها –درک الگوی عددی با 

استفاده از اشیا و...(

اختالل  ریاضی  )دیسکلکولیا(

گروه خبر// آزمایشــگاه تشخیص دامی 
سازمان  مســئوالن  حضور  با  هرمزگان 
دامپزشکی در بندرعباس به بهره برداری 

رسید. 
بــه گزارش خبرنــگار روزنامــه دریا؛ با 
حضور دکتر حسن ویشته معاون تشخیص 
و مدیریت درمان ســازمان دامپزشــکی 
کشــور، دکتر محمد حبیبی مدیرکل مرکز 
تشخیص، آزمایشگاه های مرجع و مطالعات 
کاربردی سازمان دامپزشکی کشور و دکتر 
محمد جانباز مدیرکل دامپزشکی هرمزگان 
آزمایشگاه تشــخیص دامی در بندرعباس 

افتتاح شد. 
 رییس مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاه های 
مرجــع و مطالعــات کاربردی ســازمان 
دامپزشــکی کشــور در این مراسم گفت: 
هرمزگان به عنــوان یکی از مبادی اصلی 
ورود فرآورده های خام دامی و نهاده های 
تامین ســالمت زنجیره غذایی  دامی، در 

کشور اهمیت و کارکرد فرا استانی دارد.
محمد حبیبی افزود: بر همین اساس تجهیز 
 و گســترش و توسعه آزمایشــگاه های

 دولتــی و خصوصی فعــال در این حوزه 
از اولویت های ســازمان دامپزشکی کشور 

است.
حبیبی ادامــه داد: هرمزگان همچنین یکی 

از قطب هــای مهم پرورش و تولید آبزیان 
کشور نیز به شمار می رود که تشخیص به 

موقع بیماری های آبزیان نیز تنها با استفاده 
از توانمندی آزمایشــگاه ها و متخصصان 

فعال در آنها میســر است. این مسئول بیان 
کرد: کنترل کیفی فرآورده های خام دامی و 
نهاده های وارداتی به کشور نیز یکی دیگر 
از مسئولیت های سنگین و ملی دامپزشکی 
هرمزگان است که توسط آزمایشگاه های 
مرجع و آزمایشــگاه های همکار به طور 

روزانه در حال انجام است.
حبیبی یادآور شــد: برنامه ســطح بندی 
آزمایشگاه های فعال بخش دامپزشکی نیز 
در حال انجام است که این رتبه بندی یکی 
از مالک های اصلی  برای حمایت و تجهیز 

این مراکز است.
این آزمایشگاه  افتتاح  با  قابل ذکراســت؛ 
می توانــد بــا آزمایش های ویروســی و 
میکروبی و بررسی های فیزیک وشیمیایی، 
میزان فلزات سنگین و سایر عوامل بیماری 
زا و آالینــده ها در نمونه های مورد پایش 
را تشخیص دهد. همچنین شناسایی بیماری 
لکه سفید میگو در حوضچه های پرورش 
نیز از این پس در آزمایشــگاه بندرعباس 
انجام شده و نیازی به ارسال نمونه به سایر 

استان ها نیست.

ویژه  بیمارستان تخصصی  گروه خبر// نخستین 
حیوانــات خانگی هرمزگان شــامل بخش های 
در  بیماری  درمان  و  تشــخیص  واکسیناسیون، 

بندرعباس به بهره برداری رسید. 
به گزارش خبرنــگار روزنامه دریا؛ با حضور دکتر 

حســن ویشته معاون تشــخیص و مدیریت درمان 
سازمان دامپزشــکی کشــور، دکتر محمد حبیبی 
مدیرکل مرکز تشــخیص، آزمایشگاههای مرجع و 
مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور و دکتر 

محمد جانباز مدیرکل دامپزشکی هرمزگان، نخستین 
بیمارستان تخصصی ویژه حیوانات خانگی هرمزگان 

در بندرعباس افتتاح و به بهره برداری رسید. 
معاون تشخیص ســازمان دامپزشــکی کشور در 

ایــن آیین بیمارســتان یاد شــده را از مجهزترین 
بیمارســتان های حیوانات خانگی در جنوب کشور 

معرفی کرد.
حسن ویشته اظهار داشت: برخورداری از تیم درمان 

تخصصی قوی، دستگاه های پیشرفته و بخش های 
مورد نیاز در این بیمارستان را برطرف کننده دغدغه 

شهروندان نیازمند به خدمات این بخش دانست.
وی همچنین با اشاره به موقعیت استان هرمزگان به 
عنوان دروازه ورود فرآورده های خام دامی و داروها 
و ســایر نهاده های دامی به کشور اظهار داشت: این 
فعالیت ها کارکرد ملی داشته و به همین دلیل مجموعه 
دامپزشکی استان و بخش های زیرمجموعه آن مورد 

توجه ویژه سازمان دامپزشکی کشور است.
ویشته اضافه کرد: اصالحات و بازنگری در شیوه نامه 
های واردات داروهای دامی و مواد اولیه تولید داروی 
دامی نهایی شده است که تا پایان مهرماه اعالم خواهد 

شد.
بیمارســتان حیوانات خانگی  موسس نخســتین 
هرمزگان نیز در این مراسم اعتبار هزینه شده برای 

راه اندازی این مرکز را 90 میلیارد ریال اعالم کرد.
مهدی خراسانی خاطرنشــان کرد: این بیمارستان 
دارای بخش های جراحی تخصصی، واکسیناسیون، 
رادیولوژی ، سونوگرافی، اندوسکوپی، آزمایشگاه، 
فیزیوتراپی و آی سی یو ویژه حیوانات خانگی است 
و ظرفیت پذیرش روزانه حدود یکصد حیوان خانگی 

و انجام پنج عمل جراحی تخصصی را دارد.
وی یادآور شــد: در این مرکز برای 2۵ نفر اشتغال 

مستقیم ایجاد شده است.

با حضور مسووالن سازمان دامپزشکی کشور 

نخستین بیمارستان تخصصی حیوانات خانگی هرمزگان افتتاح شد

رییس مرکز ملی تشخیص دامپزشکی: 

هرمزگان یک گلوگاه اصلی در سالمت زنجیره غذایی کشور است

                   سعیده دبیری نژاد/ دریا
Dabiri_      @yahoo.com91

گروه خبر // عضو کمیســیون انرژی مجلس، از 
وزیر نفت خواست هرچه سریع تر وضعیت اشتغال 
نیروهای بومی و نگهداشت این نیروها را در پروژه 
خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک مشخص کند. 
 به گــزارش خبرنگار دریا ؛ احمــد مرادی انتقاد 
از تاخیــر در تکمیل پرژوه خــط لوله انتقال نفت 
گوره به جاســک، گفت: از آنجا که بخش عظیمی 
از ایــن خط لوله به طول هزار کیلومتر از اســتان 
هرمزگان می گذرد از وزیر نفت درخواســت دارم 
هرچه ســریع تر  وضعیت اشتغال نیروهای بومی و 

نگهداشت این نیروها را مشخص کند، ضمن آنکه 
کشاورزان در بحث تملک اراضی خود با وزارت 
نفت دچار مشکل شده اند که آقای اوجی در جلسه 
هفته گذشته کمیســیون انرژی قول رفع و رجوع 

کردن این مشکل را داد.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد 
و خمیــر در مجلس شــورای اســالمی درباره 
مســئولیت های اجتماعی وزارت نفت نیز، افزود: 
اگرچه طی سفر آقای  رئیس جمهور و معاون وی 
به اســتان، صورت جلسه ای به امضاء آقای مخبر، 

وزیر نفت و استاندار به منظور اختصاص 4 درصد از 
مسئولیت های اجتماعی خط لوله انتقال نفت گوره 
به جاســک به استان رسیده است اما این مهم نیاز 
به پیگیــری دارد لذا از وزیر نفت می خواهم آن را 
هرچه سریع تر اجرایی کند. عضو کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه پروژه خط 
انتقال نفت گوره به جاســک 90 درصد پیشرفت 
فیزیکی داشــته و وزارت نفت قول اتمام آن را تا 
پایان سال داده است، ادامه داد: خوشبختانه اشتغال 
خوبی توسط این پروژه در استان هرمزگان و دیگر 

استان ها ایجاد خواهد شــد و برای کشور و مردم 
منطقه ثروت آفرینی به دنبال دارد.

گروه خبــر // مرکز ســنجش و پایش کیفیت 
آموزشی با صدور اطالعیه ای، مهم ترین تغییرات 
ســنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش 

عالی را اعالم کرد. 
به گزارش قدس آنالین، در این اطالعیه آمده است: 
به اطالع دانش آموزان و والدین گرامی می رســاند 
بر اســاس مصوبات جلســات ۸4۳، ۸۵۵ و ۸6۳ 
شــورای عالی انقالب فرهنگی و جلســات ۳1 و 
۳2 شورای ســنجش و پذیرش، مهم ترین تغییرات 

سازوکار ورود به آموزش عالی در رشته محل های پر 
متقاضی به شرح زیر می باشد: 1-پذیرش متقاضیان 
یک مرتبه در ســال، بر اساس ترکیب نمرات سوابق 
تحصیلی و آزمون سراسری انجام خواهد شد؛ در این 
فرایند، سهم سابقه تحصیلی که تاکنون به صورت تأثیر 
مثبت بود، قطعی اســت. 2- سابقه تحصیلی شامل 

نتایج امتحانات نهایی اســت که به صورت استاندارد 
و هماهنگ کشوری برگزار می شوند؛ سهم این نمرات 
برای پذیرش در سال تحصیلی آینده )1402-140۳( 
40 درصد قطعی است.۳- آزمون سراسری دومرتبه 
در سال برگزار خواهد شد و نتایج آن برای دو سال 
معتبر اســت )جزئیات برگزاری این آزمون توسط 

سازمان سنجش آموزش کشور اعالم می شود(.
4- دروس عمومــی از آزمون سراســری حذف و 
سنجش آن ها صرفًا از طریق امتحانات نهایی خواهد 
بود. الزم به ذکر اســت نه تنها ســهم این دروس در 
نمــره کل کاهش نیافته، بلکه در برخی از گروه های 

آزمایشی افزایش داشته است.
۵-پذیــرش در رشــته محل هایی کــه پرمتقاضی 
نمی باشند، همچون گذشــته بر اساس شیوه »صرفًا 

سوابق تحصیلی« خواهد بود.

احمد مرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد
وضعیت اشتغال نیروهای بومی در پروژه خط لوله گوره به جاسک مشخص شود

مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی:
ضرایب سوابق تحصیلی برای کنکور اعالم شد  سهیال احراری مربی و درمانگر 

مرکز اختالالت یادگیری ناحیه 2 بندرعباس

شرکت صبا فوالد خلیج فارس در نظر دارد جهت »رنگ آمیزی پایپ رک ها و پایپینگ واحد احیا« از طریق برگذاري مناقصه یک مرحله اي به پیمانكاران واجد شرایط محول نماید. لذا از کلیه 
اشخاص حقوقی که در این حوزه فعالیت دارند، دعوت به عمل می آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مذکور به شرح ذیل اقدام نمایند.

IR570700001000223620359001 نحوه دریافت اسناد مناقصه: 1- واریز مبلغ1.000.000ریال بابت خرید اسناد به شماره حساب 1036203591 و شماره شبا
نزد بانک رسالت گلشهر بندرعباس به نام شرکت صبا فوالد خلیج فارس.

2- ارسال نامه اعالم آمادگی که در آن ایمیل رسمی آن شرکت همراه با شماره تماس با کارشناس مربوطه ذکر شده باشد، به عالوه فیـش واریزی به دبیرخانه کمیسیون معـامالت به آدرس 
ایمیل زیر با موضـوع اعـالم آمادگی برای شرکت در مناقصه 01-170
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پس از دریافت فیش های ارسالی، اسناد مناقصه، قرارداد و تمامی تغییرات احتمالی از طریق ایمیل به مناقصه گران ارسال و اعالم خواهد شد.

توضیحات:  ضمانتنامه بانكی جهت شرکت در مناقصه 1.000.000.000)یک میلیارد ریال(
جدول زمانی انجام مناقصه: 

از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید پس از دریافت شرح خدمات درخواستي و تكمیل آن اسناد را در سه پاکت جداگانه )شامل ضمانت نامه بانكی، اسناد تائید صالحیت و پیشنهاد قیمت( 
مهر و موم شده، مطابق با جدول زمانی مناقصه تا ساعت 14مورخ1401/8/10 به آدرس ذیل ارسال نمایند.

آدرس جهت ارسال اسناد: استان هرمزگان، بندرعباس، کیلومتر 13 جاده بندر شهید رجایي، منطقه ویژه اقتصادي صنایع معدني و فلزي خلیج فارس، مجتمع صبا فوالد خلیج فارس، واحد حراست
متقاضیان برای آگاهی بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های 3100 با کد 076 داخلی 235 و 161 تماس حاصل نمایند. 

شـایان ذکر است به پیشنهاداتي که داراي شرایط مشخص شده در مناقصه نبوده و همچنین خارج از زمان و مكان مقرر ارسال گردند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
هزینه انتشار آگهی درج شده در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهي مناقصه یک مرحله اي

آخرین مهلت دریافت اسناد
1401/7/26

آخرین مهلت تحویل پاکات
1401/8/10

تاریخ گشایش پاکات الف و ب
1401/8/10

مناقصه شماره: 01-170


