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یک عضو کانون پرورش فکری هرمزگان :
اگر با کانون آشنا نمی شدم 
استعدادهایم کشف نمی شد

دکتر مومنی در همایش سراسری تجلیل
 از خانواده شهدا و ایثارگران سازمان تامین اجتماعی ؛ 

دفاع از رهبری و پیروی
 از ایشان ضرورت ایام فتنه است 

15 محکوم به قصاص
 در هرمزگان بخشیده شده اند
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نماینده مردم  بندرعباس در مجلس : 

روند ساخت مسکن ملی 
2ُکند است 

کد شناسه 
برای همه کاال ها الزامی است 

گروه خبر // جدیدترین رکورد ماهانه تولید تختال در فوالد هرمزگان در حالی به ثبت رسید که 
حماســه آفرینان این شرکت در سایه الطاف الهی و با برنامه ریزی هوشمندانه، همدلی و انسجام 

مثال زدنی موفق شده بودند در ماه های فروردین و شهریورماه نیز رکوردشکنی کنند.
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان با اعالم این خبر گفت: کارکنان تالشگر 
شرکت در مهرماه نیز توانستند با تولید 153 هزار و 232 تن تختال به رکوردشکنی های پی درپی خود 

ادامه داده و گام بلند دیگری برای تحقق اهداف ساالنه بردارند. عطااهلل معروفخانی در تشریح چگونگی 
تداوم این موفقیت ها تصریح کرد: با عنایت به تجارب سال قبل که در فصول مختلف سال خطوط تولید 
شرکت با محدودیت انرژی مواجه خواهند بود، به گونه ای برنامه ریزی شد که تعمیرات اساسی و ساالنه 
شرکت در زمان محدودیت های انرژی انجام و خطوط تولید برای تولید حداکثری در زمان هایی که با 

محدودیت کمتری مواجه هستیم آماده شوند .

فرمانده انتظامی هرمزگان تشریح کرد 
 جزئیات آدم ربایی مسلحانه 

در رودان
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2
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   احمد مرادی
 نماینده مردم هرمزگان در مجلس :

صنایع هرمزگان به مردم 
استان بدهکارند

ورزش هرمزگان 
در کماست 

ادامه از تیتر یک //
  وی از ثبت رکورد ماهانه در فروردین ماه به عنوان گام 
نخست و محکم همکاران در سال جدید نام برد و گفت: 
در فروردین ماه رکورد تولید 150 هزار و 494 تن به ثبت 
رسید و در ادامه این افتخارآفرینی ها شاهد بودیم که در 
پایان شهریورماه نیز با تولید 151 هزار و 742 تن رکورد 
فروردین ارتقا یافت و گام دیگری به اهداف ترسیم شده 
نزدیک شدیم.مدیرعامل فوالد هرمزگان تصریح کرد: 
کسب ســومین رکورد ماهانه نشــان داد ظرفیت ها و 
توانایی های کارکنــان و خطوط تولید فوالد هرمزگان 
فراتر از همه محدودیت ها است و درصورتی که انرژی 
الزم مهیا باشد، کارکنان این شرکت با عزمی مثال زدنی 

و با تمام توان خود برای تحقق اهداف شرکت و صنعت 
فوالد کشور تالش خواهند کرد. وی کسب این رکورد 
ارزشمند را به تمامی کارکنان و ذینفعان شرکت تبریک 
گفت و افزود: سخت کوشــان فوالد هرمزگان به عنوان 
سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی از هیچ تالشی برای 
شکستن سد محدودیت ها و کسب رکوردهای کمی و 
کیفی دریغ نمی کنند . معروفخانی اظهار کرد: شــرکت 
فوالد هرمزگان به عنوان پیشرفته ترین کارخانه فوالدی 
در کشــور، در سال جاری و در لبیک به فرمایش مقام 
معظم رهبری مبنی بر »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« 
اســتفاده از دانش بومی را در همه ابعاد تولید سرلوحه 
کار خود قرار داده و افزایش تولید و رکوردشکنی های 
پیاپی توسط این شرکت بیانگر اتخاذ استراتژی دانشی 
و صحیح اســت.مدیرعامل فوالد هرمزگان تأکید کرد: 
از زمانی که محدودیت انرژی بر صنعت فوالد کشــور 
تحمیل شد، شرایط را به گونه ای فراهم کردیم که به محض 
اتمام محدودیت ها با افزایش تولید و رکوردشــکنی، 
کاهــش تولید را جبران کنیم. بــه همین منظور برنامه 
سنگین تعمیرات را برخالف سال های گذشته در گرمای 
طاقت فرسای بندرعباس که شرکت با محدودیت مصرف 
انرژی مواجه بود، اجرا کردیم؛ درعین حال با بهینه سازی 
خــط تولید، کارخانــه را برای دســت یابی به اهداف 

ترسیم شده مهیا ساختیم. وی از برنامه ریزی هوشمندانه 
به عنوان یکی دیگر از عوامل کسب این موفقیت ها نام 
برد و در این خصوص خاطرنشان کرد: ازجمله عوامل 
رکوردشــکنی، برنامه ریزی و آماده به کاری تجهیزات 
در خطوط تولید اســت که در هنگام فعال بودن خط 
تولید، این تجهیزات بتوانند بدون وقفه کار کنند. ضمن 
این که تأمین مواد اولیه باکیفیت و به موقع نیز به ویژه در 
واحد احیا مستقیم در این مسیر کارگشا و مؤثر بودند؛ 
به طوری که با افزایش کیفیت و متالیزاسیون آهن اسفنجی 
بالطبع کمیت و کیفیت تولید نیز افزایش یافت. به گفته 
معروفخانی اتخاذ تدابیری همچون افزایش عمق کوره 
که ســبب کاهش شــدید تعمیرات گرم نسوز کوره یا 
همان کف سازی و بانک ســازی شده و منجر به بهبود 
 ،Power on پارامترهای تولیدی از قبیل کاهش زمان
کاهش شارژ فلزی، افزایش راندمان، کاهش نرخ مصرف 
الکترود و کاهش نرخ مصرف نسوز که از شهریورماه در 
دستور کار قرارگرفته بود از دیگر عوامل دست یابی به 
این افتخار هستند.مدیرعامل فوالد هرمزگان در بخش 
پایانی سخنان گفت: با همکاری همه مدیران و کارکنان و 
با همدلی و انسجام هرچه بیشتر تالش می کنیم در سال 
جاری با تداوم این رکوردشکنی ها فراتر از ظرفیت اسمی 

شرکت تولید کنیم .

فراتر از محدودیت ها با همدلی و برنامه ریزی ؛

سومین رکورد ماهانه فوالد هرمزگان به ثبت رسید

ادامه در همین صفحه

گروه خبر // ســخنگوی قوه قضاییه 
گفت: بر اساس رهنمودهای مقام معظم 
رهبری و رهنمودهای رئیس قوه قضاییه 
ما قائل به تفکیک هســتیم، تفکیک 
هم انجام داده و دسته بندی کردیم و 
هرکدام در جای خودش رســیدگی و 

اتخاذ تصمیم می شود .
   مسعود ستاشی سخنگوی قوه قضاییه 
در گفت و گو با رادیو گفتگو در خصوص 
چگونگی رسیدگی به پرونده اغتشاشات 
اظهار کرد: قوه قضاییه به عنوان یکی از 
نهادها و رکن رکین مجموعه نظام مقدس 
جمهوری اســالمی و حــوزه حاکمیت، 
همواره بر این اعتقاد است که رعایت تدبیر، 
حکمت و بکارگیری عقل و هوشمندی 
از اوجــب واجبات اســت. همواره باید 
در فرآیند ها این مهــم مطمع نظر واقع 
شــود.این آن چیزی است که ما همواره 
بر آن تاکید داریــم . وی ادامه داد: اراده 
قوه قضاییه در خصوص اقداماتی که در 
مورد رسیدگی به پرونده مرتکبین جرایم 
در اغتشاشات اخیر صورت می گیرد بر 
این مهم اســتوار بوده که در بستر قانونی 
حرکت صورت بپذیرد و کلیه امور واجد 
قاعده حکمت قضایی باشد، ما معتقدیم 
که اقتضای این حکمت بر این اســت که 

اقدام دستگاه قضایی بدون فوت وقت با 
سرعت و بدون شتابزدگی و با کمال دقت 
به صورت کارشناسی انجام شود تا بتوانیم 
 در محضر افکار عمومی و قانون رسیدگی 
عادالنه ای را متجلــی کنیم انتظاری که 
آحاد جامعه از قوه قضاییه دارند، احقاق 
حق است، اگر حقی از کسی تضییع شد 
قوه قضاییه، ملجا و پناه و جایگاه رسیدگی 
به تظلم خواهی کسانی باشد که در مقام 
دادخواهی هستند.سخنگوی قوه قضاییه 
بیان کرد: دادخواهان از ما می خواهند که با 
 مسببین اصلی که زندگی مردم را به آشوب 
کشــیده اند، آن هایی که مرتکب قتل و 
غارت شــده اند، قرآن کریم و یا پرچم 
مقــدس جمهوری اســالمی را به آتش 
کشــیدند، به اموال خصوصی و عمومی 
تعــرض کردند، برخوردی ریشــه ای و 
محکــم و مقتدرانه صــورت گیرد، البته 
ما با افراد احساســی و فریب خورده با 
رفتار اقناع ساز و هدایت گونه برخورد 
می کنیم، این اطمینان را به ملت می دهم 
برای این دسته از افراد قرار تامین کیفری 
که منتهی به آزادی شان باشد صادر شود 
و اگر اظهار پشیمانی و تنبیه شان احراز 
شــد، این موضوع تا مرحله دادگاه در 
صــدور آرا مطمع نظر قاضی صالح قرار 

گرفته و متضمن ارفــاق قانونی خواهد 
بود.ستایشــی افزود: در مورد آن دسته 
از افــرادی که مرتکب جرایم ســنگین 
شدند، آنهایی که بی احترامی به مقدسات 
کردنــد، آنهایی که تحریــق و تخریب 
کردند، افرادی را تحریک کردند، آنهایی 
که امنیت جامعه را مختل کردند، آنهایی 
که تشویش اذهان عمومی کردند، آنهایی 
که برای عده ای جوان و نوجوان محرک 
شده و آنها با رهنمود های این محرکین 
به خیابان آمــده و مردم را آزرده کردند، 
هم مطمئن باشند که برخورد قوه قضاییه 
و واحدهای قضایی بــا آنها برخوردی 
و  مقتدرانه  بازدارنــده،  آمــوز،  عبرت 
بدون تعارف خواهد بود. البته بر حسب 
تصمیم قاضی رسیدگی کننده در دادگاه 
صالح قطعًا برخورد با اینگونه افراد قابل 
ارفاق نبــوده و ما با آنها تعارفی نداریم.

وی تصریح کرد: بر اساس رهنمودهای 
مقام معظم رهبری و رهنمودهای رئیس 
قوه قضاییه ما قائل به تفکیک هســتیم، 
تفکیک هم انجام داده و دسته بندی کردیم 
و هرکدام در جای خودش رســیدگی و 
اتخاذ تصمیم می شــود. سخنگوی قوه 
قضاییه بیان کرد: رئیس قوه قضاییه اعالم 
کرده است آن جایی که اقتضا می کند و 

قاضی تشــخیص می دهد محاکمات را 
علنی کــرده و در مرئا و منظر برگزار و 
 نتیجه به ســمع و نظر عموم برسد. البته 
دستگاه های دیگر هم تکالیفی دارند. این 
هجمه ، هجمه عمدتا رسانه ای بوده است، 
همه می دانند که رسانه های بیگانه چه 
می کنند، ما هم باید از ظرفیت های خود 
به احسن وجه بهره مند شویم، می دانید 
تعداد قابل مالحظه ای از پدیدآورندگان 
آشوب های اخیر را افراد فریب خورده 
تشکیل دادند، رسانه های معاند، این افراد 
را فریب رســانه ای دادند شبکه هایی که 
دروغ ساخته و جنگ روانی راه انداختند. 
به گزارش میــزان ؛ ستایشــی افزود: 
باید در بعد عمل بــه وظایف؛ از حیث 
اجتماعی و فرهنگی، فکری و در فضای 
علمی و فنی این موضوع مورد بررســی 
 قرار گیرد و اقدامات پیشــینی و پسینی 
دستگاه های ذی مدخل در حوزه های 
فرهنگــی و اجتماعی و فکری جامعه و 
نیز میزان عمل آنها نســبت به اقداماتی 
که کردند مورد تدقیق و بررســی واقع 
 شــود همچنین امید داریــم این رفتار 
حکمت آمیز در تمام ابعاد و زوایا برای 
کلیه دستگاه های ذی مدخل مورد توجه 

ویژه قرار گیرد .

سخنگوی قوه قضاییه  :       

برخورد دستگاه قضا با عوامل اصلی اغتشاشات عبرت آموز 
مقتدرانه و بدون تعارف خواهد بود

فراتر از محدودیت ها با همدلی و برنامه ریزی ؛

سومین رکورد
 ماهانه فوالد هرمزگان به ثبت رسید

 کارکنان تالشگر شرکت فوالد هرمزگان در مهرماه توانستند با تولید 153 هزار و 232 تن تختال 
به رکوردشکنی های پی درپی خود ادامه داده و گام بلند دیگری برای تحقق اهداف ساالنه بردارند

   

گروه خبر //  فرمانده انتظامی هرمزگان جزئیات 
آدم ربایی مســلحانه در شهرســتان رودان را 

تشریح کرد  . 
   سردار جعفری در تشریح این خبر گفت: با اعالم 
مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر یک فقره آدم 
ربایی در روستای وزیری از توابع شهرستان رودان، 
بالفاصله کارآگاهان زبده پلیس به محل اعزام شدند.

وی بیان کرد: با اعزام ماموران به محل مشخص شد 
که یک دستگاه خودروی سواری پژو با 4 سرنشین 
به همراه یک دستگاه موتورسیکلت با 2 ترک نشین 
که یکی از آنان مسلح به اسلحه جنگی بوده به داخل 
باغ آمده و فرد گروگان را به همراه ماشــین پارس 

 سفید رنگ ربوده و به ســمت شهر رودان حرکت 
کرده اند.سردار جعفری خاطرنشان کرد: طی تحقیقات 
به عمل آمده توســط کارآگاهــان پلیس آگاهی و 
اظهارات شــاهدین فرد آدم ربا که صورت خود را 
نپوشانده بود شناســایی و مشخص شد که نامبرده 
با انگیزه اختالف حســاب اقدام به آدم ربایی نموده 
که تالش برای رهایی فرد ربوده شــده و دستگیری 
عامالن گروگانگیری در دســتور کار قرار گرفت.
فرمانده انتظامی هرمزگان با اشاره به اعالم آماده باش 
کامل به یگان ها و اجرای فوری طرح مهار در سطح 
شهرستان و همه محورهای مواصالتی عنوان کرد: در 
کمتر از یک ساعت با اشراف اطالعاتی و اقدامات 

تخصصی، عامــالن آدم ربایــی و محل نگهداری 
گروگان مورد شناسایی قرار گرفت.سردار جعفری 
با اشاره به اینکه بالفاصله اکیپی متشکل از تکاوران 
پلیس به محل نگهداری گروگان و آدم ربایان اعزام 
شدند، اضافه گرد: پس از انجام عملیات روانی و با 
رایزنی بزرگان و ریش ســفیدان، آدم ربایان عرصه 
را بــر خود تنگ دیده و با رهــا  کردن گروگان از 
محل متواری شدند.به گزارش ایسنا ؛ وی با اشاره به 
اینکه فرد ربوده شده صحیح و سالم آزاد و به آغوش 
خانواده بازگشت، تصریح کرد: با توجه به شناسایی 
فرد رباینده و سایر همدستانش، اقدامات پلیسی برای 

دستگیری آنان در دستور کار ماموران قرار دارد .

فرمانده انتظامی هرمزگان تشریح کرد 

جزئیات آدم ربایی مسلحانه در رودان
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پشت پرده سیاست 

عبور نیروهای سپاه از ارس جلوی چشم آذربايجان  
رزمایش اقتدار نیروی زمینی ســپاه پاسداران انقالب اسالمی هفته گذشته 
و به مدت ســه روز با محوریت قرارگاه عاشورای این نیرو در نوار مرزی 
اســتان های اردبیل و آذربایجان شرقی با کشورهای جمهوری آذربایجان 
و ارمنستان برگزار شــد. از زمان آغاز جنگ دوم قره باغ تاکنون نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی ایران سه رزمایش در منطقه ارس و مرز مشترک 
ایران با کشــورهای آذربایجان و ارمنستان اجرا کرده اند اما رزمایش اخیر 
نیروی زمینی سپاه دارای ویژگی هایی متمایز کننده نسبت به رزمایش های 
گذشــته بود. این رزمایش در محدوده جغرافیایی وســیع تری نســبت به 
رزمایش های قبلی اجرا شــد و تقریبًا تمام نوار مرزی استان های اردبیل و 
آذربایجان شرقی در محدوده اجرای رزمایش قرار داشتند. از سوی دیگر 
حجم نیرو و تجهیزاتی که نیروی زمینی ســپاه در این رزمایش به کارگیری 
کرد بسیار وسیع تر از رزمایش های قبلی بود.از زمان آغاز جنگ دوم قره باغ 
بیم آن می رفت که بر اثر این جنگ، تغییرات اساســی در مرزهای ایران با 
ارمنستان و آذربایجان رخ دهد یا حداقل تغییرات ژئوپلیتیکی به وجودآمده 
از ایــن جنگ روی منافع و امنیت ملی جمهوری اســالمی ایران تأثیرات 
فراوانی داشته باشد. از همین رو مسئوالن سیاسی و نظامی کشورمان قبل از 
برگزاری هر رزمایشی از کانال های دیپلماتیک و رسانه ای مواضع روشن و 
شفاف خود را در قبال چنین تغییراتی گوشزد و اعالم کردند که ایران اجازه 
هیچ گونه تغییر در مرزها و ژئوپلیتیک کشــورهای همسایه را نمی دهد اما 
دلیل اهمیت این منطقه برای ایران آن اســت که در حقیقت کشور ارمنستان 
دروازه صادرات و ترانزیت کاال از ایران به ســمت اروپاســت و از همین 
روی گذرگاه های مرزی مشترک ایران و ارمنستان اهمیت فراوانی در حوزه 
اقتصادی ایران دارند اما تحوالت یک ماه اخیر و اقدامات ارتش آذربایجان 
در منطقه مرزی با ارمنستان، مسائلی را رقم زد که به نظر می رسید در آینده 
مــی تواند باعث به خطر افتادن منافع ایران شــود. به همین دلیل آیت ا... 
رئیســی در دیدار با الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان بار دیگر این 
موضوع را گوشزد کرد که از نظر جمهوری اسالمی ایران هرگونه تغییر در 
مرزهای تاریخی و ژئوپلیتیک منطقه و تغییر در وضعیت ترانزیتی ایران و 
ارمنستان مردود اســت. در مدت   کمتر از یک هفته از این دیدار، نیروی 
زمینی ســپاه رزمایش بزرگی را در منطقه ارس برگزار کرد که هرچند این 
رزمایش بر اساس تقویم ســاالنه رزمایش های سپاه برگزار شد اما تقارن 
آن با حوادث پیرامون آذربایجان و ارمنســتان و همچنین دیدار رؤســای 
جمهور ایران و آذربایجــان پیام های خاصی را مخابره کرد. نیروی زمینی 
سپاه در این رزمایش تاکتیک های جدیدی را به نمایش گذاشت که تا پیش 
از آن در هیچ کــدام از رزمایش هایش آن ها را تمرین نکرده بود. یکی از 
مهم ترین این تاکتیک ها عملیات عبــور از رودخانه بود که در جریان آن 
 PMP گروه مهندسی رزمی 45 جواد االئمه)ع( این نیرو با نصب یک پل
 روی بخش ایرانی رودخانه ارس توانمندی خود در این زمینه را به نمایش 
گذاشت. نکته جالب توجه آن است که این پل در منطقه سیه رود و درست 
در جایی نصب شــده بود که نیروهای مرزبانی آذربایجان قادر به تماشای 
عبور یگان های زرهی نیروی زمینی سپاه از روی آن بودند. عملیات عبور 
از رودخانه، یکی از پیچیده ترین تاکتیک های رزمی اســت که معمواًل در 
دوره های فرماندهی و ســتاد تدریس می شود اما رزمندگان نیروی زمینی 
ســپاه با بهره گیری از تجربیات هشت ســال دفاع مقدس و نصب پل های 
متحرک در عملیات های گوناگون و همچنین کسب آمادگی های رزمی در 

سال های بعد از آن از توانمندی باالیی در این حوزه برخوردار هستند .

تازه های مطبوعات
کیهــان - دوباره از دولت و مجلس محترم درخواســت می کنیم، با تخصیص 
بودجه مناسب و استخدام و مشورت گرفتن از نخبه هایی که بحمدا...در جامعه 
کم نیستند، ضمن بهبود عملکرد پیام رسان های داخلی قوانینی تصویب شود تا 
این فضا که به قول رهبر انقالب »حقیقتا ]تبدیل[ به قتلگاه نوجوانان و جوانان 
شده است« سر و سامان یابد یا ادامه فعالیت پیام رسان های خارجی درست مثل 
سایر کشورهای دنیا، فقط و فقط مشروط به پذیرش شرایط و قوانین جمهوری 

اسالمی ایران شود.
 اعتماد- عباس عبدی در انتقاد از فیلترینگ نوشت: برای چه این کار را انجام 
می دهید؟ برای بقای چه چیزی؟ حکومت بدون مردم، مجموعه ای تهی محسوب 
می شــود. اول مردم باید باشند، بعد دولت و حکومت. چرا توجه نمی کنید که  
محدودیت اینترنت به معنای وضعیت اضطراری در حکومت اســت و این با 

توصیف غیر مهم بودن این حوادث سازگاری ندارد و برای کشور هزینه دارد.
 جام جم -   آمریکا در دوحه که به صورت غیرمستقیم با ایران مذاکره می کرد با 
استفاده از غیبت روسیه و چین درصدد بود تأثیر فشارهای ترکیبی را بر ایران 
بسنجد اما وقتی مطمئن شــد جمهوری اسالمی، امتیاز بده نیست و از حقوق 
ملت ایران عقب نشینی نمی کند، عمال کارزار جنگ هیبریدی شروع شد، یعنی 
دقیقا مرحله دوم مکانیسم تحریم و مذاکره از اواخر تابستان با رویکرد جدید 
اغتشاش و فشــار برای توافق در کارتابل دولت بایدن قرار گرفت بلکه شاید 
ایران زیر فشــار شدید ترکیبی امتیازی بدهد. ایران وقتی مرحله 100 عبور از 
تحریم را گذرانده، حتما مرحله 90 را هم پشت سر  می گذارد و به اصطالح کار 

ایران معطل برجام نیست.
گزارش تسنیم و ايرنا از ماجراهای سلف دانشگاه شريف 

خبرگزاری های تسنیم و ایرنا در گزارشی به بررسی اتفاقات دیروز دانشگاه 
شــریف پرداخته اند. ایرنا نوشت: مواجهه دانشجویان با حراست دانشگاه ها 
بر سر برداشتن روسری و تفکیک سلف غذاخوری که طی روزهای گذشته 
در چند دانشگاه شروع شده بود، در دانشگاه شریف به درگیری شدید میان 
دانشجویان منجر شــد. معترضان دختر و پسر تالش کردند بار دیگر با هم 
وارد سلف دانشگاه شوند اما نیروهای حراست، درهای سالن غذاخوری را 
بستند و به آن ها اجازه ورود ندادند. ویدئوها نشان می دهد که برخی دیگر 
از دانشــجویان با جابه جا کردن  میز و صندلی ها در تالش برای جلوگیری 
از ورود معترضان به ســلف دانشگاه بودند. در همین باره خبرگزاری تسنیم 
با انتشــار تصاویری، ماجراهای امروز دانشگاه شریف و حضور دختران در 
سلف پسران را روایت کرده است: جمعی از دانشجویان دانشگاه شریف در 
اعتراض به هتاکی ها و حرمت شــکنی های رخ داده در ســطح این دانشگاه 
مقابل دانشــکده کامپیوتر که در ضلع جنوبی سلف مرکزی دانشگاه شریف 
قرار دارد، تجمع کردند. تعدادی از دانشــجویان دختر پس از کشف حجاب 
وارد ســلف پسران شــده بودند.همزمان با این تجمع، تجمع دیگری نیز با 
حضور جمعی از دانشجویان مقابل در غربی سلف البرز دانشگاه شریف برپا 
شــد. پس از حضور دانشــجویان در دو ضلع سلف مرکزی، فضای اطراف 
سلف ملتهب شده و همزمان به دلیل فشار جمعیتی که قصد ورود به سلف را 
داشت، شیشه ها و در نهایت در غربی سلف شکسته شد و دانشجویان وارد 
سلف  شدند. در این میان برخی دانشجویان نیز پس از دادن شعارهایی شروع 
به خرد کردن شیشه های سلف و کندن پنجره های آن و پرت کردن به سمت 
دانشجویان داخل سلف کردند که منجر به زخمی شدن برخی دانشجویان و 

مسئوالن حراست شد .

انعکاس
آفتاب نیوز مدعی شد:  بهروز محبی نجم آبادی نماینده مردم سبزوار در مجلس 
گفت: نمایندگان طرحی را در مجلس کلید زده اند که در آن برای خواصی که به 
اقدام علیه نظام بپردازند یا به تحریک اغتشاشگران و آشوبگران مبادرت ورزند، 
مجازات در نظر گرفته شده اســت. وی افزود: در این طرح مجازات حبس 
درجه ۶ یعنی از هشــت ماه تا دو سال   برای خواصی که به اقدام علیه نظام 

بپردازند یا به تحریک اغتشاشگران مبادرت ورزند، در نظر گرفته شده است.
 روزنو مدعی شــد: سیدمصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس  گفت: بنده 
چند ماه پیش و در چند مورد، آن هم پیش از شکل گیری ناآرامی ها، افرادی 
را در خیابان دیدم که لخت مادرزاد بودند. این اتفاقات نشان می داد که دشمنان 
نظام برای ضربه زدن به حاکمیت، برنامه داشــتند زیرا ریشه انقالب اسالمی، 

فرهنگی و معنوی است.
 اعتمادآنالين نوشت: احمد راستینه، عضو و سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس 
گفت: اگر پلتفرم هــای داخلی همچنان نتوانند ظرفیت الزم را برای مراودات 
مردم فراهم کنند ما در کمیسیون هم مطرح و با وزیر صحبت کردیم که اگر در 
فرصتی که به پلتفرم های داخلی برای رفع معایب و ارتقای بستر ها داده شده، 
نتوانند اقدامات الزم را انجام دهند؛ این احتمال وجود دارد که به سمت خرید 

یک پلتفرم قوی خارجی، حرکت کنیم.
 الــف نوشــت :اجتماع برلین و تریبون دادن به تجزیه طلبان و منافقین، یادآور 
برگزاری کنفرانســی در همین شهر در 23 ســال پیش است که آن زمان نیز 
اپوزیسیون رفتارهای خالف عرف از خود نشان داد. از میان هفت هشت نفری 
که پشت میکروفون رفتند و بیانیه  خواندند، نیمی همجنسگرا بودند. آن ها به 
صراحت گفتند که آزادی بدون رهایی تمام بدن ها امکان پذیر نیست. یکی از 
بیانیه خوان ها هم وابسته به منافقین و دو نفر دیگر با گرایش های تجزیه طلبی 
بودند.پرچم هایی هم که افراد در دســت داشــتند، پرچم های سلطنت طلبان، 
منافقین، تجزیه طلبان و همجنسگرایان بود. حتی پرچم رژیم صهیونیستی نیز 

در میان اجتماعات دیده و تصاویرش منتشر شد.
خبرآنالين نوشت: سید حمید حسینی، فعال اقتصادی و عضو هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانی در واکنش به اخباری که در خصوص آزادسازی هفت میلیارد 
دالر از پول های بلوکه شــده  ایران منتشر شده است؛ گفت:   به نظر نمی آید که 
اتفاقی صورت گرفته باشد و این اخبار، اخبار غیر موثق تبلیغاتی است. چراکه 
اگر این اتفاق افتاده بود، حجم تبلیغات آن چند برابر بود و اگر پولی گرفته بودند 
آقای ســیامک نمازی را نیز آزاد می کردند در حالی که آقای نمازی از کشور 

خارج نشده و کار فعال پیشرفتی نداشته است.
تاکید سران قوا بر تقويت آرامش در فضای کسب و کار 

سران سه قوه در نشست مشترکی که شنبه شب در محل نهاد ریاست جمهوری 
برگزار شــد، درباره مهم ترین موضوعات و مسائل کشور بحث و تبادل نظر 
کردند. در این جلســه سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، محمدباقر قالیباف 
رئیس مجلس و محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه با اشاره به روند رو به رشد 
اقتصاد کشور، بر ضرورت تقویت نظم و آرامش در همه بخش ها به ویژه فضای 
کسب و کار و مراکز تولیدی با حمایت فعاالن اقتصادی، تاکید کردند. سران قوا 
همچنین با اشاره به این که امروز دشمن تالش می کند فعالیت مراکز علمی و 
پژوهشی و فضای تولید و خدمت به مردم با وقفه و مانع روبه رو شود و روند 
پیشرفت کشور را متوقف کند، تصریح کردند: بنابر این وظیفه همه دستگاه ها 
و نهادها، همکاری و تعامل در اجرای سیاســت ها و برنامه های دولت و ناکام 

گذاشتن دشمنان در رسیدن به اهدافشان است./مهر

وزیر کشور خبر داد
حل مشکل سند مالکیت خانه های محالت 

کم برخوردار
  گروه خبر // وزیر کشــور با اشــاره به تصویب و ابالغ 
آئین نامه ای در خصوص مشــکالت مالکیتی در محالت کم 
برخوردار کشــور از حل معضالت سند مالکیتی خانه های 
محالت کم برخوردار خبر داد. احمد وحیدی در مراسم ویژه 
ستاد توانمندسازی و تحول محالت کم برخوردار کشور که با 
عنوان جوانان 2020 محله )رهسپاران عصر ظهور( در محل 
وزارت کشور برگزار شد، گفت: امروز برای مسئله ای گردهم 
آمده ایم که از نگاه عدالت پیشگی و هم از نگاه رفع تبعیض 
و محرومیت زدایی مسئله ای قابل توجه و مهم است. سلسله 
محله هایی را پیدا کرده ایم که به اندازه کافی به آنها رسیدگی 
نشده و گاهی ناشی از رشد شتابان توسعه شهرها و توجه به 
محالت جدید، محالت قدیمی که روزی محل کســب و کار 
بوده کمتر مورد توجه قرار گرفته و از سوی دیگر نیز محالتی 
که بر اثر مهاجرت به شهرها به عنوان حاشیه نشین ها شکل 
گرفتند و امروز با مشکالت متعددی مواجه هستند.وی افزود: 
در وزارت کشــور سازمان اجتماعی وجود دارد که موضوع 
مشارکت های اجتماعی را دنبال می کند؛ اما بی تردید این برای 
حل مشکالت به تنهایی کافی نیست و برای محرومیت زدایی 
و توانمندسازی ها باید مساعدت بیشتری صورت می گرفت 
که در همین راستا ستادی برای توانمندسازی و تحول محالت 
محروم شکل گرفت.وزیر کشور ادامه داد: مشکالت کالبدی، 
ســاختاری، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در این محالت 
وجود دارد اما در کنار آن ظرفیت های گســترده و خوبی نیز 
وجود دارد. در برخی از این محالت تعداد زیادی از خانواده 
شهدا هستند. لذا پرداختن به مسائل اجتماعی از مسائلی است 
که در این محالت باید مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر 
در این محالت با رشــد شــتابان جامعه مدنی و اقتصادی، 
ما تناسب آن را در توســعه این محالت مشاهده نمی کنیم. 
 مشکالتی همچون گسســت های محله ای، مسکن و حتی 
کمک رسانی با توجه به ساخت و سازهای غیر معتبری که در 
این محدوده ها شکل گرفته از جمله مسائلی است که باید مورد 
توجه قرار گیرد اما در کنار این مسائل مردم خوب، انقالبی 
و کشــور دوســتی در این محالت حضور دارند.به گزارش 
ایســنا ؛ وی تاکید کرد: با شــکل گیری ستاد توانمندسازی 
تالش کرده ایم با اســتفاده از ظرفیت های نهادهای مختلف 
در این مسیر گام های موثر برداریم؛ لذا مقرر شد استانداران، 
فرمانداران، بخشــداران، دهیاران و شهرداران در این راستا 
کمک کنند. امیدواریم با بهره گیری از ظرفیت ها کار درخوری 
را انجام دهیــم. همچنین آئین نامــه ای در دولت مصوب و 
 ابالغ شد. در مورد خانه هایی که در این محالت سند ندارند 
 کــه با این تصمیم می توان مشــکالت مالکیتــی را در این 
محالت حل و فصل کنیم. در زمان بندی تعیین شده تا پایان 
 دولــت امیدواریم این محالت به وضعیــت قابل قبولی باز

گردند .

گروه خبر //  نماینده مردم هرمزگان در مجلس 
شــورای اســالمی گفت: هر صنعتــی که در 
هرمزگان فعالیت دارد باید بداند وظیفه حمایت 
از ورزش را نیز در کنار تولیدش برعهده دارد 
و بابت این کار هیچ منتی بر ســر مردم نباید 
بگذارد بلکه تاکنون هم اگر عملی نشده، کوتاهی 

کرده اند . 
   احمد مرادی افزود: شرکت فرهنگی ورزشی 
صنایع پشتیبان هرمزگان از 5 صنعت بزرگ با 
ارزش افزوده اقتصادی شــکل گرفته و توقعات 
مردم و ورزشــکاران نیز در حمایت این صنایع 
بجا و مطالبه درستی است.وی با بیان اینکه باید 
صنایع هرمزگان در بحث ایفای مسئولیت های 
اجتماعی بیش از پیش فعال باشند، تصریح کرد: 
صبا فوالد خلیج فارس، فوالد کاوه، کشتی سازی 

و شرکت آبشیرین کن نیز در بندرعباس فعالیت 
 دارند اما از شــرکت های اقتصادی هستند که

  یــک ریال هــم در ورزش اســتان هرمزگان 
ســرمایه گذاری نکرده اند.مرادی با اشــاره به 
اینکه در لیگ برتر بســکتبال و فوتســال دو 
نماینده هرمزگان مقتدرانه با استفاده از نیروهای 
بومی حضور پیدا کــرده اند اما صنایع در عمل 
به تعهداتشــان شانه خالی می کنند، خاطرنشان 
کرد: باید هرچه زودتر این صنایع تکلیف خود 
 را روشن کنند که آیا قصد حمایت دارند یا خیر 
تا از این پس رویکردشــان مشــخص و نحوه 
برخــورد و رســیدگی مســئوالن اجرایی هم 

مشخص شود.
   وی بــا بیان اینکه در جلســه ای با حضور 
مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس و استاندار 

هرمزگان این مســائل مطرح و در هفته جاری 
با حضور کادرفنی و اجرایی دو تیم فوتســال 
و بســکتبال صنایع هرمزگان جلسه ای برگزار 
و تمامی مســائل تعیین تکلیف خواهد شد.این 
نماینده مجلس با اشاره به دالیل طرح استیضاح 
وزیر صمت، عنــوان کرد: هــر صنعتی که در 
هرمزگان فعالیت دارد باید بداند وظیفه حمایت 
از ورزش را نیــز در کنار تولیدش برعهده دارد 
و بابــت این کار هیچ منتی بر ســر مردم نباید 
 بگذارد بلکه تاکنون هم اگر عملی نشده، کوتاهی 
کرده اند.وی با بیان اینکه اســتاندار هرمزگان 
در این موضــوع انصافا به خوبی پای کار بوده، 
تصریح کرد: صنایع هرمــزگان به مردم به واقع 
بدهکار هستند و اکنون زمان ادا کردن به دین شان 
اســت. آیا رواســت جوانان موفق ورزشکار 

هرمزگان را در مقطعی که در حال درخشش در 
میادین کشــوری هستند، رها کنیم؟! به گزارش 
ایسنا؛ مرادی در پایان با بیان اینکه تیم فوتسال 
صنایع هرمزگان زیر چتر حمایتی پاالیشــگاه 
نفت بندرعباس و تیم فوتسال بانوان هرمزگان 
در لیگ برتر زیر چتر حمایتی فوالد هرمزگان 
رفته اند، اضافه کرد: برای تیم بسکتبال و وضعیت 
 کنونی شــان نیز در حال برگزاری جلســات و 
نتیجه گیری هستیم تا یکی از بنگاه های اقتصادی 

استان هرمزگان این تیم را حمایت کند .

   احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس :

صنایع هرمزگان به مردم استان بدهکارند

   
سرمقاله

  ورزش در هرمــزگان همــواره مورد بی توجهــی و کم مهری 
قرار گرفته شــده اســت و حتی به ورزش های آبــی نیز در این 
 اســتان دریایی و ساحلی توجه الزم صورت نگرفته است. محالت 
حاشیه ای و روستاها هم از اماکن ورزشی مناسبی برخوردار نیستند 
و یکی از دالیل افزایش آســیب هــای اجتماعی نیز به توجهی به 
ورزش در این مناطق اســت. تیم های ورزشی نیز همواره از عدم 
حمایت ها گالیه مندند. این شــرایط نشــان می دهد که مسئوالن 
 اســتان بایســتی بیش از پیش به حوزه ورزش توجــه نمایند و 
ضعف ها را برطرف نمایند.  امام جمعه محترم بندرعباس هم از شرایط 
موجود ناراضی هســتند و بیان کرده است که هرمزگان در توسعه 
ورزش عقب، افتاده است.  نماینده ولی فقیه در هرمزگان با اشاره به 
ظرفیت های ساحلی و دریایی این استان خواستار توجه ویژه و رونق 
این ورزش ها شد و گفت: هرمزگان در توسعه ورزش عقب، مانده است.

حجت االسالم والمسلمین محمد عبادی زاده هفته گذشته در نشست با 
جامعه ورزش و جوانان هرمزگان اظهارداشت: ورزش همیشه جزو 
دغدغه های اصلی بنده بوده و جلســه ای نبوده است که موضوعات 
آن را مطرح نکرده باشــم چرا معتقدم باید تالش کنیم نقیصه ها در 
استان رفع شود و ظرفیت های هرمزگان به درستی به کار گرفته شود. 
جنوب کشور در حوزه ورزش استعدادهای بالقوه ای را دارد، اما ما 
هرمزگانی ها نسبت به سایر استان های جنوبی عقب تر مانده ایم؛ از این 
 رو باید تالش کنیم تا ورزش هرمزگان به جایگاه واقعی خود برسد.

امــام جمعه بندرعباس با اشــاره به حضور یک ســاله تیم فوتبال 
آلومینیوم المهــدی هرمزگان در لیگ برتر، افزود: دوره یکســاله 
حضور یک تیم فوتبال از هرمزگان در لیگ برتر موجب شــود که 
شور و شــعف مضاعفی بین مردم هرمزگان ایجاد شود و ما شاهد 
بودیم زمانی که تیم های مطرح کشور به بندرعباس می آمدند، حتی 
از روســتاهای دور دست افرادی برای تماشای مسابقات خود را به 
بندرعباس می رساندند، اما افسوس که این وضعیت حفظ نشد و این 
ستاره رو به افول گذاشــت. عبادی زاده توجه به رشد متوازن همه 
رشته های ورزشــی را یکی از نکات مثبت مدیریت ورزش استان 
دانســت و گفت: الزم اســت حمایت ها در ورزش استان از سوی 
صنایع افزایش و ســاماندهی شود.وی با اشاره به افزایش مشارکت 
صنایع اســتان در مســئولیت های اجتماعی، گفت: مسئولیت های 
اجتماعی صنایع هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده است چرا که اگر 
اســتان کرمان را بنگریم فقط 3 تیم تحت عنوان های مس کرمان، 
مس رفســنجان و گل گهر سیرجان را در لیگ برتر دارد و در لیگ 
دســته یک نیز از مس شهر بابک برخوردار است، اما در هرمزگان 
این امر به درســتی جا نیفتاده است و الزم است توازن برقرار شود. 
اعتبارات مسئولیت های اجتماعی که توسط صنایع پرداخت می شوند 
باید به صورت متــوازن و عادالنه بین بخش های مختلف از جمله 
حوزه ورزش توزیع شود.عبادی زاده با اشاره به ظرفیت های ساحلی 
 و دریایی هرمزگان خواســتار توجه ویــژه و رونق این ورزش ها 
در اســتان شد و بر رشد و توسعه این ورزش ها در هرمزگان تاکید 

کرد .
   علی زارعی

ورزش هرمزگان در کماست 

گــروه خبر // رئیــس امور اصناف و تشــکل های صنفی 
سازمان صمت هرمزگان گفت: همه واحد های صنفی ملزم به 

فعالیت در سامانه جامعه تجارت هستند .
   اصغــر رکن الدینی گفت: در صورت عدم فعالیت کســبه در 
سامانه جامع تجارت، برخورد قانونی الزم اعمال و از فعالیت آنان 
جلوگیری خواهد شد . به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ وی 
گفت: واحد های صنفی ملزم به فعالیت در سامانه جامعه تجارت 

هستند و همه کاال ها نیز باید دارای کد شناسه کاال باشند .

گروه خبر // نماینده مردم بندرعباس 
در مجلس شورای اسالمی گفت: روند 
فعلی ساخت مسکن ملی در کشور ُکند 
است و باید وزیر راه و شهرسازی در 

این زمینه پاسخگو باشد . 
  به گــزارش خبرنگار دریا ، منصور 
آرامی در یک اظهار نظر رســانه ای 
که  مشاهداتی  کرد:براســاس  عنوان 
صورت گرفته، هنوز ساخت و سازی 
آنچنانی که در حد یک میلیون مسکن 
و حتی پایین تر از آن باشد، صورت 
نپذیرفته است.به گفته وی، دولت تاکید 

دارد که زمین مناسب برای تولید چهار 
میلیون مســکن در کشــور را فراهم 
کرده اســت ولی در حال حاضر یک 
ســال و اندی از عمر دولت می گذرد 
و اما هنوز افتتاح مسکنی را مشاهده 
نکرده ایم و اگر چــه کلنگ احداث 
مسکن در برخی از نقاط به زمین زده 
شــده اما باید پیشرفتی نیز در اجرای 

طرح ها مشــاهده کنیــم و برخی از 
پروژه ها در پیشرفت ویژه ای باشند اما 

این را مشاهده نمی کنیم.
  این عضو کمیســیون عمران مجلس 
خاطرنشان کرد: در زمینه تولید مسکن 
با کمبود جدی مواجهیم و مردم از این 
ناحیه بشــدت در فشار هستند و لذا 
باید تولید مســکن در کشور سرعت 

جدی بگیــرد و یکی از دالیلی که بر 
تفکیک وزارت راه و شهرســازی به 
دو وزارتخانه راه و شهرسازی تأکید 
داریم، همین مســأله ضرورت تمرکز 
ویژه بر تولید مسکن در کشور است 
تا یک وزارتخانه و ساختار مشخصی 
در کشــور متمرکز بر این نیاز مردم 
شــود. وی از عملکرد بانک ها نیز در 

این زمینه انتقاد کرد و بیان داشت: پیرو 
قانون جهش تولید مسکن، بانکها باید 
20 درصد از منابع خود را در بخش 
مســکن هزینه کنند که متاسفانه این 
منابع تخصیص پیدا نمی کند و پروژه ها 

زمین گیر شده اند.
  آرامــی گفت: اگــر وضعیت طرح 
ملی مسکن به این شکل پیش برود، 
مجلس مجبور اســت تــا اقدامات 
نظارتی خود را به طور ویژه پیگیری 
کند و از ابزارهای الزم در این زمینه از 

تذکر و طرح سوال و ... استفاده کند .

نماینده مردم  بندرعباس در مجلس : 

روند ساخت مسکن ملی ُکند است 

آگهی مزایده  
اجــراي احکام مدني شــوراي 
شهرســتان  اختــاف   حــل 
حاجي آباد بموجب پرونده کاسه 
9709983485600362 صادره از 
شــعبه اجراي احکام شــوراي 
حل اختاف شهرستان سیرجان 
شامل یک قطعه زمین کشاورزي 

باغي در روســتاي دق پده تعداد 6 اصله نخل پیارم 15 ساله 
 مثمر که از طریق یک حلقه چاه آب کشــاورزي مشــروب 
مي گردد که به میــزان 1/020/000/000 ریال براورد قیمت 
گردید و ملک مذکور متعلق به محکوم علیه عرفان حیدري 
جامــع بزرگي فرزند محمد مهدي بابــت طلب محکوم له 
ارزیابي و کارشناسي گردیده که با شرایط ذیل از طریق مزایده 
کتبي به فروش میرسد. 1- حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه 
است. 2- کلیه هزینه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هر 
جهت به عهده خریدار است . 3- پیشنهاد دهندگان باید قبا 
ده درصد بهاء وارزیابی را به حساب سپرده دادگستري تودیع 

و قبض سپرده را ضمیمه پیشنهاد نمایند . 
4- پیشــنهاد دهنده باید در پاکت مهر و الک شــده و با ذکر 
 جمله مربوط به مزایده و مشــخصات کامل و محل اقامت 
پیشــنهاد دهنده روي پاکت تا آخر وقت اداری روز یکشنبه 
مورخ 1401/08/24به اجراي احکام شــوراي حل اختاف 
 تسلیم شود) ضمنا شرکت کنندگان بصورت في المجلس نیز 
مي توانند در مزایده شرکت نمایند. 5- با پیشنهاد مشروط و مبهم 
و فاقد سپرده بر خاف شرایط آگهي و همچنین پیشنهاداتی که 
بعد از وقت مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد . 6- اجراي 
احکام در قبال پیشنهادات مختار است . 7- پیشنهاد در ساعت 
10:00 صبح دوشنبه 1401/08/25 در اجراي احکام شورای 
حل اختاف شهرستان حاجي آباد قرائت خواهد شد حضور 
پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بامانع و برنده کسي است 
که باالترین قیمت را پیشنهاد مینماید .8 - در صورتی که برنده 
تا یک ماه از جلســه مزایده و یا انقضای مهلت از پرداخت بهاء 
خودداری نماید و کسر احتمالی قیمت و خسارات که از تجدید 
نظر مزایده حاصل شود بدوا از سپرده او استیفا شود و سپرده تا 
تعیین قیمت خسارت وارده مسترد نخواهد شد و متعاقبا شرکت 
در مزایده برای کسب اطاعات بیشتر میتوانند به اجرای احکام 

دادگستری حاجی آباد مراجعه نماید . 
قدرت اله فراز - قاضی شعبه اجرای احکام 

شورای حل اختالف شهرستان حاجی آباد

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

گروه خبر // مدیرعامل نیروگاه بندرعباس از طراحی، ساخت 
و بازســازی 1400 قطعه تخصصی از ابتدای ســال جاری 

تاکنون در این نیروگاه خبر داد.
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ داریوش محمودی عنوان کرد: نیروگاه 
بندرعباس در هفت ماهه ســال 1401، موفق به بومی سازی 
بیش از 1400 قطعه مهم کوچک و بزرگ نیروگاهی شــده که 
عالوه بر صرفه جویی ارزی، گام بسیار مهمی در عرصه افزایش 
دانش این بخش مهم صنعت برق کشور برداشته است.وی بیان 
کرد: در این بازه زمانی قطعات یدکی ولوهای آب شــیرین کن، 

نازل تفلونی و هدر آب پاش آب شیرین کن، قطعات بانداسکرین، 
توری، قرقره، زنجیر بانداسکرین، ساخته شده است.محمودی 
افزود: در این مدت هوزینگ مکانیکال سیل، کاسه نمد، قطعات 
کمپرسور شامل اینترکولر ســوپاپ ولوها، رینگ پیستون ها، 
گلندهای روغن، دیافراگم، شاتون، شفت و پیستون کمپرسور 
فیلترهای هوا، قطعات پوســته یاتاقان بانداسکرین، یاتاقان و 
پوسته یاتاقان G.r.FAn، پروانه پمپ بلودان آب شیرین کن، 
کمربند و نازل جهت انشعاب جدید مسیر آب دریا در کلرزنی، 
ساپورت های داخلی تانک میکس بد، استم اکچویتور کنترل والو 

آب  شیرین کن، پولی کمپرسور هیدروژن، شافت پمپ بلودان 
آب شیرین کن توســط متخصصان داخلی نیروگاه بومی سازی 
شده است.مدیرعامل نیروگاه بندرعباس در پایان مطرح کرد: 
نیــروگاه بندرعباس با ۶ واحد تولیــدی و با مجموع ظرفیت 
1320 مگاوات ساعت بزرگ ترین نیروگاه جنوب شرق کشور 
اســت که عالوه بر تولید پایدار انرژی حیاتی برق و پشتیبانی 
از شبکه سراســری، بخشی از قطعات مورد نیاز را با تکیه بر 
دانش، تجربه و تخصص کارکنان خود طراحی و مورد ساخت 

و بازسازی قرار می دهد .

در هفت ماهه 1401 محقق شد ؛

ساخت و بازسازی 1400 قطعه تخصصی در نیروگاه بندرعباس

کد شناسه برای همه کاال ها الزامی است 
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سال بیست و یکم شماره 4010

نابرده رنج، گنج ” مهیا نمی شود 

خمیازه دوغ و گندم و خرما نمی شود

بالنگ، روی شاخه مربا نمی شود

هر بار گفته اند و مرتب شنیده ایم

“نابرده رنج، گنج” مهیا نمی شود

زحمت کشیم و حاصل هر روِز کار ما

یک درد تازه شد که مداوا نمی شود

باری به حجم حسرت و غم های زندگی

انگار روی شانه ی ما جا نمی شود

“مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد”

کم رنگ و بی رمق شده، اجرا نمی شود

در شیب های تند مسیری که می رویم

جز خارهای دغدغه پیدا نمی شود

هی وعده می دهند که با فضل کردگار

دارد درست می شود اما نمی شود

قفلی ست روی هر در و فعال که بی کلید

ماندیم و قفل بسته ی ما وا نمی شود

  مصطفی مشایخی

***

مناظره شعر و طال

گفتم که: » در چه کاري؟« گفتا: »طال و نقره«

گفتم: »دگر چه؟« گفتا: »تنها طال و نقره «

گفتم که: » کار دنیا در دست کیست؟« گفتا:

»هر کس هر آنچه دارد، اما طال و نقره«

گفتم که:» مي شناسي آیا مرا تو یا نه؟«

گفتا:» نمي شناسم، اال طال و نقره« 

گفتا: »تو در چه کاري؟« گفتم که: » شاعرم من،

با عشق زنده ام.« گفت: »ما با طال و نقره« 

گفتم که: »محفل ما گرم از کالم و معناست«

گفتا: »کالم پول است، معنا، طال و نقره«

گفتا: »اگر شما را، شعر و گل و ترانه 

سرمست مي نماید، ما را طال و نقره« 

گفتم: »چه مي پرستي؟« با خنده اي  به  لب  گفت:

»در کودکي خدا را، حاال طال و نقره«

گفتم که: » برخیالت، راه نظر ببندم «

گفتا: »نمي تواني، جز با طال و نقره« 

گفتم که: » سنگ خارا موم است در کف ما« 

گفتا که: » در کف ما، خارا، طال و نقره« 

گفتم که: » شاعر اما، گاهي به یک اشاره 

ایجاد مي کند صد دنیا طال و نقره« 

بود این بگو مگوها، بیهوده با کسي که

مي دید، هر چه را در هر جا طال و نقره 

امروز این غزل را، با یاد او سرودم 

انگار مي دهندم، فردا طال و نقره 

البته شعر خود را سودا نمي کنم من 

با هیچ چیز دنیا، حتا طال و نقره 

الحق که کاخ خوبي با شعر شد فراهم 

پایین، همه جواهر، باال طال و نقره 

آذین، چه خوش سرودي، رندانه این غزل را

با دست خالي اما، یکجا طال و نقره 

  محمود سلطانی 

طنز

 // ها  اســتان  حسن سیالوی سرویس 
مدیر کل عشایر خوزستان گفت: تولیدات 
گوشت قرمز عشــایر استان بیش از ۲۶ 
درصد گوشــت قرمز اســتان را تامین 

می کند . 
  سید اسکندر موسوی زاده در خصوص تولیدات 
دامی عشــایر اظهار کرد: در استان خوزستان 
حدود 40 هزار خانوار عشــایری وجود دارد 
که حدود 4 درصد جمعیت اســتان را تشکیل 
می دهند و 2 میلیون و 900 هزار راس دام دارند.
وی با بیان اینکه تولیدات گوشت قرمز عشایر 
استان بیش از 2۶ درصد گوشت قرمز استان را 
تامین می کند، افزود: همچنین 35 درصد از صنایع 
دستی استان توسط عشایر تولید می شود. عشایر 
استان در زمینه باغات و کشاورزی نیز تولیدات 
دارند اما چون مقدار آن بسیار کم است، تولیدات 

آن ها در این زمینه بسیار تاثیرگذار نیست.
*  عشایر ساالنه حدود ۳۲ هزار تن شیر 

تولید می کنند
  موسوی زاده با بیان اینکه عشایر ساالنه حدود 
32 هزار تن شیر در استان تولید می کنند، عنوان 
کرد: عشایر اســتان هفت ماه از سال در استان 
هستند، یک ماه در کوچ و 4 ماه باقی مانده سال 

را در مناطق ییالقی به سر می برند.
  وی در خصوص وضعیت معیشــت عشــایر 

خوزســتان، افزود: معیشت عشــایر از طریق 
دامداری اســت و از طریــق دام امرار معاش 
می کنند. دام هــا معموال یک ســال نگهداری 
می شــوند و تولیدات آن ها معموال بره یا بزغاله 
است.مدیر کل عشایر خوزستان ادامه داد: بعد از 
نگهداری از دام و زایمان آن ها محصوالت لبنی 
مانند شیر، کشک، قارا و پشم تولید می شود که 
عشــایر از طریق این محصوالت امرار معاش 
می کنند.موسوی زاده در خصوص درآمد متوسط 
ماهانه هر خانوار عشایری در خوزستان گفت: 
درآمد هر خانوار عشایر در هر ماه 2 تا 2 و نیم 
میلیون تومان اســت که به همین دلیل بعضی از 
مصارف مورد نیاز خود را از تولیدات خودشان 

تامین می کنند.
*  درآمد عشایر به دلیل گران شدن علوفه 

بسیار پایین است
  مدیرکل عشایر خوزستان تصریح کرد: در حال 
حاضر درآمد عشایر به دلیل گران شدن علوفه 
بسیار پایین است. زمانی که علوفه گران می شود 
بخش اعظمی از درآمد عشــایر صرف هزینه  
خوراک دام می شــود و همچنین واکسیناسیون 
دام، ایــاب و ذهاب عشــایر و هزینه حمل و 
نقل کوچ از دیگر هزینه ها است که هزینه های 

سنگینی است.
  موسوی زاده با بیان اینکه در حال حاضر در 

زمینه ارائه تسهیالت همکاری جدی با عشایر 
نشده است، گفت: تســهیالت در سه بخش به 
خانوار عشــایر داده می شود که شامل اعطای 
تســهیالت در زمینه تولیدات گوشت قرمز و 
زنجیره تولید گوشــت قرمز است. همچنین در 
راســتای اشتغال پایدار یعنی اگر طرحی داشته 
باشــند و می توانند شــغلی ایجاد کنند و یا در 
زمینه مشــاغل خانگی نیز به عشایر تسهیالت 

داده می شود.
*  تهیه وثیقه و تضامین بانکی مشــکل 

جدی عشایر
  وی در خصوص مشــکالت عشــایر افزود: 
عشایر اســتان در زمینه تهیه وثیقه و تضامین 
بانکی با مشکالت جدی مواجه هستند و به دلیل 
اینکه شرایط زندگی عشایر مقداری خاص تر و 
متفاوت تر از بقیه اقشار جامعه است در این زمینه 
مشکل جدی دارند.مدیرکل عشایر خوزستان 
عنوان کرد: طرحی را تحت عنوان طرح اسکان 
داشــتیم که شامل بخشــی از عشایر داوطلب 
می شد. با برنامه ریزی های اداره کل عشایر استان 
10 شهرک اسکان احداث شــد اما اعتبارات 
کافی و آب زراعی کافی یا ایســتگاه های آب 
کشاورزی به این شهرک ها تعلق نگرفت و بعضی 
از این شهرک ها و اراضی زراعی نیمه تمام ماند.

وی در خصوص مطالبه گری های عشایر افزود: 
عشــایر جزو قشــر خاص جامعه هستند که 
مطالبه گری آن ها جدی اســت و مرتب پیگیر 
مطالبه های خود هستند و چون یک مجموعه 
متولی خاصی تحت عنوان امور عشــایر دارند 
امور آن ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم از 
طریق امور عشایر پیگیری می شود و به صورت 
مرتب از اداره کل عشــایر،نمایندگان عشایر و 
اســتانداری ها مطالبه دارند اما ما در برابر حل 
بسیاری از مشــکالت آن ها به ویژه در زمینه 
تخصیص ها و کمبود اعتبارات عمرانی عشایر 
فعال پاســخی نداریم اما برای حل مشکالت 
عشایری به ویژه تخصیص اعتبارات برنامه هایی 

در دست انجام داریم .

مدیرکل عشایر خوزستان :

عشایر 2۶ درصد گوشت قرمز خوزستان را تامین می کنند
 

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // 
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
اســتان یزد از اختصاص ۴۳ میلیارد 
ایجاد  تسهیالت  پرداخت  برای  تومان 
نیروگاه های خورشیدی کوچک مقیاس 
مناطق  روستاها،  ساکنان  کلیه  توسط 
محروم  مناطق  و  شــهرها  حاشیه ای 
متقاضی دریافت مولد خورشیدی خبر 

داد . 
  مجید دهقانی زاده در پنجمین نشست گروه 
اقتصاد و زیربنا مجمع بســیجیان استان که با 
محوریــت ارائه گزارش طرح کســب و کار 
انرژی خورشــیدی در سالن اندیشه سازمان 
مدیریت اســتان برگزار شــد، با اشــاره به 
اهمیت برگزاری نشست های گروه اقتصاد و 
زیر بنا مجمع بســیجیان، گفت: خروجی این 
نشســت ها می تواند به عنوان بازوی فکری 
و مشــورتی و کمکی بــرای اجرای دقیق تر 
منویات مقام معظــم رهبری و دولت مردمی 
در سطح اســتان باشد.وی با تاکید بر این که 
اقدامــات و تصمیم گیری های این گروه نباید 

از سیستم اجرایی استان عقب تر، مغایر یا هم 
پوشانی داشته باشد، اذعان کرد: اعضای گروه 
اقتصاد و زیربنا مجمع بسیجیان استان توانایی 
تصمیم ســازی و تصمیم گیری الزم را دارند 
اما باید این مــوارد را در نظر بگیرند.رئیس 
گروه اقتصاد و زیربنا مجمع بسیجیان استان 
با بیان این کــه باید خاطرات بد تعاونی ها از 
 ذهن مردم پاک شود، گفت: سهام دار کردن و 
سهیم کردن مردم در روند رشد و توسعه اقتصاد 
استان موضوع بســیار مهمی است که باید با 
بهره گیری از ابزارهای نوین به بهترین شــیوه 
طعم شیرین اقتصاد تعاونی را به مردم بچشانیم 
تا با نقش آفرینی آنان در صحنه اقتصاد استان 
الگویی برای کشور باشیم.دهقانی زاده با توجه 
به کاهش نرخ بیکاری استان بیان کرد: با کار 
فشــرده ای که انجام گرفت شاهد سیر نزولی 
نرخ بیکاری استان هســتیم که بعد از هفت 
سال به زیر نمودار کشــوری رسیده است و 
باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم تا این روند 
نزولی ادامه دار باشد.وی از واریز 43 میلیارد 
تومــان  از محل جز )۶( بند )د( تبصره )1۶( 

قانون بودجه ســال 1401  به حساب بانک 
صادرات استان خبر داد و گفت: این تسهیالت 
برای ایجاد هر واحد مولد خورشیدی تا سقف 
130 میلیون تومان با کارمزد چهار درصد و 
مهلت بازپرداخت ۸0 ماهه برای متقاضیان در 
نظر گرفته شــده است.به گفته وی، این طرح 
شامل کلیه ساکنان روستاها، مناطق حاشیه ای 
شهرها و مناطق محروم که متقاضی دریافت 
مولد خورشــیدی بوده و از سوی نهادهای 
معرفی کننــده معرفی و شــرایط عمومی و 
اختصاصــی آنها مورد تایید ساتبا)شــرکت 
توزیع( و بسیج ســازندگی قرار گیرد، است.
رئیس ســازمان مدیریت اســتان خواستار 
هماهنگی مسئول میز انرژی خورشیدی در 
این گروه با مسئول پیگیری های ویژه حوزه 
انرژی خورشیدی برنامه های تحولی یزد نوین 
شــد و گفت: فرمانداران موظف هستند تا در 
زمینه معرفی متقاضیان دریافت تســهیالت 
نیروگاه های تجدیدپذیر مقیاس کوچک بسیج 
شوند و همکاری الزم و کاملی را در این راستا 

داشته باشند .

اختصاص ۴۳ میلیارد
 برای توسعه نیروگاه های خورشیدی مقیاس کوچک در یزد

ســید ابوالحسن جعفری سرویس اســتان ها // رئیس انجمن 
آزمایشگاه های استاندارد استان بوشهر گفت: در راستای حمایت 
از کســب و کار ملوانان و حقوق مصرف کنندگان هزینه آزمون 
کیفیت کاالهای همراه ملوان در این استان مشمول تخفیف ۵۰ 

درصدی شد  . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ ســید حســین رضوی اظهار کرد: با در نظر 
گرفتن ســاز و کار قانونی برای واردات کاالهای ملوانی )ته لنجی( با نظر 
مساعد مدیرکل استاندارد استان بوشــهر انجام آزمون کاالهای ملوانی با 
اولویت انجام خواهد شد.وی بیان کرد: با ساز و کار ترسیم شده و با هدف 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان در شــرایط بد اقتصادی از این پس از 

واردات کاالهای نامرغوب از مسیر ملوانی جلوگیری خواهد شد.رضوی 
ادامه داد: با انجــام آزمایش های مدنظر همه محصوالتی که از این طریق 
وارد می شــوند شامل مواد غذایی و کاالهای مصرفی از استاندارد و ایمنی 
الزم برخــوردار خواهند بود.وی گفت: بــا توجه به ظرفیت موجود همه 
کاالها در آزمایشگاه های استاندارد استان آزمایش و در صورت دارا بودن 
استانداردهای الزم مجوز ورود آنها به بازار داده می شود.رضوی تاکید کرد: 
این آزمایش ها به طور قطع به نفع همه خواهد بود و منجر می شود که از ورود 
کاالهای غیراستاندارد به بازار جلوگیری شود .وی اظهار کرد: با این شرایط 
بدون تردید از میزان نارضایتی و شــکایت های مصرف کنندگان نسبت به 

فروش کاالهای نامرغوب به شکل قابل توجهی کاسته خواهد شد .

هزینه آزمون کیفیت کاالهای همراه ملوان 
در بوشهر مشمول تخفیف 5۰ درصدی شد

طرح :  فاطمه  هوشنگی

کاریکاتور

مخاطبان و هم استانی های گرامی 
 تصمیم داریم مطالب طنز و کاریکاتور شما را در روزنامه منتشر نماییم عالقمندان 

می توانند آثار خود را به شماره ذیل سروش یا واتساپ نمایند.
 شماره تماس :09039165090

طرح :  بیتا  هوشنگی

فقر

گرانی مسکن

کاریکاتور

آرزو توکلی سرویس استان ها // نماینده 
مردم رفسنجان و انار در مجلس با اشاره 
به انتقال حســاب های شــرکت مس از 
بانک های استان کرمان به پایتخت، گفت: 
تصمیماتی که از روی سیاسی کاری گرفته 
می شود به ضرر مردمی است که سال ها 
آالیندگی های مس را تحمل کردند و حرف 

نزدند . 
   بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ حجت االســالم 
حسین جاللی در سخنانی درباره انتشار برخی 
اخبار مبنی بر انتقال حساب های شرکت مس از 
رفسنجان به تهران اظهار کرد: اخباری که حکایت 
از آن دارد که حساب های مس از استان کرمان 
به ســمت تهران منتقل می شود، موجب نگرانی 
مسئوالن شهرســتان و استان شده است، در این 
راستا تالش زیادی شده که حساب های مس به 
استان بازگردد، اما سوالی پیش آمده که مسئوالن 
مس باید پاسخگو باشند که چه ضرورتی پیش 
آمد که دستور انتقال حساب ها صادر شد؟ وی 
با اشــاره به اینکه ما هم پیش از این درخواست 
داشتیم که اکثر مسئوالن مس از تهران به رفسنجان 
و اطراف معــادن مهاجرت کنند و دفتر تهران را 

کوچکتــر و هزینه ها را کاهش دهند که تا کنون 
این کار محقق نشده است، ادامه داد: وجود یک 
دفتر ستادی در تهران کفایت می کرد، در حالی 
که 70 درصد تولید مس کاتد در مس سرچشمه 
رفسنجان است چرا مسئوالن باید نزدیک به هزار 
کیلومتر آن طرف تر باشند.جاللی خاطرنشان کرد: 
دفتر تهران وسیع شده و ســاختمان های گران 
قیمت دارد و روزبه روز در حال توســعه است، 
رفت و برگشــت مدیران و سایر هزینه ها را هم 
در بر دارد، در صورتی که می توانست مرکزیت 
به مجتمع مس که بیشترین تولید را دارد، منتقل 
شود.وی تصریح کرد: مس یک مجموعه بزرگی 
از مدیران، کارمندان، بازنشســتگان و نیروهای 
خدوم است و نباید کارهایی انجام شود که باعث 
تشنج و التهاب در حوزه مس شود.نماینده مردم 
رفســنجان و انار در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به اینکه مجتمع مس باید توسعه پیدا کند 
و به مردم و کشور خدمت کند، افزود: متأسفانه 
حاشیه هایی ایجاد می کنند که باعث نگرانی های 
کارگران و مجموعه مجتمع مس شده است.این 
نماینده مجلس خاطرنشــان کرد: شهرستان ما 
علی رغم آسیب هایی که در پرتو مجتمع مس به 

خاطر آالیندگی دیده و می بیند، نهایت همکاری 
را با مدیران داشــتیم اما این احساس نارضایتی 
حق مردم این شهرستان نیست.جاللی با ذکر این 
مطلب که ما تالش خودمان را در جهت آرامش 
انجام می دهیم اما اینکه دست اندرکاران و مسئوالن 
از تهران بخواهند تصمیماتی غیرقابل هضم بگیرند 
منصفانه نیست، ابراز کرد: این تصمیمات باعث 
می شود هزینه ها و تاوان آن را ما بدهیم، بنابراین 
بهتر است تصمیمات شان را در منطقه بگیرند و 
حرف دل کارگران و مســؤوالن شهرســتان را 
بشنوند و مسیر را با آرامش طی کنند. وی تأکید 
کرد: امروز کشور ما نیاز به آرامش و ثبات دارد 
و نیاز به تولید بیشتر و ایجاد اشتغال زیادی برای 
جوانان داریم. نباید بگذاریم این مجموعه بزرگ 
و ارزشمند دستخوش سیاسی کاری، سیاسی بازی 
و ندانــم کاری بعضی افراد شــود.نماینده مردم 
رفسنجان و انار در مجلس در پایان سخنان خود 
متذکر شــد: سخنان دلسوزانه و هوشمندانه امام 
جمعه رفسنجان مبنی بر بازگشت حساب های 
شــرکت مس به بانک های رفســنجان که در 
خطبه های نماز جمعه ایراد شد، باید مورد توجه 

جدی مسئوالن در حوزه مس قرار گیرد .

نماینده مردم رفسنجان در خانه ملت :

انتقال حساب ها به تهران پایمال شدن حقوق مردم منطقه است

جعفری سرویس  ابوالحســن    سید 
اســتان ها // مدیر کل دامپزشــکی 
اســتان بوشــهر گفت: با وجود بروز 
پرورش  مــزارع  از  برخی  در  بیماری 
کنترلی  اقدامات  با  خوشبختانه  میگو 
به  از شیوع آن جلوگیری  دامپزشکی 

عمل آمد . 
  بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ مرتضی بحرانی 
در دیدار با اســتاندار بوشهر با ارائه گزارش 
عملکرد دامپزشــکی و نقش آن در سالمت 
جامعه اظهار کرد: در مجموعه دامپزشــکی 
تمامــی فعالیت ها بر مبنای جهــاد تبیین و 

تشــکیل یک ایــران قوی اســت و تمامی 
عملیات های پشــگیرانه، نظارتی و درمانی و 
کنترل بیماری ها بصورت هوشــمندانه دنبال 
می شود.وی اضافه کرد: عالوه بر فعالیت های 
پرسنل و کارشناسان در همه نقاط استان در 
زمینه هــای بین المللی نیز فعالیت هایی داریم 

و هم اکنون 24 شــرکت فرآوری استان کد 
اتحادیه اروپا و ۶ شــرکت نیز کد ریجستری 

کشور روسیه را دارند.
  مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر در زمینه 
تولید آبزیان در اســتان عنوان کرد: با وجود 
بروز بیماری در برخی از مزارع پرورش میگو 
خوشبختانه با اقدامات کنترلی دامپزشکی از 
شیوع آن جلوگیری به عمل آمد و در حالی 
که پارسال 23 هزار 500 تن میگو از مزارع 
پرورشی استان برداشت شد این رقم به بیش 
از 33 هــزار تن در فصل جــاری پرورش 

تاکنون رسیده است .

مدیرکل دامپزشکی بوشهر:

بیماری در مزارع پرورش میگو بوشهر کنترل شد 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت اول

 به اطالع اعضای محترم شرکت تعاونی مرزنشینان رودان بشماره ثبت 142 
مرزنشینان  تعاونی  شرکت  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  رساند   می 
 رودان نوبت اول راس ساعت 9 صبح مورخ 1401/09/05 روز شنبه در محل مسجد 

علی ابن ابیطالب )ع(  شهرستان رودان روبروی اداره ورزش برگزار می گردد .
* دستور کار جلسه : 

1- قرائت گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرسان در سال 1400
2- بررسی وتصویب صورتهای مالی تا سال 1400

 3- انتخابات اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان 
4- افزایش سرمایه شرکت و پذیرش عضو جدید .

تاریخ انتشار : 1401/08/03شرکت  تعاونی مرزنشینان رودان
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اقتصادی

  گروه اقتصادی  // وزیر جهاد کشــاورزی گفت: ستکاوا 
برای عرضه مســتقیم مرغ در کشور ایجاد شده است و تمام 
خرده فروشان می توانند نیاز خود را در این سامانه ثبت کنند. 
در مرحله اول مرغ منجمد در این ســامانه عرضه شد و مرغ 
گرم  نیز به زودی در این سامانه عرضه خواهد شد.سید جواد 
ســاداتی نژاد وزیر جهادکشاورزی در مراسم روز جهانی غذا 
اظهار داشــت: در دولت ســیزدهم قیمت گندم رشدی130 
درصدی را تجربه کرده اســت که این رویکرد در هیچ سالی 
سابقه نداشت و به کشــاورزی نگاهی اقتصادی شده است و 
امروز کشاورزی کشــورمان به سمت اقتصادی شدن حرکت 
کرده اســت.وی با بیان اینکه الگوی کشت برای محصوالت 
کشــاورزی شروع شده است و شکســت هم نخواهد خورد 
افزود: نیازمند احداث 100 هزار هکتار گلخانه هســتیم که 
ســبزی و صیفی به فضای گلخانه برونــد و اراضی آن برای 
 کشــت علوفه استفاده شود؛ برای تحقق این امر الزم است که 
بانک های دیگر نیز در کنار بانک کشــاورزی با متقاضیان 
تســهیالت ارائه دهند.وزیر جهادکشــاورزی ادامه داد: برای 
صادرات محصوالت آب بر کشاورزی نیز تعرفه گذاشته شده 
است تا از صادرات بی رویه این محصوالت جلوگیری به عمل 
آیــد.وی با بیان اینکه تولید زنجیره ای مورد هدف و حمایت 
است تصریح کرد: عملیات اصالح نژاد در طیور کشور و تغدیه 
آنها انجام شــده و در زمینه دام نیز باید اصالح نژاد بیشتری 
انجام گیرد که مسئولیت آن با سازمان تات است.ساداتی نژاد 
گفت: بعد از 1۶ ســال صادرات سیب ایران پاکستان برقرار 
شده است همچنین شــرایط الزم برای صادرات محصوالت 
مختلــف را فراهم می کنیم.وی تصریح کرد: مراقب بازارهای 
صادراتی محصوالت کشاورزی خود فعلی نیز هستیم تا از بین 
نــرود صادرات محصوالت مختلف به چین از جمله مرکبات 
باز شــده است.ساداتی نژاد گفت: برای تولید غذای ارزان باید 
برای افزایش بهره وری اقدام شود که کار علم، دانش، ترویج 
و اصالح وضعیت بازار رسانی و حذف داللی است.وی گفت: 
ستکاوا برای عرضه مستقیم مرغ در کشور ایجاد شده است و 
تمام خرده فروشان می توانند نیاز خود را در این سامانه ثبت 
کنند. در مرحله اول مرغ منجمد در این ســامانه عرضه شد 
و مرغ گرم  نیز به زودی در این ســامانه عرضه خواهد شد.به 
گزارش قدس آنالین،  وزیر جهاد کشاورزی گفت: طرح برنامه 
10ساله آبخیزداری در کشور نیز به دولت ارائه شده است تا در 
این مدت بتوانیم تمام نیاز کشور به آبخیزداری را انجام دهیم .

خبر

گروه اقتصــادی // مرکز آمار ایران اعالم کرد: 
نرخ تورم ساالنه مهر ماه ١۴۰١ برای خانوارهای 
کشــور به ۴۲,٩ درصد رســیده که نسبت به 
همین اطــالع در ماه قبــل، ۰.٨ واحد درصد 

افزایش نشان می دهد . 
*  کاهش نرخ تورم نقطه ای خانوارهای کشور

  منظــور از نرخ تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد 
شــاخص قیمت، نســبت به ماه مشابه سال قبل 
می باشد. نرخ تورم نقطه ای در مهر ماه 1401 به 
عدد 4۸,۶ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای 
کشــور به طور میانگین 4۸.۶ درصد بیشــتر از 
مهــر 1400 برای خرید یک »مجموعه کاالها و 
خدمات یکسان« هزینه کرده اند.نرخ تورم نقطه ای 
مهر ماه 1401 در مقایســه با ماه قبل 1,1 واحد 
درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه ای گروه 
دخانیات«  و  آشــامیدنی ها  »خوراکی ها،  عمده 
بــا کاهش 4.7 واحد درصــدی به 70.7 درصد 
رسیده و گروه »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« 
با افزایش 0.7 واحد درصــدی به 3۶.1 درصد 

رسیده است.
   این در حالی اســت که نرخ تورم نقطه ای برای 
خانوارهای شهری 47,7 درصد می باشد که نسبت 
به ماه قبل 0.7 واحد درصد کاهش داشته است. 
هم چنیــن این نرخ برای خانوارهای روســتایی 
53.2 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 3.1 واحد 

درصد کاهش داشته است.
*  افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظــور از نرخ تورم ماهانــه، درصد تغییر عدد 
شــاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می باشد. نرخ 
تورم ماهانه مهر 1401 به 3,0 درصد رسیده که 
در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل، 0.۸ واحد 

درصد افزایش داشته است. 
   تورم ماهانه برای گروه های عمده »خوراکی ها، 

»کاالهــای  و  دخانیــات«  و  آشــامیدنی ها 
غیرخوراکی و خدمات« به ترتیب 2.2 درصد و 

3.5 درصد بوده است.
   این در حالی اســت که نرخ تورم ماهانه برای 
خانوارهای شهری 3,2 درصد می باشد که نسبت 
به ماه قبل 1.0 واحد درصد افزایش داشته است. 
هم چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 2.0 
درصد بوده که نسبت به ماه قبل 0.2 واحد درصد 

کاهش داشته است.
*  افزایش نرخ تورم ساالنه خانوارهای کشور

  منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغییر میانگین 
اعداد شــاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه 
جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می باشد. 
نرخ تورم ساالنه مهر ماه 1401 برای خانوارهای 
کشــور به 42,9 درصد رســیده که نســبت به 

همین اطالع در مــاه قبل، 0,۸ 
افزایش  درصد  واحد 

می دهد. نشان 
هم چنین 

خ  نــر

م  ر تو
نه  ال سا

ی  ا بــر
خانوارهای شهری 

و روستایی به ترتیب 42,3 درصد و 4۶.2 درصد 
می باشــد که برای خانوارهای شهری 0.۸ واحد 
درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی 0.9 

واحد درصد افزایش داشته است.
*  تغییرات قیمت ها در ماه جاری

  در گــروه عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و 
دخانیات« بیشــترین افزایش قیمت نسبت به ماه 
قبل مربوط به گروه »میوه و خشــکبار« و گروه 
»گوشت قرمز و گوشت ماکیان« )مرغ ماشینی( 
می باشــد. در گروه عمده »کاالهای غیرخوراکی 
و خدمات«، گروه »آموزش« )شهریه مدارس و 
دانشگاه ها( و اجاره بها بیشترین افزایش قیمت را 
نسبت به ماه قبل داشته اند.همچنین در ماه جاری 
گــروه »روغنها و چربیها« )روغن نباتی جامد و 
روغن مایع( نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته 

است.
*  درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های 

هزینه ای کل کشور در ماه جاری
  دامنــه تغییرات نرخ تورم ســاالنه در مهر ماه 
مختلف  دهک هــای  بــرای   1401
هزینه ای از 40,۸ درصد 
برای دهک دهم 
 4۸.7 تــا 
درصد 

ی  ا بر
هــک  د

اول است .

از سوی مرکز آمار ایران؛

نرخ تورم مهر ماه ۱۴۰۱ اعالم شد

گروه اقتصادی // توسعه پایدار شهری و ارتقای سطح 
شهرنشینی در گرو مشارکت مردمی است که می توان 
این مشــارکت را از طریق محله محوری دنبال کرد .   
پیگیری طرح  محله محوری در ساخت وسازهای مسکن 
موجب می شود ساکنان هر محله در مناطق مختلف به امور 
محل زندگی خود توجه کافی داشته باشند و در سطح همان 
محله به مشارکت عمومی بپردازند .در واقع وزارت راه و 
شهرسازی در راستای پیگیری و اجرای طرح نهضت ملی 
مسکن براساس طرح محله محوری، درنظر دارد نه تنها به 
ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن تمرکز کند، بلکه درصدد است 
حداکثرسازی مشارکت اقتصادی در طرح مذکور و کاهش 
هزینه های ناشــی از آن را از طریق مشارکت مردمی باال 
ببرد.بدین ترتیب پیش نیاز تحقق این هدف، فراهم آوردن 
زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری مانند سامانه های 
دقیق مرتبط با اطالعات خانوارها و واحدهای مسکونی 
به تفکیک هر مسجد و محله و همچنین ایجاد بسته های 
حمایتی و تشویقی برای عموم ساکنان این مناطق با هدف 
همراهی آنان با  طرح اســت. موضوعی که فرزاد مؤمنی، 
کارشناس شهرسازی نیز در مصاحبه ای درباره ملزومات 
 پیاده سازی طرح محله یا مسجدمحوری گفته است: »به
 روز بودن اطالعات نفوس و مسکن هر محله به تفکیک 
و در قالب سیستم GIS- GIS 2، ایجاد پایگاه محلی 
24 ساعته در قالب مسجد هر محله و استقرار سرور برای 
تنظیم و ویرایش اطالعات و ارســال به ســرور مرکزی، 
تعریف برنامه های مشــارکتی در چهار حوزه اقتصادی، 
اجتماعی، سیاســی و فرهنگی در مسجدها، پیاده سازی 
برنامه ها به صورت آپدیت هفتگی در قالب اپلیکیشــن 

)محله ما(، ایجاد شورای محلی برای نظارت بر عملکرد 
شورای شهر و به کارگیری امکانات الزم از طریق شهرداری 
به منظور توســعه و رونق محله و ارائه گزارش هفتگی در 

قالب اپلیکیشن، از الزامات اجرای این  طرح است«.
*  ساخت وساز واحدها براساس محله محوری میزان 

آسیب ها را کاهش می دهد
  عبداللهی، کارشــناس حوزه مسکن در همین زمینه در 
گفت وگو با قدس تصریح کرد: ساخت وســاز مسکن در 
کشور گرچه ممکن است از میان الگوهای بلند مرتبه سازی، 
توسعه افقی یا ساخت خانه های ویالیی صورت بگیرد، اما 
تجربه جهانی یا حتی شــهر تهران به ما نشان داده تراکم 
خانوار در هر هکتار بسیار باالست و میزان تراکم نسبت 
به کشورهای دیگر افزایش یافته است. همین موجب شده 
خدمات عمومی و رفاهی که آرامش و آســایش زندگی 
عموم مردم را فراهم می کنند کاهش پیدا کند. عالوه بر این، 
توسعه افقی مزیت بسیار زیادی نسبت به توسعه عمودی 
دارد، زیرا وقتی ســاخت خانه آن هم با تعداد طبقات تک 
واحدی به اتمام می رســد بالفاصله پــس از آن می توان 
خانه ها را به صاحبانشان تحویل داد. بدین ترتیب سرعت 
تحویــل خانه ها باال می رود، این در حالی اســت که در 
ساخت وسازهای عمودی یا چند طبقه باید کل ساختمان 
تکمیل شــود تا بتوان این واحدها را به مردم واگذار کرد.

عبداللهی ادامه داد: از سوی دیگر باید گفت تجربه جهانی 
در زمینه توســعه افقی بسیار زیاد اســت و از این طریق 
می توان به صورت تدریجی خانه را کامل کرد. بدین ترتیب 
مردم زمین هــای 300 - 200 متری را خریداری کرده و 
هر میزان از آن را باتوجه به منابع مالی که در دست دارند 

به تدریج ساخته و تکمیل می کنند. بنابراین همین موجب 
می شود مردم از نظر تأمین سرمایه به مشکل برنخورند و 
با بانک ها دچار چالش نشــوند، اما متأسفانه در وضعیت 
فعلی بانک ها حمایت کافی برای ساخت وسازها را انجام 
نمی دهند. همچنین با این اقدام هزینه ساخت وســاز نیز 
تحت تأثیر قرار می گیرد، یعنی مصالحی مانند میلگرد یا 
سیمان کمتر استفاده می شود و ساختمان در برابر بار جانبی 
زلزله مقاوم تر خواهد بود و دیگر نیازی به طراحی هایی به 
شکل آپارتمانی نیست. در واقع تمام این ها هزینه تمام شده 
ساخت وساز در خانه های ویالیی یا توسعه افقی را بسیار 

پایین می آورد.
*  چرا قیمت زمین زیاد می شود؟

   این کارشناس مسکن گفت: نکته دیگر اینکه، زمین در 
کشور ما گرانبها شده است. وقتی توسعه عمودی صورت 
می گیرد و محدوده شهرها بسته می شود؛ در این صورت 
تقاضا برای آن شــهر افزایش پیدا می کند و همین موجب 
می شــود قیمت زمین هم افزایش یابــد. چنان که همین 
وضعیت را در حال حاضر شاهد هستید و زمین عماًل ۶0 
تا 70درصد قیمت ساخت را به خود اختصاص می دهد. اما 
اگر توسعه افقی در نظر باشد و عرضه زمین اتفاق بیفتد و در 
اثر آن میزان تقاضا متعادل شود، همین موجب کنترل تورم و 
عدم افزایش قیمت زمین می شود که بی شک ساخت وسازها 
برای سازندگان به صرفه خواهد بود. همچنین درنتیجه آن 
رونق ساخت وســازها را شاهد خواهیم بود. متأسفانه در 
توسعه عمودی، مباحث اجتماعی مانند تربیت فرزندان و 
مسائل مهم خانواده لحاظ نمی شود، این در حالی است که 
ساخت وساز واحدهای مسکونی براساس محله محوری یا 

مسجدمحوری می تواند از میزان آسیب ها بکاهد. تحقیقات 
صورت گرفته نیز بیانگر این است میزان جرم و جنایت در 
واحدهای آپارتمانی سه برابر واحدهای ویالیی و مناطقی 

است که به صورت افقی توسعه یافته اند. 
*  این طرح درصدد است خانه هایی با الگوی معماری 

ایرانی اسالمی ساخته شود
  وی اظهار کرد: در ماده 20 قانون جهش تولید مسکن، 
به محله محوری و مســجدمحوری تأکید شــده است. 
بی شک براساس تجربه هایی که داریم، وقتی خانه ها به 
صورت محله محوری ســاخته و معماری و شهرسازی 
ایرانی اسالمی در آن درنظر گرفته می شود، همین موضوع 
موجب استحکام روابط خانوادگی می شود. در واقع این 
طرح به نوعی درصدد  بازگشــت به زندگی محله محور 
است تا ساخت خانه هایی با الگوی معماری ایرانی اسالمی 
در دستور کار باشد و کمی سبک زندگی آپارتمان نشینی 
و مسائل و حواشی مربوط به آن کاهش یابد. این طرح 
درنظر دارد طراحی ساختمان ها به این صورت باشد که 
مســجد به عنوان مرکز محله ای که ساخته می شود قرار 
بگیرد تا مردم در مسجد گردهم آیند و در آنجا حل مسائل 
و هم فکری بیشتر باشــد. این روال در قدیم هم بوده و 

اتفاق جدیدی نیست، بلکه بناست محله یا مسجد را به 
شــکل امروزی در زندگی مردم و شهرسازی وارد کنند. 
نکته اینجاســت در واحدهای مسکونی که پیشتر دولت 
می ساخته چنین مواردی لحاظ نمی شد و تراکم خانوارها 
باال بود، چنان که افزایش تراکم و آپارتمان نشینی نیز یکی 
از نکات منفی برای مسکن مهر بود.عبداللهی معتقد است: 
در حال حاضر تراکم شهر تهران، 122 نفر در هر هکتار 
است اما در سایر شهرهای دنیا این میزان بسیار کمتر است. 
برای مثال، میزان تراکم در شــهر رم 22 نفر در هکتار و 
در دبی 30 نفر اســت. در واقع ما فاصله زیادی با دیگر 
شهرهای جهان داریم. بنابراین اگر بتوان تراکم با الحاق 
زمین های بیشتری را داشته باشیم و میزان زمین ها برای 
ساخت وســاز افزایش یابد، کاهش تراکم موجب رفاه 
عمومی و رفع آلودگی های زیســت محیطی می شود. به 
وزارت راه وشهرسازی پیشنهاد می شود به بحث توسعه 
افقی اهمیت بدهد و در کنار شهرسازی، بحث حمل ونقل 
بین شهری و درون شهری را جدی بگیرد، زیرا در توسعه 
افقی فاصله میان شــهرها افزایش پیدا می کند و باید به 
سمت حمل ونقل های تندرو رفت. حمل ونقل سریع میزان 

دسترسی به نقاط مهم و سطح رفاه را باال می برد .

بررسی جوانب طرح ملی مسکن 
همزمان با ابالغ مصوبات جدید از سوی رئیس جمهور

گروه اقتصادی // رئیس مرکز آمار ایران گفت: سرشــماری عمومی نفوس 
مسکن در ١۴۰۵ بر اساس داده های پایگاه های اطالعاتی و بدون مراجعه به در 

منازل مردم انجام می شود . 
 جواد حسین زاده در مورد روش آمارگیری ثبت محور گفت: نهادسازی خوبی 
در این زمینه در کشور انجام شده و ستاد ملی سرشماری در کشور شکل گرفته 
است که با عضویت دستگاه های مربوطه به کار خود ادامه می دهد. در سرشماری 
ثبت مبنا دیگر به صورت روش سنتی و مراجعه به مردم انجام نمی شود؛ یعنی در 
سرشماری سنتی مبنا بر خوداظهاری مردم بود، اما در سرشماری ثبتی محور مبنا 
پایگاه های اطالعات و داده محور خواهد بود.به گفته رئیس مرکز آمار ایران، در 
راستای نوین سازی روش های آماری در حال جایگزینی روش ثبت محور به 
جای روش های ســنتی و مراجعه به درب منازل هستیم و سرشماری عمومی 
نفوس و مسکن در 1405 اولین سرشماری ثبتی محور در کشور خواهد بود و 
این یک پروژه ملی است که عزم ملی و همکاری همه دستگاه های دولتی مرتبط 
را                            می طلبد.رئیس مرکز آمار ایران این نکته را                            هم اضافه کرد که در سرشماری 

ثبتی محور به خانه های مردم مراجعه نمی شــود بلکه به داده های ثبت شده در 
پایگاه های اطالعاتی مراجعه می شود که معموال داده های این پایگاه ها کیفیت 
و دقت بیشتری دارد و این اطالعات تکمیل و ارتقا می یابد و این مسئله هم نیاز 
به حمایت دولت و مجلس و رفع نواقص پایگاه های داده ای و بازنگری قوانین 
دارد. همچنین ضمانت حقوقی قوانین باید تقویت شود.حسین زاده در مورد اتصال 
این مرکز به پنجره واحد دولت الکترونیک گفت: پایگاه های اطالعات مرکز آمار 
متصل به سامانه دولت است، اما خدمات این مرکز مردم محور نیست و داده هایی 
که در پایگاه اطالع رســانی مرکز آمار وجــود دارد مجموع آمارهای تولیدی 
کشور را                            منعکس می کند که به درد سیاست گذاران، دولتمردان و پژوهش گران 
می خورد.وی از ایجاد سامانه های اطالعاتی و اتصال آنها به یکدیگر خبر داد و 
گفت: با اتصال پایگاه ها ارزش افزوده ایجاد می شود که این مورد تاکید ماست و 

پایگاه های اطالعاتی به یکدیگر متصل می شوند.رئیس مرکز آمار ایران در پاسخ 
به این پرســش که چرا گاهی نرخ تورم اعالمی مرکز آمار با نرخ تورم بانک 
مرکزی مغایرت دارد، گفت: گاهی در تولید آمار مغایرت هایی بین دســتگاه ها 
وجود دارد، اما با انتشار فهرست آمار رسمی این مغایرت ها رفع می شود. ما برای 
اولین بار فهرست آمار رسمی کشور را                            تهیه کردیم و به تصویب شورای عالی 
آمار به عنوان باالترین مرجع آماری کشور رساندیم.به گفته حسین زاده تکلیف 
هر یک از دستگاه های اجرایی در فهرست آمارهای رسمی مشخص است             و در 
آنجا معین شده است که بانک مرکزی باید چه آماری را                            تولید کند و مرکز آمار 
ایران چه آمارهایی را                            تهیه کند. به این وسیله موازی کاری از طریق انتشار فهرست 
آمار رسمی حذف می شود.وی این را                            هم یادآور شد: از سال 1400 فهرست آمار 
رسمی از سوی مرکز آمار منتشر شده، البته در سال 1399 مصوب شد و قرار 

است هر سال فهرست آمار رسمی به صورت مرتب منتشر شود.رئیس مرکز آمار 
ایران خاطرنشان کرد: برخی از آمارها ثبتی هستند و مرکز آمار ایران همه آمارها 
را                            در سالنامه خود اعم از آمار تولید در همه بخش ها منتشر می کند.حسین زاده 
اضافه کرد: مرکز آمار به تنهایی نمی تواند همه آمارهای بخش های مختلف را                            
تولید کند، بلکه آمارها را                            باید از دستگاه های تخصصی دریافت کند که پایه آن 
ثبت محور است. گاهی تولید در بخش های مختلف در بازه زمانی متفاوتی انجام 
می شود، اما در حوزه کشاورزی آمارهای تولید زودهنگام منتشر می شود و ما 
آمارهای بخش کشاورزی را                            به خوبی پوشش می دهیم.وی همچنین با اشاره به 
انتشــار حساب های ملی و فصلی از رشد اقتصادی کشور گفت: آمارهای این 
بخش هم به روز شــده است.به گفته رئیس مرکز آمار ایران؛ آخرین نرخ آمار 
مصرف کننده مربوط به مهرماه 1401، امروز اول آبان منتشر می شود .حسین زاده 
در مورد ســابقه                                                  آمار در ایران اضافه کرد: اولین سرشــماری عمومی نفوس و 
مسکن در سال 1335 انجام شد و مرکز آمار ایران در سال 1344 راه اندازی شد 

و اولین سالنامه آماری این مرکز در همان سال منتشر شد .

سرشماری ١۴۰۵ بدون مراجعه به دِر منازل انجام می شود 

عرضه مرغ گرم به قیمت مصوب
 به زودی در ستکاوا آغاز می شود

فراخوان  مناقصه عمومی
توجه : اعالم آمادگي جهت شرکت در این مناقصه صرفاً بصورت الکترونیکي)توکن( و از طریق سامانه ستاد به نشاني www.setadIran.ir   مي باشد .

مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره  م م/01/0269 مربوط به  مرمت و بهسازي جاده و محوطه چاه 111 بي بي حکیمه 
الف- شرح مختصر خدمات : عملیات تخریب ،عملیات خاکي ،تسطیح وشیب بندي،مخلوط ریزي، شن ریزي،بتن ریزي،لوله کشي آب وگاز،ساخت ونصب مهارلوله سوخت گاز،کارگزاري 

فارسیت،آسفالت،سنگ کاري،احداث حوضچه فاضالب،احداث گودال بتني/بلوکي
ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار : محل اجرای خدمات در 60کیلومتري گچساران و مدت انجام آن 4مـاه  می باشد.

 ج-   برآورد کارفرما : برآورد کارفرما جهت انجام خدمات -/43,332,804,934ریال  وتعدیل پذیر می باشد . د-شرایط مناقصه گران متقاضی : - داشتن ظرفیت آزاد)تعدادي و ریالي( در 
رشته مربوطه  - مناقصه گران داراي حداقل پایه 5 گرایش راه و ترابري - در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر،الویت با شرکت هاي بومي استاني مي باشد . - داشتن گواهینامه تایید 
صالحیت ایمني از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي- توانایي ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ -/2,166,640,247ریال که بایستی به یکی از دو صورت زیر ارائه گردد :

الف:  ارائـه رسیـد وجـه صـادره از سـوي حسابداري کارفـرما مبني بـر واریـز مبلـغ فـوق الـذکربه شماره حساب IR940100004001111604022067  نزد بانک  مرکزي جمهوري 
اسالمي ایران شعبه مرکزي جمهوري اسالمي ایران - اهوازکد 0 حساب - بنام  شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب ب: ارائه ضمانتنامه بانکي به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا 
براي مدت )90روز( معتبر بوده  وپس از آن نیز با اعالم کارفرما براي مدت )90 روز( دیگر قابل تمدید باشد. - توانایي ارائه 5% مبلغ پیمان )در صورت برنده شدن ( بعنوان تضمین انجام 
تعهدات . مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین از طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز، 

کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند.  
 هـ-محل و  مهلت دریافت مدارک مناقصه گران:  از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت به عمل مي آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اسناد و اعالم آمادگی از طریق 
سامانه ستاد و به نشاني www.setadIran.ir مراجعه نمایند تا ارزیابي هاي الزم وفق آیین نامه اجرایي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات )ارزیابي ساده( بر روي مدارک ارسالي 

مناقصه گران به عمل آید . 1- مهلت اعالم آمادگی: بصورت الکترونیکی )غیر حضوری و( از ساعت 8:00 تاریخ  1401/08/04 لغایت  ساعت 19:00  تاریخ   1401/08/14 
www.setadIran.ir 2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واریز مبـلغ  4,046,000ریال  از طریق درگاه موجود در سامانه به نشانی

محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها : متقاضیان مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 15:00روز  چهارشنبه  مورخ  1401/08/25 به صورت الکترونیکي و از طریق سامانه ستاد 
تسلیم نمایند. ضمناً پیشنهادات در ساعت 08:00 روز  دوشنبه مورخ  1401/08/30 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفي نامه و کارت شناسایي معتبر 
بالمانع است. همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویر تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار در سامانه تا ساعت 15:00روز  چهارشنبه مورخ 1401/08/25 
اصل تضمین مذکور را به صورت فیزیکی به کمیسیون مناقصات شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب در آدرس: اهواز- کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان 

سابق طرحهای راه و ساختمان تسلیم نمایند.
همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد .

تذکر: حسب مورد ارائه یک نسخه اصلي از اساسنامه شرکتها، آگهي تاسیس، آخرین تغییرات ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد. 
امور حقوقي و قراردادها - شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب

WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir

شركت ملي نفت ایران   
شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب

شناسه آگهی : 1396755نوبت اول : 1401/08/02- نوبت دوم : 1401/08/03

نوبت دوم

طرح :  بیتا  هوشنگی

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول

عمومی  مجمع  رساند  می   142 ثبت  بشماره  رودان  مرزنشینان  تعاونی  شرکت  محترم  اعضای  اطالع   به 
فوق العاده شرکت  تعاونی مرزنشینان رودان راس ساعت 10/30 مورخ 1401/08/15 روز یکشنبه در محل 

مسجد علی ابن ابیطالب )ع( شهرستان رودان ، روبروی اداره ورزش برگزار می گردد .
* دستور کار جلسه : 

1- تطبیق اساسنامه جدید منطبق با آخرین اصالحیه قانون بخش تعاون جمهوری اسالمی ایران

تاریخ انتشار : 1401/08/03شرکت  تعاونی مرزنشینان رودان



گروه حوادث // رئیس پلیس فتای پایتخت از دســتگیری 
 فــردی خبر داد که با وعــده ازدواج اقدام بــه اخاذی در 
شبکه های اجتماعی کرده بود. سرهنگ داود معظمی گودرزی 
دراین باره گفت:  چندی پیش زن جوانی به پلیس فتای تهران 
بزرگ مراجعه و اعالم کرد که فردی ناشناس در فضای مجازی 

با وعده ازدواج اقدام به اخاذی از وی کرده است.
 این زن به ماموران گفت که در یکی از شبکه های اجتماعی با 
فردی آشنا   و این آشنایی به ارتباط نزدیک تر میان آنان منجر 
شده است تا جایی که این فرد به شاکی وعده ازدواج داده و با 
این بهانه تصاویری از او دریافت کرده است. وی با بیان این که 
برابر اظهارات شاکی، متهم بعد از گذشت مدتی درخواست های 
غیراخالقی و نامتعارفی از وی داشــته است، افزود:  این مرد، 
شاکی را تهدید کرده بود که اگر به او پول ندهد با انتشار تصاویر 
خصوصی آبروی او را خواهد برد و به همین دلیل این زن پس 
از آن که چندین بار مورد اخاذی واقع شده، تصمیم به شکایت 

گرفته اســت. معظمی گودرزی گفت: کارشناسان متخصص 
پلیس فتای پایتخت اقدامات خــود را آغاز کردند و پس از 
بررسی همه جوانب پرونده و بهره گیری از روش های علمی 
و تخصصی سایبری موفق شدند مجرم را در فضای مجازی 
شناسایی کنند.کارشناسان فنی این پلیس با تحقیقات گسترده 
در فضای مجازی ضمن به دست آوردن اطالعات هویتی متهم 
پس از تشریفات قضایی مجرم را در یکی از مناطق جنوبی 
تهران بزرگ دستگیر و به همراه ادله دیجیتال به پلیس فتا منتقل 
کردند. رئیس پلیس فتای تهــران بزرگ افزود: متهم پس از 
حضور در پلیس فتای تهران بزرگ تحت بازجویی قرار گرفت 
و گرچه در ابتدا منکر ارتکاب هرگونه جرمی شد، اما سرانجام 
و پس از روبه رویی با شاکی لب به اعتراف بازکرد و گفت که 
صرفا با انگیزه کسب مال دســت به این اقدام زده است. وی 
گفت: برای این فرد پرونده ای تشکیل و او به همراه این پرونده 

برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شده است.

دختر دم بخت در دام خواستگار اخاذ

 سند مالکیت خودرو سواری هیوندای اکسنت 1۶00پالک : ۶229۶شخصی قشم مالک: مژگان جلیلی شماره شاسی :  
KMHCT41D7FU75897۶ شماره موتور G4FCEU398384    مدل 2015  رنگ :سفید _ روغنی  مفقود واز درجه اعتبارساقط می باشد 

مفقودی

فرستاده سازمان ملل: 
به پایان بحران سودان نزدیک شده ایم

 فرســتاده سازمان ملل به سودان از نزدیک شدن پایان بحران این کشور خبر 
داد و از مسئوالن سیاسی سودان خواست اختالفات را کنار بگذارند.  به گزارش 
ایسنا، به نقل از روزنامه الشرق االوسط، فولکر پرتس، رئیس هیئت سازمان ملل 
در سودان گفت: تحوالت اخیر در سودان نشان دهنده نزدیک بودن پایان بحران 
است اما برای تحقق این امر به افزایش ائتالف های سیاسی بدون به حاشیه راندن 
هیچ طرفی از مشــارکت در اتخاذ تصمیمات اصلی نیاز داریم. ما از مسئوالن 
سیاســی سودان می خواهیم اختالفاتشــان را کنار گذاشته و بر رسیدن به یک 
راهکار مورد قبول و دائم متمرکز شــوند. وی گفت: بعد از یک سال از اقدامات 
اکتبر 2021 ســودان همچنان در تنش و وخامــت اوضاع اقتصادی و امنیتی و 
افزایش خشونت مکرر و اعتراضات مردمی به سر می برد. نتیجه مذاکرات هیئت 
ســازمان ملل با طرف های سودانی نشان داد که ما برای یک توافق گسترده نیاز 
داریم اولویت را به تشکیل یک دولت انتقالی مورد قبول بدهیم. اعالم عقب نشینی 
ارتش از سیاست باعث افزایش مذاکرات و ارتباط میان طرف های سیاسی شد. 
سازمان ملل و اتحادیه آفریقا و سازمان بین دولتی توسعه »ایگاد« آماده حمایت از 
نظامیان و غیرنظامیان برای رسیدن به توافقی پایدارتر هستند. پرتس از مسئوالن 
امنیتی سودانی خواست از استفاده از زور علیه معترضان خودداری کنند و به حق 
آن ها بــرای آزادی بیان و تجمع احترام بگذارند. وی گفت: اکنون زمان آزمودن 
اراده نظامیان و غیرنظامیان اســت. اکنون زمان آن فرا رســیده است که همگان 
دستاوردهای سیاسی محدود را کنار گذاشته و برای تحقق خواسته های مشروع 

مردم درباره آزادی، صلح و عدالت تالش کنند.
شهادت یکی از »سرسخت ترین« نیروهای مقاومت 

در کرانه باختری
 گروه »عرین االسود« )بیشه شــیران( از شهادت »یکی از سرسخت ترین« 
نیروهای این گروه توســط نیروهای رژیم صهیونیستی خبر داد. گروه »عرین 
االسود« با صدور بیانیه ای اعالم کرد، صبح امروز )یکشنبه( »تامر الکیالنی«، یکی 
از اعضای کادر این گروه در شهر نابلس واقع در شمال کرانه باختری توسط یکی 
از  نیروهای رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. این گروه در بیانیه خود را عزای 
عمومی اعالم و شهید تامر الکیالنی را یکی از سرسخت ترین مبارزان این گروه 
مقاومتی توصیف کرد. عرین االســود، اشغالگران را به کارگذاری مین چسبناک 
»تی ان تی« متهم کرد که منجر به ترور این شهید فلسطینی شده است. این گروه 
مقاومتی همچنین اعالم کرد، اشــغالگران از شرافت نظامی برخوردار نبوده و از 
آن چیزی نمی دانند و با تکیه بر روش های حقیرانه و فریبکارانه، نقشه های خود 
را پیش می برند.عرین االســود اعالم کرد: ما در این گروه قول می دهیم که تمام 
جزئیات ترور شهید تامر الکیالنی را روشن کنیم و به رژیم صهیونیستی و آویو 
کوخاوی، رئیس ستاد ارتش اسرائیل می گوییم که پاسخی سخت و دردناک 

به آنها خواهیم داد.

گروه حوادث //  همزمان با دریافت آخرین دفاع از 
متهمان پرونده مرگ سه بیمار کرونایی در یکی از 
بیمارستان های تهران، پرونده در انتظار اظهار نظر 

نهایی قضات است.
تحقیقات در این پرونده از روز چهارم تیر سال 99 
شروع شد. زمانی که گزارش مرگ سه بیمار کرونایی 
در بخش مراقبت های ویژه یکی از بیمارستان های 
تهران، به پلیس اعالم شــد تحقیقات به دســتور 
بازپرس شعبه یازدهم دادسرای امور جنایی تهران 
آغاز شد. بررسی های اولیه حکایت از این داشت که 
یکی از بیماران کرونایی مردی 55 ساله بوده که از 
15 خرداد 99 در بیمارستان بستری شده، دیگری 
مردی 3۸ ساله که از اول تیر در بیمارستان بستری 

بود و نفر ســوم مردی 49 ساله بود که از روز 24 
خردادماه در بیمارستان بستری و تحت درمان قرار 
گرفته بود. این سه بیمار صبح روز چهارم تیرماه در 
فاصله زمانی 5 تا ۶ صبح ناگهان در بیمارستان جان 
باختند. این در حالی بود که وضعیت عمومی خوبی 
داشتند و به همین دلیل خانواده هایشان با شنیدن خبر 
مرگ آنها شوکه و خواهان بررسی ماجرا شدند و از 

پرسنل بیمارستان شکایت کردند.
*  دستور بررسی علت مرگ

در ابتدا بیمارســتان علت مرگ سه بیمار را ابتال به 
کرونا و حال عمومی بد اعالم کرد اما از آنجایی که 
سه بیمار قبل از کالبدشکافی دفن شده بودند علت 
مرگ مشخص نبود.  به همین دلیل بازپرس جنایی، 

به ســازمان نظام پزشکی دستور داد تا از پزشکان، 
سوپروایزر و پرســتاران و مسئول فنی بیمارستان 
درخصوص مرگ سه بیمار کرونایی تحقیق شود و 
چنانچه مرتکب قصوری شده اند اعالم شود. همزمان 
با آن هیأت کارشناســی سه نفره شامل دو مهندس 
پزشــکی و یک پزشک خبره نیز تشکیل شد تا با 
انجام تحقیقات و بررسی مدارک، مقصران و میزان 
قصور آنها را شناســایی کند، همچنین این هیأت 
باید بررســی می کرد آیا تجهیزات بیمارستان نقص 
داشته یا خیر تا علت نهایی مرگ سه بیمار کرونایی 
مشخص شود.  در نهایت هیأت کارشناسی سه نفره 
نظر خود را اعالم کرد و در مورد علت مرگ بیماران 
نوشت: کاهش و افت غلظت اکسیژن به عنوان عامل 

شروع کننده مرگ در نظر گرفته شده است، اما علت 
اصلی مرگ ماهیت بیماری با درصدهای مختلف 
در ســه بیمار بوده است.  ماهیت بیماری در بیمار 
55 ساله 90 درصد و 10 درصد قطع اکسیژن علت 
مرگ او بوده اســت. در خصوص بیمار 49 ساله 
ماهیت بیماری ۸5 درصد  و افت فشار 15 درصد 
دخیل بوده و درخصوص بیمار 35 ساله نیز ماهیت 
بیماری 50 درصد عامل مرگ بوده و افت دستگاه 
فشــار در مرگ وی 50 درصد مؤثر بوده است. با 
اعالم این نظریه، کارشناسان هیأت سه نفره مقصران 
این حادثه و درصد قصور آنها را مشخص کرد. اما 
مقصران به نظریه کارشناسی سه نفره اعتراض کرده 
و این بار هیأتی از پنج کارشــناس تشــکیل شد و 
موضوع را مورد بررسی قرار داد. با انجام آزمایش ها 
و تحقیقات کارشناسان، آنها اعالم کردند بخشی از 
مرگ بیمارها مستند به بیماری که به آن مبتال بوده اند 

اســت و بخش دیگری به خاطر خطای تقصیر و 
قصور پزشکی است. بنابراین شخصیت های حقوقی 
و حقیقی مقصر در پرونده در نهایت 30 درصد در 
مرگ این ســه بیمار نقش داشته اند.  پنج شخصیت 
حقوقی شــامل معاونــت درمان دانشــگاه علوم 
پزشکی، مســئول اداره تجهیزات پزشکی معاونت 
درمان دانشگاه شهید بهشتی، رئیس و مسئول فنی 
بیمارستان، مسئول تأسیســات بیمارستان و مدیر 
عامل شــرکت و سه شــخصیت حقوقی، دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان و شرکتی که 
مسئول دستگاه اکسیژن بود به عنوان مقصران حادثه 
معرفی شدند. با اعالم نظریه هیأت کارشناسی پنج 
نفره، بازپرس حمیدرضا رستمی، آخرین دفاع را از 
متهمان پرونده گرفته و پرونده برای اظهارنظر نهایی 
درخصوص کیفرخواست به شعبه اظهارنظر دادسرا 

ارجاع شد.
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اگرچه آن ســارق جوان با ترفندی ناجوانمردانه اموال مرا ربود و من و 
همسرم در این شهر غریب تنها ماندیم اما بعد از این که دستگیر شد 
و به سرقت های دیگری به همین شیوه اعتراف کرد بسیار خوشحال 

شدم چرا که ...
این ها بخشی از اظهارات پیرمرد 70 ساله ای است که به همراه همسرش 
در دام ســارق حیله گری افتاده و همه مدارک و لوازمش را از دست داده 
بود. این پیرمرد بعد از دستگیری سارق اموالش توسط نیروهای انتظامی 
درباره چگونگی وقوع این ماجرا گفت: مدت ها بود که قصد داشــتم به 
همراه شــریک زندگی ام به مشهد ســفر کنم تا گوشه ای از زحمات 50 
ساله او در این زندگی مشــترک را جبران کرده باشم اما شرایط مناسبی 
پیش نمی آمد تا این که باالخره در اواخر زمســتان همه چیز دســت به 
دست هم داد تا من و همســرم راهی این سفر شویم. با خوشحالی لوازم 
ســفر را به همراه مبالغی از پس اندازهایم درون چمدان های مســافرتی 
گذاشتیم و شب هنگام از استان گلستان سوار اتوبوس شدیم تا صبح زود 
به مشهد برســیم و محلی را برای اقامت چند روزه اجاره کنیم. خالصه 
با آن که از شــوق این ســفر در اتوبوس خواب مان نبرد حدود ساعت 4 
بامداد و در حالی که هنوز هوا تاریک بود به مشــهد رسیدیم و در پایانه 
مسافربری از اتوبوس خارج شــدیم. به هر زحمتی بود چمدان ها را تا 
 بیرون از پایانه مسافربری بردیم، در این هنگام راننده ای در حالی که فریاد 
می زد: »دربســتی، دربســتی!« به ســوی ما آمد و قبل از آن که حتی 
مقصدمــان را به او بگوییم چمدان ها را به دســتش گرفت و در صندوق 
عقب پراید جاســازی کرد. من و همسرم که به  دلیل مسافرت با اتوبوس 
و شــب بیداری بسیار خسته بودیم در صندلی عقب خودرو نشستیم. در 
این هنگام من از راننده خواســتم ما را به مسافرخانه ای ارزان قیمت ببرد 
چرا که من سال ها قبل به مشهد آمده بودم ونام خیابان ها را نمی دانستم. 
راننده هم ســری تکان داد و پدال گاز را فشــرد. او بعد از عبور از یک 
تقاطع غیرهمسطح بزرگ )میدان جمهوری اسالمی( در حاشیه بولوار توقف 
کرد و با بیان این که خودروام خراب شــده است چند بار استارت زد اما 

خودرو روشن نشد. او سپس کاپوت پراید را باال برد و لحظاتی با قطعات 
موتور مشغول شد. در حالی که من هم آرام آرام نگران می شدم او دوباره 
پشت فرمان نشست و خطاب به من گفت: باید خودرو را هل بدهیم! ولی 
درآن تاریکی بامداد نه عابــری از آن محل عبور می کرد و نه راننده ای 
 برای کمک به او متوقف می شــد به همین دلیل راننده جوان در حالی که 
می گفت فقط با یک تکان کوچک روشــن می شــود از من و همسرم 
 خواســت تا کمی خودرو را هل بدهیم، من هــم که فکر نمی کردم همه 
این ها نقشه ای ناجوانمردانه برای سرقت اموال مان است به زحمت همسرم 
را از خودرو پیاده کردم و با آن که بیماری آرتروز داشت و استخوان پاهایش 
درد می کرد همه قدرت جسمی مان را جمع کردیم و دو نفری خودرو را هل 
دادیم. هنوز چند قدم بیشتر حرکت نکرده بودیم که ناگهان خودرو روشن 
شد و راننده جوان آن مقابل چشمان حیرت زده ما پدال گاز را فشرد و با 
سرعت زیادی در تاریکی بولوار گم شد. او همه لوازم شخصی، پول و اموال 
ما را که درون چمدان ها بود با خود برد و من هم به دلیل ضعف بینایی در 
آن ساعت بامداد نتوانستم حتی شماره پالک آن را یادداشت کنم. فقط در 
 کمال ناباوری به همسرم خیره شده بودم به طوری که از نگاه هایش خجالت 
می کشــیدم. در این شرایط با دیدن گوشــی تلفن که در جیبم مانده بود 
خوشحال شدم و با پلیس 110 تماس گرفتم، سپس با همان مبلغ اندکی که 
در یکی از کارت های بانکی ام مانده بود با راهنمایی پلیس اتاقی در یک 
مسافرخانه اجاره کردم تا این که یکی از فرزندانم مبلغی را برایم واریز کرد و 
ما به این سفر زیارتی ادامه دادیم. مدتی بعد یک روز از پلیس مشهد با من 
تماس گرفتند و مشخص شد که سارق اموالم را دستگیر کرده اند و مقداری 
از لوازم شخصی من از مخفیگاهش پیدا شده است. وقتی آن دزد ناجوانمرد 
را دیدم فقط به او گفتم واقعا نمی دانستی که سرقت از زائران آقا مجازات 
سختی دارد!؟ در این میان بود که فهمیدم آن سارق 32 ساله پرایدسوار از 
مسافران دیگری نیز با همین شگرد سرقت کرده است. اگرچه من و همسرم 
مجازات این دزد بی رحم را به قانون سپردیم اما یقین دارم که او به مجازات 

سنگینی محکوم خواهد شد و ...

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 //مــرد جنایتکار که به 
خاطر سرقت طالهای یک پیرزن وی را 

به قتل رسانده بود دستگیر شد.
سرهنگ بهادر رزمجویی فرمانده انتظامی 
مهر در تشریح این خبر گفت: بیستم مهر 
امسال خبر قتل پیرزنی در خانه اش واقع 
در بخش اســیر شهرستان مهر به پلیس 

اعالم شد و بالفاصله موضوع به صورت 
ویژه در دستور کارمأموران پلیس آگاهی 
قرار گرفت. مأموران در نخستین تحقیقات 
دریافتند که فردی ناشناس از طریق دیوار 
وارد منزل پیرزن شــده و پس از سرقت 
طالها ضمن وارد کــردن چند ضربه با 
سالح سرد به دستان او، مقتول را با دست 
خفه کرده و متواری شده است. فرمانده 
انتظامی مهر ادامه داد: تحقیقات تخصصی 
پلیس برای شناسایی عامل یا عامالن قتل 
به صورت ویژه آغاز و سرانجام مشخص 
شد قاتل به یکی از شهرستان های استان 

خراســان رضوی متواری شــده است. 
مأموران با دریافت نیابت قضایی به محل 
اختفای متهم )شهرستان قوچان( عزیمت 
و با همکاری مأمــوران پلیس آگاهی 
آن شهرستان طی یک عملیات ضربتی 
قاتل 54 ساله را دستگیر کردند. فرمانده 
انتظامی مهر با اشاره به اینکه در تحقیقات 
تکمیلی متهم به جرم خود اعتراف و علت 
و انگیزه قتل را ســرقت طالهای مقتول 
عنوان کرد، افزود: در بازرسی از مخفیگاه 
قاتل 110 گرم طالی مسروقه متعلق به 

مقتول کشف شد.

قتل پیرزن برای ۱۱۰ گرم طال

گروه حوادث // پسر جوانی که متهم است به دنبال 
اختالف شدید و قدیمی با پدرش او را با ضربات چاقو 
به قتل رسانده در حالی محاکمه شد که خواهرانش 

خواهان قصاص وی شدند..
رسیدگی به این پرونده از تیر سال 9۸ با گزارش یک 
درگیری مرگبار خانوادگی در شرق تهران آغاز شد. 
زن میانسال که با پلیس تماس گرفته بود، گفت: پسرم 
نادر با پدرش درگیر شــده و بــا ضربات چاقو او را 
مجروح کرده است. با این گزارش، مأموران بالفاصله 
به محل درگیری اعزام شدند و مشخص شد مرد 70 
ساله بر اثر شدت جراحات وارده و خونریزی شدید 
جان باخته و پسر 30 ساله اش پس از درگیری متواری 
شده است. در ادامه جسد مقتول با دستور قضایی به 
پزشــکی قانونی انتقال داده شد و مأموران ردیابی و 
بازداشت نادر را در دستور کارشان قرار دادند و موفق 
شدند خیلی زود وی را دستگیر کنند. نادر پس از انتقال 
به اداره آگاهی در ابتدا منکر قتل پدرش شــد و سعی 
داشت با گمراه کردن مأموران خودش را تبرئه کند اما 
وقتی دید مدارک و شهادت مادرش اتهام او را اثبات 
می کند ناچار به اعتراف شــد و گفت: چند سالی بود 
با پدرم درگیر بودم. او مدام تحقیرم می کرد. به خاطر 
اینکه با اعتقادات فرقه ای او مخالف بودم همیشه به 
من توهین می کرد و پیش دوست و فامیل و آشنا مرا 
بی اعتبار می کرد حتی یک بار قصد داشت خفه ام کند 
و جانــم را بگیرد. در حالی که متهم انگیزه خود را از 
قتل پدرش بد رفتاری و تحقیر کردن عنوان کرده بود 
در مراحل بعــدی بازجویی گفت: روز حادثه دوباره 
با هم بحث کردیم. او اصرار داشــت باید مطابق فرقه 
انحرافی او  رفتار کنم و من هم چون می دانستم اساس 
آن فرقه دروغ و ناراستی است زیر بار نرفتم. بارها گفته 
بودم نمی خواهم معتقد به فرقه انحرافی او باشم و می 
خواهم مسلمان شوم اما پدرم مخالفت جدی می کرد و 
روبه رویم می ایستاد تا اینکه بحث مان به درگیری کشید 

و من هم از شدت عصبانیت چند ضربه چاقو به او زدم 
و از خانه بیرون رفتم. از آنجایی که متهم در اظهاراتش 
به موضوعات مختلفی اشــاره کــرده بود و مأموران 
احتمال می دادند او در اعترافاتش ضد و نقیض گویی 
دارد با دســتور قضایی وی را برای معاینات روانی به 
پزشکی قانونی معرفی کردند و کارشناسان این سازمان 
هم پس از معاینات الزم در گزارشــی اعالم کردند: 
»نادر به اختالالت روانی مبتال است و بررسی پزشکان 
نشان می دهد او در حین ارتکاب جرم مسئول اعمال 
خود نبوده است.« پس از اعالم این گزارش، اولیای دم 
به آن اعتراض کردند و متهم برای انجام آزمایش های 
دقیق تر به کمیسیون 5 نفره پزشکی قانونی معرفی شد 
و اعضای این کمیسیون پس از بررسی های الزم اعالم 
کردند: »نادر به بیماری روانی مبتال است و برای مداوا 
باید در بیمارستان روانی بستری شود و تحت مداوا قرار 
گیرد.« بدین ترتیب وی تحت درمان قرار گرفت و چند 
ماه بعد پزشکان بیمارستان اعالم کردند متهم به بهبودی 
نسبی رسیده و می تواند ترخیص شود. به این ترتیب 
پرونده تکمیل و برای رســیدگی به شعبه دهم دادگاه 
کیفری یک استان تهران فرستاده شد. در ابتدای جلسه 
وکیل اولیای دم از طرف دو دختر مقتول به جایگاه رفت 
و عنوان کرد: موکالن من درخواست قصاص برادرشان 
را دارند و حاضر به مصالحه نیســتند. بعد از آن مادر 
متهم به جایگاه رفت و گفت: همسرم مشکالت روانی 
داشت و رفتارش با فرزندانم خوب نبود و نادر درست 
می گوید پدرش با او بد رفتاری می کرد. در ادامه متهم به 
جایگاه رفت و با تکرار اظهاراتش گفت: من در زمان 
بازجویی هم گفتم. می خواستم مسلمان شوم و پدرم 
اجازه نمی داد. آنقدر با خواسته قلبی من مخالفت کرد 
تا درگیری همیشگی ما منجر به ضرب و جرح و در 
نهایت قتل او شد. باور کنید قصدی برای کشتن پدرم 
نداشتم، آن روز حالم خوب نبود به همین خاطر چیزی 
به خاطر نمی آورم. حتی نمی دانم چند ضربه چاقو زدم 

و محل اصابت چاقو کجا بود. نــادر در جواب این 
پرســش که چرا در اظهاراتت دو انگیزه را برای قتل 
مطرح کردی گفت: همان طور که گفتم هم بدرفتاری 
می کرد و هم اختالفات دینی داشــتیم. قاضی پرسید: 
حاال که اینقدر تمایل به مسلمان شدن داشتی می توانی 
نماز بخوانی؟  متهم جواب داد: آن زمان بلد نبودم اما 
حاال بلدم و در زندان هم همیشــه در نماز جماعت 
شرکت می کنم. نادر در جواب این پرسش قاضی که 
آیا مشکل روانی داری گفت: خیر. آن زمان هم گفتم که 
مشکلی ندارم اما با اصرار پزشکان به بیمارستان روانی 
منتقل شــدم و در آنجا هم داروهایی به من می دادند 
که اصاًل حال خوبی نداشــتم اما حاال حالم بهتر شده 
است. در این چند ماه که حالم بهتر شده خیلی سعی 
کردم با خواهرانم تماس بگیرم و رضایت شان را جلب 
کنم اما موفق نشدم. پس از اظهارات متهم، وکیل او به 
جایگاه رفت و گفت: با توجه به مدارک پزشکی موکلم 
که خالصه ای از آن را طی صورتجلســه ای به هیأت 
قضایی داده ام، از ۶ سال قبل مبتال به بیماری روانی بوده 
است بنابراین از شما می خواهم هنگام صدور حکم این 
موضوع را در نظر داشته باشید. ضمن اینکه در گزارش 
پزشکی قانونی هم به صراحت آمده که موکلم در زمان 
ارتکاب جرم مسئول اعمال خود نبوده است. پس از 
پایان اظهارات وکیل متهم، قضات برای صدور حکم 

وارد شور شدند.

درخـــواست 2 خواهر برای قصاص برادر

ماجرای دزد ناجوانمرد

توقیف یک فروند شناور حامل  1۸ دستگاه ماینر قاچاق در آب های قشم
گروه حوادث // دادســتان عمومی و انقالب قشم از 
توقیف یک فروند شناور حامل ١٨ دستگاه ماینر قاچاق 

در آب های جزیره قشم خبر داد.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ دادســتان عمومی و انقالب 
قشم اظهار داشت: در راستای مأموریت محوله، ناوگروه 
دریابانی مستقر در این جزیره حین پایش و حراست از 
مرز دریایی کشورمان، ضمن شناسایی یک فروند شناور 
حامل 1۸ دستگاه ماینر قاچاق، نسبت به توقیف آن اقدام 
نموده است. امید مهدوی مجد تصریح کرد: 2 سرنشین این 
شناور نیز دستگیر شده اند که جهت تکمیل روند تحقیقات 
و ســیر مراحل قانونی در بازداشت به سر می برند. وی 

همچنین گفت: مأموران موفق شدند در جریان بازرسی 
از شناور مذکور، 20 دستگاه فن ماینر به همراه متعلقات 

آن را نیز کشــف و ضبط کنند. مهدوی مجد خاطرنشان 
کرد: استخراج ارز دیجیتال تابع قوانین و مقررات خاصی 
است که متقاضیان آن تنها با دریافت مجوز و استفاده از 
برق با تعرفه مشــخص می توانند در این خصوص اقدام 
کنند.  دادستان عمومی و انقالب قشم یادآور شد: با توجه 
به مأموریت ابالغی از ســوی دستگاه قضایی استان در 
راســتای صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال و با 
هدف بهره مندی یکسان همه مردم از حامل های انرژی 
خصوصًا برق ضمن اعمال نظارت مستمر و پایش دقیق 
به منظور جلوگیری از استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال، با 

ناقضان قانون و متخلفان به شدت برخورد خواهد شد.

رئیس توسعه حل اختالف هرمزگان : 

15 محکوم به قصاص در هرمزگان بخشیده شده اند
گروه حوادث  // معاون قضایی رئیس کل 
دادگستری و رئیس توسعه حل اختالف 
اســتان هرمزگان از بخشیده شدن ١۵ 
محکــوم به قصاص در این اســتان از 

ابتدای امسال خبر داد.
؛  دریــا  خرنــگار  گــزارش   بــه 
مظفرحمزه ئی اظهار کرد: در راســتای 
سیاست های ابالغی از سوی ریاست قوه 
قضاییه و تأکیدات رئیس کل دادگستری 

هرمزگان مبنــی بر لزوم تــالش برای 
ایجاد مصالحه در پرونده های قصاص از 
طریق اســتفاده از ظرفیت های شورا های 
حــل اختالف، خوشــبختانه با پیگیری 
مستمر مسئوالن قضایی و تالش اعضای 
شورای حل اختالف اســتان، اولیای دم 
از ابتدای امسال تاکنون رضایت خود را 
در خصوص 15 پرونــده قصاص اعالم 
نموده اند. وی در ادامه نقش شــورا های 

حل اختالف را در امر صلح و ســازش 
کلیــدی توصیف کرد و بیان داشــت: از 
مهمترین آثار و برکات صلح و ســازش، 
کاهش ورودی پرونده ها به دادگســتری 
اســت و هر چقدر میزان صلح و سازش 
افزایش یابــد، ورودی پرونده ها کاهش 
یافته و ســبب می شود تا دستگاه قضایی 
به موضوعات مهم تر ورود نماید. رئیس 
شــوراهای حل اختالف استان هرمزگان 

همچنین ضمن قدردانی از اهتمام قضات، 
کارکنان و اعضای شوراهای حل اختالف 
اســتان به منظور گسترش فرهنگ صلح 
و سازش خاطرنشــان کرد: خوشبختانه 
امروز جایگاه شوراهای حل اختالف در 
بین مردم به خوبی تبیین شده و شوراهای 
حل اختالف نقش مؤثری در اصالح ذات 
البین و برقراری صلح و آرامش در مناطق 

مختلف استان ایفا می کنند.

8 مشک ماری با 2۴5 هزار لیتر گازوییل در ساحل میناب به چنگ قانون افتاد 
گروه حوادث // جانشین فرمانده مرزبانی هرمزگان گفت: ٨ 
مشک ماری در ساحل میناب با ۲۴۵ هزار لیتر گازوییل قاچاق 

توسط مرزبانی کشف و ضبط شد. 
عبداهلل لشکری، جانشین فرمانده مرزبانی هرمزگان اظهار کرد: 

ماموران پایگاه دریابانی شهرستان میناب هشت عدد مشک ماری 
حاوی 245 هزار لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش 59 میلیارد ریال 
را در سواحل این شهرستان کشف کردند. وی افزود: قاچاقچیان 
با رها کردن محموله سوخت به وسیله قایق های تندرو از محل 

متواری شــدند که تالش برای شناسایی و دستگیری آنان ادامه 
دارد. به گزارش فارس، ماموران انتظامی و دریابانی شهرستان 
بندرعباس یک مشک ماری حاوی 90 هزار لیتر گازوئیل قاچاق 

را در یک خور در محدوده روستای جالبی کشف کردند.
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 قشم به پایتخت ورزش های ساحلی
 و آبی ایران تبدیل می شود

 زهرا غفوری _ گروه شهرستان// در جلسه ای با حضور 
مدیران ســازمان منطقه آزاد قشم، مســئوالن شهرستان و 
اعضای کمیته فوتبال ســاحلی کشور شرایط تبدیل قشم به 
پایتخت ورزش های ســاحلی و آبی در ایران بررسی شد. 
سرپرســت مدیریت امور درگهان این سازمان در این باره 
گفت: جزیره قشــم از ظرفیت باالیی برای توسعه ورزشی 
و برگــزاری اردوهای تیم های ملــی داخلی و خارجی و 
مســابقات مختلف برخوردار است. محمدرضا حقیقی ادامه 
داد: در همین راستا جلسه ای به دعوت رییس هیات مدیره 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با حضور امیرحسین 
محتشم، رییس کمیته فوتبال ساحلی و عضو مجمع فدراسیون 
فوتبال، علی دهقان رییس دپارتمان مسابقات بین المللی و 
رییس دپارتمان فوتبال ساحلی، حجت االسالم حاجبی امام 
جمعه شهرستان و سرهنگ حجت امیری کیا فرمانده ناحیه 
مقاومت بســیج سپاه قشم و احمد نعمت الهی بازیکن سابق 
تیم های استقالل و پرسپولیس برگزار شد. به گفته وی در این 
جلســه بر آماده سازی چند زمین جهت برگزاری مسابقات 
فوتبال ســاحلی تاکید شد و در صورت آماده شدن شرایط 
مســابقات چهارجانبه بین المللی در رشته فوتبال ساحلی 
در دی ماه در جزیره برگزار می شــود. سرپرست مدیریت 
امور درگهان ســازمان منطقه آزاد قشم یادآور شد: تجهیز 
و بهسازی زمین های فوتبال ساحلی در قشم نخستین گام 
برای توسعه رشته های ورزشی و ساحلی است و به تدریج 
زیرساخت های سایر رشــته های ورزشی نیز فراهم خواهد 
شد. در بخشــی دیگری از این جلســه احمد نعمت اللهی 
بازیکن ســابق تیم های با ســابقه و پرطرفدار استقالل و 
پرسپولیس گفت: جزیره قشم از لحاظ موقعیت جغرافیایی و 
آب و هوایی از شرایط مطلوبی برای توسعه ورزشی برخورد 
دار است. وی ادامه داد: عالوه بر اینکه در حال برنامه ریزی 
برای توسعه ورزشی های ساحلی و آبی در جزیره هستیم، 
رایزنی با فیفا در حال انجام اســت تــا یک روز در تقویم 
ورزشی به عنوان قشم کاپ ثبت شده و مسابقات به صورت 
ســالیانه و مســتمر در این تاریخ برگزار شوند. نعمت اللهی 
تصریح کرد: بازسازی و بهسازی زمین های ورزشی موجود، 
ایجاد زمین های ورزشــی جدید به ویژه در حوزه فوتبال با 
بهره گیری از چمن هیبریدی و آماده سازی برگزاری اردوها 
و مســابقات داخلی و بین المللی از جمله مهمترین اهداف 

است که در حال پیگیری می باشد.

خبری
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نوبت دوم

زهرا غفوری _ گروه شهرســتان // درخت کنوکارپوس به 
دلیل نیاز آبی باال، آسیب جدی به منابع آبی جزیره قشم 
وارد کرده و شــهرداری ها را متحمل هزینه زیاد آبیاری و 

نگهداری می کند.
ریشــه های این درخت، با نفوذ در عمق زمین و تاسیسات 
آبرسانی و فاضالب شهری آسیب جدی به زیرساخت ها وارد 

می کنند.
همچنین بســیاری از کارشناســان بر ایــن باورند درخت 
کنوکارپوس در فصل گل دهی و طی فرآیند گردافشانی منجر 
به ایجاد آلرژی و حساســیت در سیستم تنفسی شهروندان 
می شــود. کنوکارپوس در کنار اوکالیپتوس و کهور پاکستانی 
و آمریکایی تهدید جدی برای محیط زیســت و عرصه های 
طبیعی ایران به شمار می رود از این رو کاشت درختان بومی 
همچون انواع توت، ُکنار، جامبو، سپستان، نارنج، نخل، کهور 
ایرانی و گز به عنوان جایگزینی مناســب برای این درخت 
پیشنهاد می شود. به گفته کارشناسان، هرچقدر گرده درخت 
کونوکارپوس ســنگین تر باشد رطوبت بیشتری جذب کرده 
و در زمان رعد و برق ریزتر می شوند و به سمت جّو زمین 
حرکت می کنند و این عامل باعث می شود حتی افرادی که در 
آپارتمان ها و ساختمان های بلند زندگی می کنند دچار آلرژی 
شوند. کنوکارپوس یک گیاه ســمی بوده و موجب افزایش 
حشرات موزی می شود و برخالف درختان مثمر که سایه ای 

مطبوع و خنک دارند سایه  این درختان که بیشتر از گونه های 
کنوکارپوس، اکالیپتوس و کهور آمریکایی هستند گرم است

کنوکارپوس که نام علمی آن کنوکارپوس لنلیولیا و از خانواده 
گاروم زنگیان به شــمار می رود و از نظر اندازه بسیار متنوع 
بوده و گاهی هم به صورت گسترده روی زمین پهن می شود 
ولی طبق معمول به صورت راســت و مانند درخت است و 
ارتفاع آن تا 20 متر و قطر تنه آن به هشتاد سانتی  متر می رسد، 
این درخت همیشه سبز بوده که هماره در مناطق گرمسیر و 
خاک شور کاشته می شود. با توجه به دریافت حجم باالیی از 
گزارش ها و نارضایتی  های مردمی در خصوص خسارات 
زیســت محیطی درختان کنوکارپوس، قطع این درختان با 
اولویت رفع مزاحمت های ناشــی از تهدید سالمت جسمی 
شهروندان، جلوگیری از انسداد مسیر فاضالب و خسارت به 
تاسیسات شهری، پیاده روها، معابر و دیوارها و جایگزینی با 
درختان بومی و شهری سازگار با محیط در کمیسیون ماده هفت 
شهر قشم با حضور دادستان عمومی و انقالب این شهرستان 
و نماینده ســازمان منطقه آزاد به تصویب رســید. تخریب 
زیرساخت های شهری، هزینه باالی هرس و نگهداری، ایجاد 
مشکل در شبکه برق و خطوط انتقال نیرو، انسداد و تخریب 
لوله فاضالب خانه ها، آلرژی زایی و بروز مشکالت تنفسی 
در اثر گرده افشانی از مهمترین خسارات ناشی از رشد زیاد و 

مخرب درختان کنوکارپوس به شمار می رود. در همین راستا 
اقدامات واحد خدمات شهری شهرداری قشم با کمک سازمان 
منطقه آزاد قشم مطابق با مصوبه کمیسیون ماده هفت در رابطه 
با قطع درختان کنوکارپوس و جایگزینی با درختان مناسب 
در حال انجام است. 300 اصله درخت مثمر نارنج و گاروم 
زنگی بیست و دوم شهریور 1401 به دست شهردار، اعضای 
شورای شهر و پرسنل واحد خدمات شهری شهرداری قشم 
به جای درختان حذف شــده کنوکارپوس از سطح این شهر 
در بلوار خلیج فارس این جزیره کاشته شد. میرداد میردادی 
شهردار قشم اظهار داشت: این درختان مثمر در اجرای طرح 
جایگزینی درختان بومی و شهری سازگار با محیط زیست 
به جای درختان کنوکارپوس حذف شده از سطح شهر قشم 
که با تصمیم کمیسیون ماده هفت این شهر با حضور دادستان 
عمومی و انقالب این شهرستان و نماینده سازمان منطقه آزاد 
به تصویب رسید و انجام شد، کاشــته شده است. وی ادامه 
داد: تخریب زیرســاخت های شهری، هزینه باالی هرس و 
نگهداری، ایجاد مشکل در شبکه برق و خطوط انتقال نیرو، 
انسداد و تخریب لوله فاضالب خانه ها، آلرژی زایی و بروز 
مشکالت تنفسی در اثر گرده افشانی از مهمترین دالیل حذف 
درختان کنوکارپوس از سطح شهر قشم و جایگزینی درختان 
مثمر به جای آنها بوده است. شهردار قشم توضیح داد: اقدامات 
واحد خدمات شهری شهرداری قشم با کمک سازمان منطقه 
آزاد مطابق با مصوبه کمیســیون ماده هفت در رابطه با قطع 
درختان کنوکارپوس و جایگزینی با درختان مناسب و مثمر 

در سطح این شهر با سرعت و دقت قابل قبولی در حال انجام 
است. میردادی اضافه کرد: هدف از کاشت درختان نارنج به 
جای درختان حذف شده کنوکارپوس در بلوار خلیج فارس 
جزیره قشــم این است که زمانی که قشموندان و گردشگران 
داخلی و خارجی پیاده روهای جزیره قشم نگین خلیج فارس 
را طی می کنند از عطر دل انگیز بهار نارج مشامی تازه کنند و 
برای دیدن زیبایی های سرزمین عجایب هفتگانه به راه خود 
ادامه دهند. وی توسعه فضای سبز و کاشت درختان مثمر و 
ایجاد محیطی نشاط بخش برای قشموندان و مسافران ورودی 
و خروجی به جزیره قشــم سرزمین آب و آفتاب را یکی از 
ضروریات مهم شهرداری قشم در زمان حاضر برشمرد و بر 
توسعه فضای سبز شــهری با رویکرد توسعه درختان بومی 
همچون درختان گرمسیری و میوه دار از جمله گاروم زنگی، 

نخل، نارنج و نظایر آن تاکید کرد.

جایگزینی درختان کنوکارپوس با گونه های بومی در قشم 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

آگهی تغییرات

تخفیف ۵۰ درصدی و کاهش عوارض صدور پروانه ساختمانی در بافت فرسوده قشم
زهرا غفوری _ گروه شهرســتان //

شهردار قشم از تخفیف ۵۰ درصدی و 
کاهش عوارض صدور پروانه ساختمانی 
در بافت فرســوده این شهرستان به 
منظور بهسازی و نوسازی این بافت ها 

از سوی قشموندان خبر داد.
میرداد میردادی  اظهار داشت: به منظور 
رفاه حــال قشــموندان، تکریم ارباب 
رجوع، رفع موانــع موجود، حمایت از 
سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال عوارض 

بافت  در  ســاختمانی  پروانــه  صدور 
فرسوده شــهری قشم به منظور ترغیب 
بناهای موجود 50  به بهسازی  ساکنان 

درصد تخفیف دارد.
وی توضیح داد: شــهرداری قشــم در 
راستای احیاء، بهسازی و نوسازی این 
بافت ها فرسوده شــهری، تخفیف 50 
درصدی عوارض شهری برای منازلی که 
در این بافت ها قرار دارد به ویژه برای 

خانواده های تحت پوشش کمیته امداد 
خمینی)ره( و بهزیســتی در نظر گرفته 
است.  شهردار قشم اضافه کرد: نوسازی 
و بهســازی بافت های فرسوده یکی از 
دغدغه های اصلی مدیریت شهری قشم 
است و امید است سیاست های تشویقی 
و طرح های محرک توســعه، منجر به 
بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده 

محالت نگین خلیج فارس شود.

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

فرماندار قشم:

 حجم عقب ماندگی ها  بیش از کارهای انجام شده است 
زهرا غفوری- گروه شهرســتان // فرماندار شهرستان 
قشم به ظرفیت این شهرستان در حوزه شیالت و آبزی 
پروری، دریانوردی، اصناف، گردشگری، نفت و گاز اشاره 
و اضافه کرد: حجم عقب ماندگی ها بیش از اقدامات انجام 

شده است.
 محمد محمد حسینی  در شــورای اداری به ریاست 
مهدی دوستی استاندار هرمزگان در سالن اجتماعات 
بیمه ســالمت برگزار شد گفت: بهره برداری نکردن از 
ظرفیت ها  مردم را در ابتدایی ترین امکانات نظیر آب با 
مشکالت جدی و اساسی روبرو کرده است. او همچنین 

شــرایط جزیره ای شهرستان قشــم را یادآور و تاکید 
کرد: حوزه بهداشت و درمان با توجه به شرایط جوی 
و جغرافیایی نیازمند اســتقرار یک دستگاه آمبوالنس 
هوایی با دید در شــب است. محمد حسینی ادامه داد: 
شهرستان قشــم با 170 هزار  جمعیت از 3 بخش، ۶ 
شهر و ۶1 روســتای دارای سکنه تشکیل شده است.

همچنین تامین برق مزارع پرورش میگو و تقویت پارک 
زیست فناوری را از دیگر نیازمندی های این شهرستان 

برشمرد.

زهرا غفوری – گروه شهرســتان  // 
احقاق حقوق مــردم همواره یکی از 
سیزدهم  دولت  وعده های  مهمترین 
بوده است و منطقه آزاد قشم نیز در 
راســتای تحقق این وعده، موفق به 
کســب رتبه برتر در میزان استرداد 
اموال بیت المال، در بین مناطق آزاد 

کشور شد.
به گزارش خبرنگار دریا ، در یک سال 

افشار فتح الهی،  اکید  با دستور  گذشته 
رییس هیــات مدیــره و مدیرعامل 
ســازمان در خصوص احقاق حقوق 
مردم و پیشگیری از تضییع بیت المال، 
مبارزه با فســاد و بازپس گیری اموال 
بیت المال به صورت ویژه در دستور کار 
مدیریت حقوقــی و امور قراردادهای 
ســازمان قرار گرفــت. در این مدت 

موفقیت در 1۶ کالسه پرونده در مراجع 
قضایی موجب بازگشت بیش از 5۶0 
هکتار از اراضی دولتی و ملی جزیره 
به بیت المال شد. برهمین اساس محسن 
پوراحمــدی، مدیرکل امــور حقوقی 
و تقنین دبیرخانه شــورایعالی مناطق 
آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی 
اهتمــام مدیرعامل و  از  تقدیر  ضمن 
مدیر حقوقی ســازمان بــرای مبارزه 
با فســاد اعالم کرد منطقه آزاد قشــم 
در بین مناطق آزاد کشــور، موفق به 
کسب رتبه اول در میزان استرداد اموال 
بیت المال شده است. براساس نگاه ویژه 
افشار فتح الهی، رییس هیات مدیره و 
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشم، 
در دولت مردمی زمین فروشی مبنای 
درآمد منطقه آزاد قشــم نخواهد بود و 
با هرگونه تضییع حقوق مردم به شدت 

برخورد خواهد شد.

در راستای تحقق وعده های دولت مردمی انجام شد

کسب رتبه برتر منطقه آزاد قشم در بازپس گیری اموال بیت المال  تجهیز ساختمان دانشگاه علمی کاربردی قشم 
با7۰ میلیارد اعتبار

شهرستان  گروه   _ غفوری  زهرا 
// میرداد میردادی شهردار قشم 
اظهار داشت: ساختمان دانشگاه 
علمی کاربردی با 7۰ میلیارد ریال 

اعتبار تجهیز و راه اندازی شد.
وی با اشــاره به استیجاری بودن 
ســاختمان پیشــین این دانشگاه 
افــزود: احــداث این مــکان بار 
دوش  از  را  مــازاد  هزینه هــای 
شهرداری برداشته و می توان از آن 
در راســتای عمران و آبادانی شهر 
بهره برد.همچنین وی از راه اندازی 
مهارت  دانشگاهی  رشته جدید   9
محور و کارآفرین از سوی دانشگاه 
جامــع علمــی کاربــردی مرکز 
شهرداری قشــم خبر داد. میرداد 
میردادی، شهردار قشم اعالم کرد: 

این رشته ها با توجه به نیازسنجی 
انجام شــده بازار کار شهرستان و 
اســتان و تامین نیروی متخصص 
مورد نیاز منطقه ایجاد شده است. 
این رشــته ها شامل  به گفته وی 
محصوالت  بهداشت  »دامپزشکی 
 دامــی«، »تعمیر و بهــره برداری

 دســتگاه های آب شیرین کن«، 
»صنایع شــیمیایی پاالیش گاز«، 
»دوخت  اطالعــات«،  »فناوری 
لباس«، »کســب و  و تکنولوژی 
مربی  »تربیت  دیجیتال«،  کارهای 
حمل  »حقوق  دبســتانی«،  پیش 
و نقل و تجــارت«، »گرافیک و 
مهندسی کســب و کار دیجیتالی« 
می باشــد. شــهردار قشــم ابراز 

امیــدواری کــرد بــا راه اندازی 
رشــته های جدید، بخشی از نیاز 
بازار کار شهرستان توسط جوانان 
متخصــص قشــم تامین شــود. 
میردادی اظهار کــرد: با توجه به 
تاکیدات امام جمعه شهرستان مبنی 
بر توســعه رشــته های اشتغالزا و 
همچنین تبیین اهمیت و ضرورت 
رشته های یاد شده برای اشتغالزایی 
و آینــده جزیره، انتظــار می رود 
جوانان با دیدگاه بازتری نســبت 
به آینده شــغلی خود به انتخاب 
رشته بپردازند. ثبت نام و پذیرش 
دانشــجو در این دانشگاه در 2۸ 
رشته مقاطع کاردانی و کارشناسی 

حرفه ای انجام می شود.



گروه سالمت // صبحانه مهم ترین وعده غذایی روز است، خوردن 
یک صبحانه مغذی می تواند به نوجوان کمک کند تا تغذیه بهتر و 

حتی عملکرد بهتری در مدرسه داشته باشد.
صبحانه مهم ترین وعده غذایی روز است، اما بسیاری از کودکان 
و نوجوانــان هر روز وعده غذایی صبح را از دســت می دهند. 
خوردن یک صبحانه مغــذی می تواند به نوجوان کمک کند تا 
تغذیه بهتر و حتی عملکرد بهتری در مدرســه داشته باشد. بر 
اساس اعالم دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، در ادامه 
برخی دالیل برای اهمیت مصرف صبحانه در نوجوانان مطرح 

شده است:
- انــرژی: صبحانه در کنار خــواب و ورزش، یکی از بهترین 
راه هــا برای تامین مجدد انرژی اســت. این یک فرصت عالی 
برای دریافت کربوهیدرات های سرشار از انرژی همچون مواد 
غذایی مانند نان سبوس دار است. با استفاده از ترکیبات پروتئینی 
و کربوهیدرات هایی مانند نان و پنیر، غالت ســبوس دار با شیر 
یــا مغز دانه ها یا کره بادام زمینی، صبحانه ای مقوی و پر انرژی 
دریافت کنید. صبحانه یک راه ایده آل برای تقویت انرژی است و 

بنابراین نوجوانان در کالس درس خواب نمی روند.
- افزایش تمرکز: مطالعات نشان می دهد که خوردن یک صبحانه 
مغذی باعث بهبود عملکرد مغــز - به ویژه حافظه و یادگیری 
می شود. این امر برای یادگیری دانش جدید و استفاده بعدی از 

آن برای یک امتحان بزرگ ضروری است.
- نمرات بهتر: تحقیقات نشان می دهد نوجوانانی که صبحانه می 
خورند عملکرد تحصیلی بهتری دارند. محققان معتقدند هستند که 
صبحانه مواد مغذی ضروری برای سیستم عصبی را برای تقویت 
قدرت مغز تامین می کند. همچین صبحانه خوردن، گرسنگی را 
کاهش می دهد. نخــوردن صبحانه می تواند باعث حواس پرتی 

شود و عملکرد تحصیلی، رفتار و عزت نفس را مختل کند.
- انتخاب های سالم: کسانی که صبحانه می خورند، تمایل دارند 
غذای ســالم تری را در طــول روز انتخاب کنند که می تواند بر 

سالمت طوالنی مدت تأثیر مثبت بگذارد.
صبح را به ویژه در پاییز و زمستان، با یک کاسه دلپذیر عدسی 
گرم یا نان و چــای و پنیر آغاز کنید. کودکان تان را به خوردن 
صبحانه تشویق کنید، اگرچه ممکن است زمان بر باشد، اما کمک 
به نوجوان شما برای خوردن صبحانه مغذی، عادات غذایی سالم 

را ایجاد می کند که تا آخر عمر ادامه دارد.

سالمت

طالع بینی
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سال بیست و یکم شماره 4010

یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

فروردین :
قصدتان این نیست که به منظور مشکل درست کردن 
به دنبال اطالعات مدفون شــده بگردید، اما به نظر 
می رســد که هیچ انتخاب دیگری برای تان نمانده 
 است. یک چیزی اشتباه شده و تا آن را اصالح نکنید آرام و قرار 
نمی گیرید. دوست ندارید اطالعاتی که به دست می آورید ناراحت 
کننده باشد و از این بابت نگران هستید، اما انگار ترس تان نسبت به 
این موضوع کمی اغراق آمیز شده است. بهتر است با حقایق پیش 

بروید و خودتان را درگیر ناشناخته ها نکنید.
  اردیبهشت :

امروز نمی شــود با شما مذاکره کرد، آن قدر سفت 
و سخت شده اید که هیچ کس نمی تواند نظرتان را 
تغییر دهد. از این که انگیزه های تان را پنهان کنید 
خسته هستید، اما هنوز احساس می کنید که فرصت مناسبی برای 
آشکار کردن احساسات حقیقی تان نیست. اگر دوست ندارید در 
تعامالت احساسی شرکت کنید اشکالی ندارد، مجبور نیستید دلیل 
این غیبت را به دیگران توضیح دهید. فقط حواس تان باشد که تا 

حد امکان خودتان را از هر گونه بحث و جدل دور نگه دارید.
  خرداد :

امروز کسی نمی تواند شما را مجبور به انجام کاری 
کند که راحتی شما را به هم می زند. اکنون این قابلیت 
را دارید که سر تصمیم تان پافشاری کنید، حتی در 
مقابل کسی که قدرت زیادی در اختیار دارد. برای شروع به شما 
پیشنهاد می شــود که موضع تان را به روشنی توضیح دهید، اما 

حواس تان باشد که وارد بحث های بی پایان نشوید. 
  تیر :

امروز ممکن است نسبت به رفتار کسی که دوست 
اش دارید واکنشی ســریع و تند نشان دهید. امروز 
طوری شده که حتی گفتگوهای ساده هم ممکن است احساسات 
تان را تحریک کند و آن خشم خفته ی درون تان بیدار شود. پس 
به شما توصیه می شــود که امروز بیش از پیش احتیاط به خرج 
دهید. اگر خشم تان را از ته دل به کسی که استحقاق اش را ندارد 

نشان دهید حتمًا او را آزرده خاطر خواهید کرد.
  مرداد :

اگر امروز احســاس کنید که کسی قصد دارد ثبات 
مالی شما را تحریک کند ممکن است مثل یک شیر 
به او حمله کنید. شــاید کسی که در مقابل او موضع 
می گیرید شخصیت قدرتمندی باشد. اما قبل از این که حرکتی کنید 
ببینید که آیا این اقدام شــما توجیه پذیر است، زیرا وقتی پا پیش 
گذاشتید آن وقت ممکن است کار به جاهای باریک بکشد. به شما 
توصیه می شود اول چند نفس عمیق بکشید و ببینید چه انتخاب 
هایی می توانید داشته باشید. اگر منافع کاری برای تان در اولویت 
قرار دارد، پس بدانید که برنده شدن در دعوا آن قدرها تأثیری در 

کارتان نخواهد داشت. 
 شهریور :

امروز کلماتی که در صحبت هــای تان به کار می 
برید آن قدر تیز و برنده هستند که مثل لبه ی شمشیر 
به نظر می رسند. شــاید مقصود شما چیز دیگری 
باشــد، اما در هر صورت حرف های تان به شدت نیش و کنایه 
دار است. متأسفانه شدت احساسات شما را تحت تأثیر قرار داده، 
پس حواس تان باشد حرف هایی که می زنید تا حد امکان واضح 

و روشن باشند.
 مهر :

امروز احساس می کنید که خیلی منطقی هستید. اما 
واکنش های شدید یک نفر ممکن است همه چیز را 
به هم بریزد. یادتان باشــد که یک انفجار احساسی 
مشــکلی را حل نخواهد کرد، چنین واکنشی در نهایت باعث می 
شود که احساس ناخرسندی و تهی بودن به شما دست دهد. برای 
این که از فشارهای روز کم کنید می توانید به هر کجا که می روید 

با خودتان مهربانی به همراه ببرید. 
 آبان :

امروز تصمیم دارید که نقطه نظرات تان را به شــکل 
واضحی بیان کنید. اکنون عطارد در دوازدهمین خانه 
در طالع شــما یعنی خانه ی اسرار به سر می برد، به 
همین خاطر هنوز نمی دانید که چه چیزهایی را الزم است بگویید 
و چه چیزهایی را بهتر است نزد خودتان نگه دارید. بدانید که این 
خود شما هستید که حد و مرزها را مشخص می کند، پس خودتان 
باید تصمیم بگیرید که چه چیزهایی گفتنی است و چه چیزهایی نه. 

   آذر :
به نظر می رسد که از تصمیمات تان مطمئن هستید. 
اما دگر به احساس و نظر دیگران اهمیت ندهید، آن 
وقت یعنی این که فکر می کنید فقط خودتان راست 
می گویید. اگر امروز با مافوق تان درگیر شوید احتمال دارد که از 
نظر کاری به مشکل برخورد کنید. فکر نکنید که اکنون می توانید 
اقدامــات تان را توجیه کنید، همــه ی این ها فقط اتالف وقت و 

انرژی است.
 دی :

هنوز نمی دانید که این ناراحتی های شما از کجا آب 
می خورد، اما امروز ممکن است یک حقیقت ناگفته 
بارها و بارها در اختالفات مختلف بروز کند. امروز 
ممکن است درباره ی چیزی بحث کنید که به هیچ وجه ربطی به 
موضوع اصلی ندارد. عاقل باشید و انتقاد کردن را به روز دیگری 
موکول کنید، در این فاصله سعی کنید خودتان را آرام کنید و به یک 
دیدگاه منطقی برسید. وقفه ای را که الزم است ایجاد کنید و دست 

به کاری بزنید که اعصاب تان را آرامش دهد.
  بهمن :

به نظر می رســد چیزی دارد اذیت تان می کند و تا 
زمانی که به طور مستقیم با آن مواجه نشوید مشکل 
تان حل نخواهد شد. متأسفانه ممکن است متوجه 
منشأ ناراحتی های تان نشوید و به همین خاطر نتوانید مشکل تان 
را حل کنید. نباید دیگران را به خاطر این وضعیت سرزنش کنید. 
در عوض مســئولیت احساسات تان را بپذیرید و تا جایی که می 
توانید با مهربانی با دیگران رفتار کنید. به این ترتیب نه تنها خودتان 
احساس بهتری خواهید داشت، بلکه دیگران هم با رضایت بیشتری 

همراهی تان خواهند کرد
 اسفند : 

امروز به نظر می رسد که خیلی با دوستان تان موافق 
نیستید. این اختالف باعث ایجاد نگرانی هایی خواهد 
شد. دیگران از شما می خواهند کاری را انجام دهید 
که به نظرشان منطقی و درست است، اما شما هنوز به این فرآیند 
اطمینان ندارید. اگر قلب تان چیز دیگری به شما می گوید پس به 
حــرف اش گوش کنید و بقیه ی چیزهایی را که در ذهن تان می 

چرخد کنار بگذارید.
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گروه ســالمت // عضو کمیته علمی ستاد 
ملی مقابله با کرونا با اشاره به افزایش موارد 
ســرماخوردگی و آنفلوآنــزا، درباره عالئم 
افتراقی این بیماری ها با کرونا گفت: آنفلوآنزا 
و کرونای فعلی عالئم تقریبا مشابه یکدیگر 
دارند و برای تشخیص افتراقی باید آزمایش 

انجام شود. 
دکتر ســید احمــد طباطبایی با اشــاره به 
کووید19  از  واریانت های جدیــدی  اینکه 
در جهان شناسایی شــده است، گفت: البته 
این واریانت ها جدی نیســتند و اگر هم به 
فرض فردی در ایــران یا خارج از ایران به 
این واریانت ها مبتال شــود، بیماری خفیفی 
خواهد داشت؛ اما به طور کلی موضوع تغییر 
ژنتیکی درباره این ویروس مطرح است و رخ 
می دهد؛ اما، خوشبختانه همانطور که آمار هم 
گواهی می دهد میزان بروز بیماری شدید در 
کرونا کاهش یافته و به حداقل رسیده است. 
 BA4 هنوز هم اومیکرون با زیرواریانت های
و BA5 در کشــورمان در گردش است. او 
درباره نظر برخی اظهــارات مبنی بر اینکه 
با شناسایی زیرسویه های جدید کووید 19 
 SArS در برخی کشورها، کرونا به سمت
CoVID تیپ یک یا سه می رود، توضیح 
داد: این صحبت به آن معنا اســت که شاید 
ســویه های جدیدی که در جهان شناسایی 
می شــود، بتوانند اپیدمی ها یا پاندمی هایی 
شــبیه کرونا ایجاد کنند و این هم می تواند 
یک هشــدار باشد که کســی فکر نکند که 
کرونا تمام شده اســت. این موضوع شاید 
بتواند مطرح کننده احتمال بروز موج هشتم 
کرونا باشد؛ هرچند که امیدواریم این اتفاق 
با گسترش واکسیناسیون و افزایش رعایت 
پروتکل ها، رخ ندهــد. البته موضوع روند 
جهانی بیماری هم مطرح است. وی افزود: در 
حال حاضر ویروس سرماخوردگی در جهان 
در حال گسترش اســت که می تواند عالئم 
مشابه کرونا داشته باشد. همچنین گروهی از 

انتروویروس ها )ویروسی که اواخر تابستان 
و اوایل پاییز شــیوع می یابــد( که همزمان 
عالئم گوارشی و تنفسی دارند نیز می تواند 
مواردی از بیماری ایجاد کند که مشابه کرونا 
باشــند. وی تاکید کرد: با این حال با توجه 
به اینکه موضوع انتقال بیماری وجود دارد، 
به هیچ وجه نمی توان دچار ســاده انگاری و 
کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی شد و 
همچنان استفاده از ماسک در اماکن عمومی 
شلوغ و پرتردد همچون مترو، اتوبوس، مراکز 
آموزشــی و... ضروری است. در عین حال 
هر فردی که به بیماری تنفســی مبتال شود 
الزم است که از ماسک استفاده کند؛ گرچه 
مسائل بهداشــتی دیگر مانند شست وشوی 
دســت ها و رعایت فاصله اجتماعی نیز از 
اهمیت باالیی برخوردار است. همچنین الزم 
است فرد مبتال به بیماری به مدت پنج روز 
قرنطینه باشــد و تا زمانی که عالئم بیماری 
تنفســی به طور کامل بهبود نیافته است در 
محل کار یا کالس درس حاضر نشود. وی 
با اشاره به اهمیت واکسیناسیون و پیشگیری 
از بروز بیماری، تصریح کرد: برخی کشورها 
اکنون ســعی در تولید واکسن های کرونایی 
دارند که هم سویه های اولیه و هم سویه های 

جدید کرونا را تحت پوشــش قرار دهد که 
تاحدودی هم موفق بودند و واکســن های 
دو ظرفیتی )اومیکرون و سویه های ماقبل( 
در حال حاضر در برخی کشــورها موجود 
است. البته فراموش نکنیم در هر حال تزریق 
هر نوع واکسن کرونا سبب می شود افراد از 
بیماری شــدید در امان باشند و تاکید اصلی 
ما تزریق واکســن برای تمام کسانی است 
که یا کال واکســن تزریق نکرده اند و یا الزم 
است دزهای یادآور را تزریق کنند. در مورد 
دانش آمــوزان نیز با توجه به حضورشــان 
در کالس های درس نباید تزریق واکســن 
فراموش شــود. دبیر بورد ریه اطفال کمیته 
علمی ســتاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به 
شیوع بیماری آنفلوآنزا در فصول سرد سال،  
توضیح داد: عالئم هر دو بیماری شــبیه به 
هم است و به هیچ وجه از نظر عالئم بالینی 
نمی توان کرونا و آنفلوآنزا را افتراق داد؛ اما در 
آنفلوآنزایی که پیش از شیوع کرونا هم رایج 
بود شروع ناگهانی، ایجاد تب و لرز ناگهانی 
و بروز عالئم گوارشــی رایج بود و گروهی 
که واکســن آنفلوآنزا تزریــق نکرده بودند، 
احتمال ابتالی باالتری داشــتند. آنفلوآنزا و 
کرونای فعلی هم عالئم تقریبا مشابه یکدیگر 

دارند و برای تشخیص افتراقی باید آزمایش 
انجام شــود. وی افزود: طی دو سال و نیم 
گذشته میزان تماس مردم و رعایت مسائل 
بهداشــتی خیلی زیاد بود و بــه دلیل عدم 
حضور کودکان در مدارس، دانشــجویان در 
تمامی مشاغل  نبودن  دانشگاه ها،  حضوری 
و...  شیوع آنفلوآنزا و بیماری های ویروسی 
دیگر خیلی کم شده بود، اما اکنون با کاهش 
رعایت پروتکل ها و افزایش مراودات احتمال 
بروز آنفلوآنزا افزایش یافته است. از طرفی 
برخی مــردم هم به دلیل رعایت خوب طی 
دو سال گذشته، با ویروس های تنفسی نظیر 
آنفلوآنزا تماس نداشتند و ممکن است امسال 
ایمنی الزم را نداشته باشند؛ بنابراین وقتی در 
تماس با این ویروس ها قرار می گیرند بیماری 
را سریع تر نشان می دهند؛ چنانچه اکنون در 
کشور شاهدیم برخی دانش آموزان به محض 
حضور در مدرســه دچار عالئــم بیماری 
تنفسی می شوند و این نشان می دهد مستعد 
ابتال هستند و ایمنی کافی ندارند؛ زیرا مدت 
طوالنی با هیچ ویروســی در تماس نبودند. 
طباطبایی با اشــاره به اســتفاده بی رویه از 
آنتی بیوتیک ها، تاکید کرد: این دسته از داروها 
اصــال در بیماری های ویروســی آنفلوآنزا، 
کرونــا، ســرماخوردگی و انتروویروس ها 
ضرورت ندارد و متاســفانه برخی با خود 
درمانی از آنتی بیوتیک ها استفاده می کنند؛ در 
حالیکه توصیه اکید پزشکان و مجامع علمی 
خودداری از استفاده خودسرانه داروها بویژه 
آنتی بیوتیک است. از سوی دیگر تزریق سرم 
و تزریق ویتامین ها در داخل آن اصال برای 
همه افراد ضرورت ندارد و تنها شاید سبب 
ایجاد آرامش روحی روانی برای بیمار شود؛ 
درحالی که الزم است دوره بیماری طی شود 
تا بیمار بهبود یابد. به جز درمان عالمتی تب، 
بدن درد و جبران کم آبی بدن، درمان دیگری 

برای این مشکل توصیه نمی شود.

عالئم مشابه آنفلوآنزا و کرونای فعلی 

چگونه تب را درمان کنیم؟

چرا دانش آموزان باید حتما 
صبحانه بخورند؟
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 گروه ســالمت // تب خفیف می تواند 
نشــان دهنده عفونت یا بیماری مانند 
جای  لزوماً  اما  باشد  آنفلوآنزای فصلی 

نگرانی نیست.
 اگر تب دارید دانشمندان می گویند که 
غیر از عالمت عفونت، برخی از افراد 
ممکن است تب به دلیل ضربه یا التهاب 
را نیز تجربه کنند. با این حال، پاســخ 
تب بخشــی طبیعی از سیستم دفاعی 
بدن شماســت و به خودی خود یک 
بیماری نیســت. برای مثال، تب مداوم 
ممکن اســت نشــان دهنده عفونت 
دســتگاه ادراری )UTI( یــا نوعی 
پنومونی باشد. از سوی دیگر، تب های 
متناوب معمواًل با عفونت های چرکی، 
ســل یا سایر شــرایط جدی تر همراه 

است.
به گزارش هلث،به طور کلی، تب خفیف 
دلیلی برای نگرانی نیست مگر اینکه در 
نوزادان رخ دهد. همچنین اگر تب شما 
با عالئم شدیدتری مانند استفراغ مداوم 
یا گیجی همراه شد، ممکن است الزم 
باشد با پزشک تماس بگیرید. در غیر 
این صورت، شــما می توانید آن را در 
خانه درمان کنید. به گفته کلینیک مایو 
نیازی  ایاالت متحده، تب خفیف حتی 
به دارو ندارد اما اگر دمای بدن شما از 
این مقدار باالتر رفت، مواردی وجود 
دارد که می توانید برای کاهش آن انجام 

دهید.
* بهتریــن راه برای درمــان تب خفیف 

چیست؟
تب خفیف نباید در برنامه روزانه شما 
اختالل ایجاد کند اما ممکن است بیش 
از حد معمول احساس خستگی کنید. 

درمان بســتگی به ایــن دارد که چه 
عالئم دیگری داریــد و در وهله اول 
چه چیزی باعث آنها شــده است. به 
عنوان مثــال، افزایش جزئی در دمای 
بدن پس از تزریق واکســن آنفلوآنزا 
یا ســایر واکسن ها غیر معمول نیست. 
در این مورد، نباید استامینوفن مصرف 
کنید زیرا ممکن است با واکسن تداخل 
باشــد. تب های خفیف ممکن  داشته 
اســت به دلیل ورزش شدید، استرس 
یا فعالیت های بیرون از خانه در هوای 
گرم باشــد. اولین کاری که باید انجام 
دهید این اســت که مقدار زیادی آب 
ایده آل  بنوشیدکه این میزان در حالت 
حداقل مصرف نیــم گالن مایعات در 
عرض 24 ســاعت است. در صورت 
امکان، چرت طوالنی تری داشته باشید 
و شب ها بیشتر بخوابید تا بدنتان بهبود 

یابد. 
همچنین می توانید از کمپرس سرد روی 
صورت و گردن خود اســتفاده کنید تا 
دمای بدن خود را کاهش دهید. طبق 
گفته کلینیک مایو، تب با درجه پایین 
ممکن اســت با ایبوپروفن، آســپرین 
یا ســایر داروهای ضــد التهابی غیر 
استروئیدی درمان شود. گاهی تب های 
باکتریایی  عفونت های  دلیل  به  خفیف 
مانند باکتری های معده هســتند و نیاز 
آنتی بیوتیکــی دارند. در  به درمــان 
چنین مواردی، می توانیــد تب را در 
خانه درمان کنیــد اما همچنان باید با 
پزشک خود تماس بگیرید و داروهای 
تجویز شده را مصرف کنید. در صورت 
ادامه یا بدتر شدن تب، به دنبال کمک 

پزشکی باشید.
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گروه خبر // همایش سراسری تجلیل 
اجتماعی  تامین  سازمان  ایثارگران  از 
با حضور جمعی از ایثارگران و خانواده 
شهدای شاغل در این سازمان همزمان 
در تمام مراکز استان ها بصورت برخط با 
حضور دکتر مومنی مدیر درمان تامین 
اسالمی  سرهنگ  هرمزگان،  اجتماعی 
جانشین فرماندهی سپاه امام سجاد)ع( 
اســتان و جمعی از معاونان و مدیران 
سازمان تامین اجتماعی برگزار گردید. 

به گــزارش خبرنگار دریا ، مدیر درمان 
تامیــن اجتماعــی هرمــزگان در این 
همایش، انقالب اسالمی را مدیون شهداء، 
جانبازان، ایثارگران و خانواده های آنها 
دانست و گفت:سازمان تامین اجتماعی 
در هرمزگان افتخار ایــن را دارد که در 
استخدام و همکاری با ایثارگران و خانواده 
شهدا در استان هرمزگان پیش قدم است.
تجلیل و تقدیــر از ایثارگران و خانواده 
شهدا هرساله در هفته دفاع مقدس یاد و 
خاطره و تجدید بیعتی است با شهداء و 
استعانت از آنها برای خدمتگزاری هرچه 
بیشتر برای مردم است.دکتر مومنی ضمن 
محکوم کردن اغتشاشــات اخیر توسط 
مزدوران دشمنان انقالب اسالمی افزود: 
دفاع از رهبری و پیروی از ایشان در ایام 

فتنه نقشــه راه است که مسئولین و مردم 
باید بــه آن توجه کنند.قطعا این رهبری 
مارا به سرمنزل مقصود خواهد رساند اما 
ما مسئولین نیز باید با خدمتگزاری و کار 
برای مردم جلوی برنامه های دشمنان را 
گزارش، سرهنگ  این  اساس  بگیریم.بر 
اسالمی جانشین ســپاه امام سجاد)ع(، 
ضمن تبریک هفته وحدت و خرسندی 
از حضــور در جمع ایثارگران و خانواده 
شهدای سازمان تامین اجتماعی هرمزگان 
و برگزاری این همایش بصورت همزمان 
در کل کشور گفت:خانواده شهدا برای ما 
الگو هستند و جهادگران عرصه تبیین راه 

نظام و انقالب هستند و حاال که دشمنان 
انقالب اسالمی مستاصل شده و دست به 
یک جنگ شــناختی زده اند بطوری که 
تمام کفر در مقابل تمام اسالم قرارگرفته 
است و تاریکی و ظلمات در مقابل نور 
ایستاده اســت، شما ایثارگران و خانواده 
شهدا برای تبیین اهداف و حرکت انقالب 
و عبــور از این فتنه ســردمداران جهاد 
تبیین هستید.ایشــان افزود: ما هم اکنون 
مورد پمپاژ دروغ رســانه های معاند که 
هــدف آنها نابودی جمهوری اســالمی 
است که مخاطب این اخبار نیز جوانان و 
نوجوانان هستند پس کار سختی در پیش 

است که ان شــااهلل با استعانت از خدای 
متعال و دعای شهیدان این مشکالت نیز 
رفع خواهد شد.در این همایش فرمانده 
بسیج سازمان تامین اجتماعی هرمزگان 
گزارشــی از عملکرد این مجموعه در 
خصوص ایثارگران و فرزندان و خانواده 
شهدای شاغل در این استان ارائه کرد و 
گفت: در اداره بیمه ای۶۶ نفر و در اداره 
درمان 1۶0 نفر از پرســنل شاغل دراین 
اداره کل از ایثارگران و خانواده شــهدا 
هستند. در پایان این همایش از ایثارگران 
و خانواده شــهدای شــاغل در سازمان 

تامین اجتماعی تجلیل بعمل آمد.

دکتر مومنی در همایش سراسری تجلیل از خانواده شهدا و ایثارگران سازمان تامین اجتماعی؛ 

دفاع از رهبری و پیروی از ایشان ضرورت ایام فتنه است 

گروه خبــر // مدیریت درمــان تامین 
اجتماعی اســتان هرمزگان از ســوی 
ستاد اقامه نماز استان هرمزگان در بین 
دســتگاه های اجرایی شایسته تقدیر و 
کسب لوح تقدیر ویژه ستاد اقامه نماز شد 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ درجلسه ستاد 
اقامه نماز مدیریت درمان تامین اجتماعی 

که با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار، 
دبیر ســتاد اقامه نماز استان، مدیر درمان، 
معاونین و روســای ادارات برگزار گردید 
از مدیریت، کارکنان و مراکز درمانی تامین 
اجتماعی  اســتان هرمزگان در راســتای 
ترویج و توسعه فرهنگ نورانی اقامه نماز، 
امــر به معروف و نهی از منکر تقدیر بعمل 

آمد.معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان 
در این جلسه ضمن تاکید اهمیت نماز در 
دستگاه های اجرایی استان گفت: مهمترین 
فریضه در اســالم نماز است و نماز شرط 
قبولی سایر اعمال اســت و برای ترویج 
و توسعه نماز بایســتی همه توان خود را 
گذاشــت و ضمن پاســخگویی به ارباب 
رجوع، باید نماز اول وقت که از اهم برنامه 
های توسعه فردی و اجتماعی است برگزار 
گردد.دکتر کامرانی ضمن تشــکر از دبیر 
ستاد اقامه نماز اســتان هرمزگان بخاطر 
فعالیت های مثبت ایشــان افزود: حق این 
است که مدیران دستگاه های اجرایی نیز 
همراه با ســایر همکاران در نماز جماعت 
شــرکت کنند که این خود باعث دلگرمی، 
وحدت و پیشرفت مجموعه ها خواهد شد.
دبیر ســتاد اقامه نماز با تشــکر از حسن 
توجه ویژه استاندار و مجموعه استانداری 

هرمزگان در خصوص اهمیت و همراهی 
با برنامه های ستاد اقامه نماز استان گفت: 
مدیریت درمان تامین اجتماعی هرمزگان 
همــواره در ترویج و توســعه نماز علی 
الخصوص نماز جماعت و اول وقت پیش 
قدم بوده و نمونه یک دستگاه مجری موفق 

در اقامه نماز در استان است.
دکتر اعتمادی ضمن تقدیر از مدیر درمان 
هرمزگان افزود: اگر به هر امری میخواهیم 
دست یابیم و یا به موفقیت های دنیوی و 
اخروی برســیم تنها راه آن نماز است آن 
هم نماز اول وقت، که باید در جهت توسعه 
نماز با توجه و حضور قلب بیشــتر برنامه 
های فرهنگی و آموزشــی را دستور کار 
خود قرار دهیم.در پایان جلسه نیز از مدیر 
درمان تامین اجتماعی هرمزگان، دبیر ستاد 
اقامه نماز و دبیر ستاد اقامه نماز مدیریت 

درمان هرمزگان تقدیر بعمل آمد.

گروه خبر // مشاور رییس سازمان غذا و دارو، 
تجویز بی رویه و مصرف بیش از اندازه را علت 
کودکان  آنتی بیوتیک  شربت  مقطعی  کمبود 
و ســرم های تزریقی در کشور خواند و ضمن 
اعالم رفع کمبود ســرم و تامین کافی آن، 
در عین حــال تاکیدکرد که به دنبال فعالیت 
سه شیفت تولیدکنندگان داخلی و اقدامات 
انجام شده برای واردات، هفته آینده مشکل 

آنتی بیوتیک کودکان نیز رفع خواهد شد. 
مشاور رییس سازمان غذا و دارو درباره برخی 
کمبودهای مقطعی ایجاد شده در اقالم دارویی 
نظیر آنتی بیوتیک کودکان و همچنین سرم های 
تزریقی، ضمن تاکید بر اینکه »کمبود« به معنای 
»عدم تامین« نبوده اســت، توضیح داد: مبحث 
کمبود آنتی بیوتیک کودکان، موضوعی است که 
از حدود 10 روز گذشته مطرح است و اقدامات 

الزم برای دسترسی به آن نیز انجام شده است.
شــربت  عــدد  میلیــون   1۷ تولیــد   

آنتی بیوتیک کودکان در نیمه اول امسال
وی تاکید کرد: البتــه »کمبود« به معنای »عدم 
تامین« نیست؛ چراکه در نیمه اول سال 1401 
حدود 17 میلیون عدد شــربت آنتی بیوتیک 
کودکان تولید شده است؛ رقمی معادل کل سال 
1400. بنابرایــن با افزایــش بی رویه مصرف 
این آنتی بیوتیک ها در کشــور مواجه شدیم؛ به 
طوری که مبتالیان ســرماخوردگی یا کرونا که 
به صورت سرپایی مداوا می شدند، با وجود آنکه 
نیازی به آنتی بیوتیک ندارند اما، عمدتا برای این 
گروه بیماران آنتی بیوتیک تجویز شده و همین 
موضوع سبب شــده تا در این گروه از داروها 
مصرف خارج از عرف داشــته باشیم. بر همین 
اساس مجددا تاکید می شود که کمبود به معنای 

عدم تامین نبوده است.
 فعالیــت ســه شــیفت تولیدکنندگان 

آنتی بیوتیک کودکان
مشــاور رییس ســازمان غــذا و دارو درباره 
اقدامات انجام شده در جهت دسترسی سریع تر 

بــه آنتی بیوتیک های کودکان گفت: جلســات 
متعددی با شــرکت های تولید کننده برگزار و 
برنامه تولیــد آنها اخذ و مجــددا تعهد گرفته 
شده تا طبق زمان بندی، تولید را در سریع ترین 
زمان انجام و دارو را به بازار برسانند. بر همین 
اســاس هم تولید کنندگان شــربت های آنتی 
بیوتیک کودکان به صورت سه شیفت فعالند تا 
دارو در سریع ترین زمان به داروخانه ها برسد. 
محصوالت تولیدی فعلی هم به سرعت توزیع 

می شود و به داروخانه ها می رسد.
 واردات اولیــن محموله آنتی بیوتیک تا 

آخر هفته
اسماعیلی به اقدامات انجام شده برای واردات 
آنتی بیوتیک های کودکان نیز اشاره کرد و گفت: 
در کنار بحث تولید و به جهت دسترسی سریع تر، 
برای واردات نیز اقدام شده است و تا آخر هفته 
محموله شربت های آنتی بیوتیک کودکان وارد 
کشور می شود و توزیع آن نیز از اوایل هفته آینده 
شروع می شود. بر این اساس به دنبال اقداماتی 
که صورت گرفته امیدواریم تا اوایل هفته آینده 
دسترسی به شربت های آنتی بیوتیک کودکان در 

کشور پایدار شود.
 رفع کمبود آنتی بیوتیک کودکان تا هفته 

آینده
وی به دســتور رییــس جمهور دربــاره رفع 
کمبودهای دارویی اشاره کرد و گفت: به دنبال 
دســتور رییس جمهور محترم نیز اقدامات با 
سرعت بیشتری پیگیری می شود و مشکل آنتی 

بیوتیک کودکان هفته آینده رفع خواهد شد.
برخورد با 4 شرکت متخلف پخش دارویی

اسماعیلی همچنین درباره برخورد با متخلفان 
عرصه دارو نیز گفت: طی ماه گذشــته با چهار 
شــرکت پخش متخلف برخــورد قانونی الزم 
صورت گرفت به صورتی که دو شرکت تعطیل 
و دو شرکت نیز تعلیق شدند. عدم ثبت یا ثبت 
نادرست اطالعات در سامانه تی تیک سازمان 
غذا و دارو، توزیع نادرســت دارو و ... از جمله 

موارد تخلف این شرکت ها بوده است.
وی به دســتور وزیر بهداشت و رییس سازمان 
غذا ودارو برای برخورد با متخلفان عرصه دارو 
اشاره کرد و ادامه داد: در بحث آنتی بیوتیک ها، 
گزارش هایی حاکی از آن است که در مواردی 
ماده اولیــه موجود بوده اما تولید کننده اقدام به 
تولید نکرده و در مــواردی هم محصول نهایی 
موجود بوده اما احتکار شــده است. این موارد 
در حال بررسی است و در صورت اثبات تخلف 
بــا قاطعیت برخورد الزم صــورت می گیرد و 

متخلفان به دستگاه قضایی معرفی می شوند.
 رفع کمبود سرم در سراسر کشور

مشــاور رییس ســازمان غذا و دارو همچنین 
درباره کمبود سرم های تزریقی، ضمن اعالم رفع 
این کمبودها، توضیح داد: در مقطعی از تابستان 
به دلیل گرمای شدید هوا، مجددا مصرف سرم 
در کشــور زیاد شد و از طرفی هم برای برخی 
بیماران از جمله موارد سرماخوردگی به صورت 
بی رویه سرم تجویز شــد؛ این درحالیست که 
بســیاری از این بیماران اندیکاسیون استفاده از 

سرم را نداشته اند.
اسماعیلی تامین سرم در سال جاری را بی سابقه 
خواند و گفت: تنها در ماه گذشته )شهریورماه( 
حدود 17 و نیم میلیون عدد ســرم در کشــور 
تامین شده اســت که 15 میلیون عدد آن تولید 
داخل و 2.5 میلیون آن از طریق واردات بوده و 
این میزان بیشتر از متوسط ماهیانه مصرف سال 
گذشته بوده است. در حال حاضر هم همچنان 
بحث واردات و تولید داخل ســرم های تزریقی 
در کشور پیگیری می شود و برخی تولیدکنندگان 
سرم نیز به صورت سه شیفته فعالند تا نیاز بازار 

تامین شود.
به گزارش قدس آنالین، مشاور رییس سازمان 
غذا و دارو با تاکید بر اینکه در حال حاضر کمبود 
سرم رفع شده اســت، افزود: طبق گزارش های 
دریافتی از دانشگاه های علوم پزشکی، سرم به 

میزان کافی در سراسر کشور موجود است.

تجلیل  از مدیریت درمان تامین اجتماعی هرمزگان به عنوان دستگاه برتر اقامه نماز

دسترسی پایدار به آنتی بیوتیک کودکان تا هفته آینده 

مصاحبه اختصاصی // برای اعضای کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مراکز 
کانون خانه دوم شان است و کسانی که با 
کانون آشنا هستند، تالش می کنند که 
ارتباط شــان را با کانون و کتابخانه ها و 

کارگاه هایش قطع نکنند. 
کسانی که در هوای کانون تنفس می کنند و 
کتاب های کانونی را می خوانند وبه امانت 
می برنــد و در کارگاه هایش بطور مرتب 
شــرکت می کنند، آینده شان تضمین می 
شود و می توانند خودساخته شوند. کانون 
در واقع کودکان و نوجوانان را برای ورود 
به عرصه های مختلف در جامعه آماده می 
کند و ضرورت دارد مســئوالن نگاه ویژه 
تری را به کانون داشــته باشــند و از این 
مرکز آینده ســاز حمایــت کنند. به همین 
دلیل هم ضرورت دارد مدارس نیز برنامه 
ریزی نمایند تا دانش آموزان را به مراکز و 
کتابخانــه ها و کارگاه های کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان ببرند و یا مربیان 
کانون به مدارس بروند و کانون را بیشــتر 
برای دانش آموزان معرفی نموده و برخی از 
برنامه های کانون را در مدارس اجرا نمایند 
تا ارتباط دانــش آموزان مدارس و کانون 
بیشتر شده و این قشــر آینده ساز کشور 
با کانون پرورش فکری آشــناتر شوند و 
بخشی از وقت شان را در کانون بگذرانند که 
بر روند تحصیل شان نیز اثرات مثبتی دارد. 
اعضای کانون بدلیل ارتباط مستمرشان با 
کتاب و شــرکت در کارگاه های کانون که 
کتاب محور هســتند، دانش آموزان موفق 
تری نیز در تحصیل شان هستند وبه همین 
دلیل نیاز است که دانش آموزان هرمزگان با 
کانون پرورش فکری آشنا شوند و تا حد 

امکان از فعالیت هایش استفاده نمایند. 

در استان هرمزگان هم که تعدادی از مراکز 
کانون فعالیت دارند، اما در چهار شهرستان 
رودان، پارســیان، بشــاگرد و کیش هیچ 
مرکزی از کانون وجود ندارد که بایســتی 
بــرای راه انــدازی مراکز کانون توســط 
فرمانداران شــان اقدامــات الزم صورت 
پذیرد. همچنین نیاز اســت در مسکن مهر 
بندرعباس نیز مراکز کانون راه اندازی شود 
تا دانش آموزان ساکن در این منطقه نیز از 

فعالیت های کانون بی بهره نباشند. 
از طرفی دیگر نیاز اســت از مراکز سیار 
کانون حمایت شود و تریلر جهت فعالیت 
کانــون در مراکز حاشــیه ای شــهرها و 
روســتاها تامین شــود که انتظار می رود 
اســتاندار هرمزگان مشــارکت صنایع و 
خیریــن را جهت تحقق ایــن مهم فراهم 
ســازند تا کودکان ونوجوانان بیشتری از 
فعالیت هــا، کارگاه ها و برنامه های کانون 

پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان در 
هرمزگان بهره مند شوند. در ادامه سلسله 
گفتگوها با اعضای فعــال کانون پرورش 
فکری کــودکان و نوجوانان هرمزگان، در 
این شماره نیز گفتگویی را با یکی دیگر از 

اعضای کانون را منتشر کرده ایم. 
 توســط معلم کالس اولــم با کانون 

آشنا شدم 
دریــا: خودتان را بطــور کامل معرفی 
کنید واز چند سالگی و چگونه با کانون 
پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
آشنا شــدید؟ والدین تان چه نقشی در 
آشنایی واستفاده از کتابخانه وبرنامه 

های کانون داشتند؟ 
سارا گلشنی زاده ســوروئی، 11 ساله از 
)محله ی سورو( بندرعباس هستم. از سن 
۸ سالگی توسط خانم زرنگار ی معلم پایه 
اول دبســتانم با کانون آشنا شدم. والدینم 
نقش بسزایی در این رابطه دارند و همیشه 

پشتیبان و حامی من هستند.
دریا: بیشــتر در چه دوره ها وکارگاه 
های کانون شرکت کرده اید و ارزیابی 
تان از این کارگاه ها ودوره ها چیست 
؟ شــرکت کنندگان با چه مهارت هایی 
آشنا می شــوند؟ بین بچه های کانونی 
وغیرکانونــی چــه تفاوتــی فکر می 
کنی وجــود دارد؟ مربیــان کانونی با 
باهم  تفاوتی  چه  بنظرتان  غیرکانونی 

دارند؟
در کارگاه هایی مانند قصه گویی، فن بیان، 
نوشتن خالق، نمد دوزی ، حافظ خوانی و 

کارگاه های عمومی شرکت کردم 
و از کارگاه هایــی کــه شــرکت کــردم 
مهارت هــای نویســندگی، طریقه خوب 
صحبــت کردن، خوانش اشــعار حافظ و 

خیلی چیز های دیگر را آموختم. 
بچه های کانون با مهارت های زیادی آشنا 
شده و از اعتماد به نفس باالیی برخوردارند 
و مربیان کانون بســیار مهربان ، صبور و 

دلسوز و با تجربه و با دانش هستند.
دریا: با توجه به اینکه شما دانش آموز 
هستید، حضور در کانون چه اثری بر 
روی تحصیل تان داشته است؟ در روند 

تحصیل و درس خواندن و... چه تاثیری 
داشته است؟

اعضای کانون اعتماد به نفس بیشتری دارند 
و از آنجایی که در کانون به مطالعه ی بسیار 
اهمیت می دهند، دایــره ی لغاتم افزایش 
یافته و لغات زیادی به دانش لغاتم اضافه 
شده و بســیار راحت تر می توانم مطالب 
درســی را بفهمم و درک کنم و شعر های 

کتاب درسی را راحت حفظ کنم .
دریــا: باتوجه به مطالعــه کتاب های 
کانون پرورش فکــری، بنظرتان وجه 
تمایز کتاب هــای کانون با غیرکانونی 
چیست و چه مطالبی را از این کتاب ها 

آموزش دیده اید؟
من از کتاب های کانون خیلی مطالب را یاد 
گرفتم. از جمله مهارت های زندگی شامل 
گذشــت،کنترل خشم، همدردی و اینکه با 
تالش می توان به موفقیت دست پیدا کرد. 
با صداوسیمای مرکز خلیج  دریا:گویا 
فــارس هم همــکاری داریــد.  حضور 
در کانون چه اثری بــر حضورتان در 
صداوسیما داشت؟ چه برنامه هایی را 

اجرا می کنید؟
مــن در برنامه ی فصل بهارن شــاهنامه 
خوانی نبرد گردآفرید و ســهراب را اجرا 

کردم. 
دریا: در چه جشــنواره هایی تاکنون 
شــرکت کرده اید و به چــه مقام هایی 

دست یافته اید؟ 
من در جشنواره فردا مقام دوم نقالی خوانی 

را کسب کردم. 
 توصیه به والدین 

دریــا: چه توصیه هایی را به والدین و 
کودکان و نوجوانان برای اســتفاده و 
بهره مندی از برنامه های کانون دارید؟

توصیه می کنم حتما از برنامه ها و از 
مربیان های توانمند و دلسوز کانون برای 

فرزندان شان استفاده کند. 

ومسئوالن  ها  خانواده  بنظرتان  دریا: 
چه میــزان با کانون پــرورش فکری 
کودکان و نوجوانان آشنا هستید و چه 
کار باید کرد تا آنها بیشتر آشنا شوند 
و چــه حمایت هایی فکر مــی کنید از 
کانون و هنرجویانش بایستی صورت 

گیرد؟
آنها خیلی کم بــا کانون و فعالیت هایش 
آشــنا هستند. باید کانون و فعالیت هایش 
را به همه شناسانده شــود و می توان در 
مناســبت هایی که در مدرسه، در برنامه 
هایی که برگــزار می شــود، از کانون و 

هنرجویانش استفاده کنند. 
دریا:به نظــر خودتان اگــه با کانون 
آشنا نمی شدید مسیر زندگی تان چه 

تغییری می کرد؟
اگر با کانون آشــنا نمی شــدم، هیچ گاه 
استعدادهایم کشف نمی شد و نمی توانستم 
توانایی ها و عالقه هایم را کشف کنم و آنها 

را پرورش دهم. 
دریا:سوال آخر هم اینکه هرآن چیزی 
دیگری که در این گفتگو مطرح نشــد 

وتمایل دارید  را بیان کنند.
فقط در آخر تشــکر می کنــم از تمامی 
مربیان عزیز و دلسوزم در کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان.

یک عضو کانون پرورش فکری هرمزگان:

اگر با کانون آشنا نمی شدم، استعدادهایم کشف نمی شد
بچه های کانون با مهارت های زیادی آشنا شده و از اعتماد به نفس باالیی برخوردارند و مربیان کانون بسیار مهربان ، صبور و دلسوز 

و با تجربه و با دانش هستند

اعضــای کانون اعتمــاد به نفس 
بیشــتری دارنــد و از آنجایی که 
در کانــون بــه مطالعه ی بســیار 
اهمیت می دهند، دایره ی لغاتم 
افزایــش یافته و لغات زیادی به 
دانش لغاتم اضافه شده و بسیار 
راحت تر می توانم مطالب درسی 
را بفهمم و درک کنم و شعر های 

کتاب درسی را راحت حفظ کنم 

,,
در کارگاه هایــی ماننــد قصــه 
گویی، فن بیان ،نوشتن خالق، 
نمد دوزی ، حافظ خوانی و کارگاه 
های عمومی شرکت کردم و از 
کارگاه هایی که شــرکت کردم 
مهارت های نویسندگی، طریقه 
خوب صحبت کــردن ،خوانش 
اشــعار حافظ و خیلی چیز های 

دیگر را آموختم

,,

علی زارعی/دریا 
daryaz           @gmail.com1359


