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گفــت و گوی اختصاصی // مدیر روابــط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
هرمزگان در خصوص گالیه کارگران شــاغل در شرکت فوالد کاوه کیش از عدم اجرای طرح 
طبقه بندی مشــاغل، گفت: این شــرکت طبق قانون )رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ( 
موظف به تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشــاغل است و ابالغیه هم جهت انجام این کار به 

فوالد کاوه صادر شده و این صنعت هم  قول تهیه و اجرای این امر را داده است .

  وحیده شــاهی در گفت وگو با خبرنگار روزنامه دریا؛ در بندرعباس با اشاره به ماده ۴۹ قانون کار، 
اظهار کرد: به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح 
وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری 
کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذی صالح، طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه کنند و  پس 

ادامه در همین صفحهاز تایید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجرا درآورند .

ادامه از تیتر یک //
  وی در ادامــه افــزود: براســاس 
دســتورالعمل  مــاده ۴۹ قانون کار 
تمــام کارگاه های دائمــی باالی ۵۰ 
 نفــر مکلف به تهیــه و اجرای طرح 
طبقه بندی مشاغل هستند و در صورتی 
 که پیمان دهنــده دارای جدول طرح 
طبقه بندی مشــاغل مصوب وزارت 
کار باشــد پیمانکار موظف اســت 
حقوق کارگران تحت پوشــش خود 
را مطابق جدول مــزد پیمان دهنده 
پرداخت کند.مدیــر روابط کار اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
هرمزگان در همین رابطه، اضافه کرد: 
تمام شرکت هایی که کار پشتیبانی و 
تامین نیرو انســانی را برعهده دارند 
طبق قانون موظف هستند با هر تعداد 
نیرو طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه 

و اجرا کنند.
* رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر اجرای 
طبقه بندی مشاغل در مناطق ویژه و آزاد

    شاهی با بیان اینکه علی رغم ذهنیت 
کارفرمایان مستقل در مناطق ویژه و 
آزاد در خصوص عــدم الزام به تهیه 
و اجرای طرح طبقه بندی مشــاغل، 
خاطرنشــان کرد: تمــام کارگاه های 
مشــمول این طرح، براســاس رای 
هیأت عمومی دیــوان عدالت اداری 
که در آن مقرر داشته در موقع سکوت 
و اجماع قانون مناطــق آزاد و ویژه، 
قانون ســرزمین اصلی حاکمیت دارد 

و همچنیــن مقاوله نامه بین المللی در 
خصوص کار و مزد یکســان و ماده 
۵۱ مکــرر قانون مناطــق آزاد، این 
کارگاه ها مکلف به اجرای طرح طبقه 
بندی مشاغل هســتند. وی از صدور 
ابالغیه از سوی این اداره کل به برخی 
از صنایع مستقر در استان نظیر شرکت 
فوالد کاوه جنوب کیش، چند شرکت 
نفتــی و فــوالدی و ... جهت تهیه و 
اجرای طرح طبقه بندی مشاغل خبر 
داد و در خصــوص گالیــه کارگران 
شاغل در شرکت فوالد کاوه کیش از 
عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، 
براساس  کاوه  فوالد  افزود: شــرکت 
قانــون) رای دیوان عدالــت اداری( 
موظف به تهیــه و اجرای طرح طبقه 
بندی مشاغل در صنعت خود است و 
این شرکت قول انجام این امر را داده 
است.  مدیر روابط کار اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان 
اجرای عدالت مــزدی، جلوگیری از 
بهره کشــی از کار دیگری، پرداخت 
مزد مساوی برای کار یکسان، ایجاد 
انگیزه، تعادل در بازار کار، مشــخص 
شدن شــرح وظایف و... را از مزایای 
طرح طبقــه بندی مشــاغل نام برد.
شــاهی به ماده ۵۰ قانون کار اشاره 
کرد و ابراز داشت: چنانچه کارفرمایان 
مشمول این قانون در مهلت های تعیین 
شــده از طرف وزارت کار مشــاغل 
کارگاه هــای خــود را ارزیابی نکرده 
باشــند این وزارت انجــام این امر را 
به یکی از دفاتر موسســات مشاور 
فنی ارزیابی مشــاغل و یا اشخاص 

صاحب صالحیت ) موضوع تبصره ۲ 
ماده ۴۹( واگذار خواهد کرد و کارفرما 
عالوه بر پرداخت هزینه های مربوط به 
این امر مکلف به پرداخت جریمه ای 
هزینه های مشاوره  معادل ۵۰ درصد 
به حســاب درآمد  عمومی کشور نزد 
خزانه داری کل است و از تاریخی که 
توســط وزارت کار و امور اجتماعی 
تعیین می شود کارفرما باید مابه التفاوت 
احتمالی مزد ناشــی از  اجرای طرح 
ارزیابی مشــاغل را بپردازد. وی در 
بخش دیگــری از ســخنان خود به 
بخشنامه شــورای عالی کار پرداخت 
و افزود: طبق این بخشنامه کارگرانی 
که دارای یک سال ســابقه کار شده 
یا یک ســال از دریافت آخرین پایه 
سنوات آن ها گذشته باشد کارگاه ها 
موظف به پرداخت پایه سنوات روزانه 

به کارگران هستند.
*  تغییر پیمانکار تاثیری در پرداخت 

پایه سنوات کارگران نخواهد داشت
   مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی اســتان هرمزگان در 
همین رابطــه، اضافه کرد: در صورتی 

که محــل فیزیکــی کار کارگر ثابت 
باشد و کارگر دارای یک سال سابقه 
کار باشــد تغییر پیمانکار تاثیری در 
پرداخت پایه سنوات کارگران نخواهد 
داشــت و با توجه بــه قراردادهای 
موقت پیمانکاران با پیمان دهندگان و 
 ثابت ماندن کارگران در محل کارگاه 
قانــون در حمایت  پیمان دهندگان، 
از این قبیل کارگران تســویه حساب 
سنواتی را مانع از دریافت پایه سنوات 
ندانســته است. شــاهی خاطر نشان 
کرد: در کارگاه هایی که شرکت ها به 
عنوان تامین نیروی انسانی مشغول به 
فعالیت هســتند و کارگاه ثابت است، 
تغییر پیمانکار مصــداق تغییر کارگاه 
نیســت بنابراین پیمانــکاران جدید 
گذشته  ســال های  سنوات  پایه  باید 
کارگران شــاغل در همان کارگاه را 
پرداخت کننــد.وی در پایان، خاطر 
نشان کرد: این معاونت با جدیت پیگیر 
اجرای طرح طبقه بندی مشــاغل در 
کارگاه های مشــمول است و از هیچ 
تالشی در این زمینه جهت تحقق این 

امردریغ نخواهد کرد .

هشدار اداره کار به یکی از صنایع غرب بندرعباس ؛  

فوالد کاوه موظف به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل است

هشدار اداره کار به یکی از صنایع غرب بندرعباس ؛ 

فوالد کاوه موظف
 به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل است

 لزوم حمایت دولت و مجلس
 از کانون پرورش فکری 

هیچ یک از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان در بازداشت نیستند 

شنیدن حرف مردم 
توسط مسئوالن  به نفع جامعه است

 این شرکت طبق )رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ( موظف به تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل است 
و ابالغیه هم جهت انجام این کار به فوالد کاوه صادر شده و این صنعت هم  قول تهیه و اجرای این امر را داده است 

صفحه 1 را بخوانید

          یعقوب رستمی/دریا
yaghob.rostami      @gmail.com22

گروه خبــر // نماینده مردم اســتان 
هرمزگان در مجلس شــورای اسالمی 
با بیان اینکه جای بســی خوشحالی 
اســت که شاهد حرکت روبه رشد اتاق 
بازرگانی هرمزگان هســتیم که تحقق 
این مهم ماحصل تالش، همدلی و وحدت 
نظری اســت که بین کارکنان و هیئت 
نمایندگان این اتاق و مجموعه کسانی  
که پشــتیبان اتاق هســتند، از جمله 
استاندار و روسای سازمان های زیربط 
ازجمله سازمان صمت و.... که این حرکت 
جمعی امروز باعث ارتقای شاخص های 
کمی وکیفی اتــاق بازرگانی هرمزگان 

شده است . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمدآشوری 
در بازدید از ساختمان جدید اتاق بازرگانی 
 هرمــزگان افــزود : هرمــزگان از جمله 
استان هایی است که مزیتی نسبی و ترکیبی 
در تجارت، بازرگانی، کشاورزی، صنعت، 
معدن، گردشگری، صید وصیادی و.... دارد 

و تجارتی که به لحاظ ســنتی در گذشته 
تاریخ جزو مزیت های اساسی این منطقه 
بود، بایستی حیات دوباره پیدا کند که نقش 
اتاق بازرگانی در این حوزه بی بدیل است. 
آشوری گفت : باتوجه به ظرفیت هایی که 
در این حوزه ایجاد شده است، اتاق بازرگانی 
می تواند پیشران احیای تجارت مرزی در 
ابعاد و عرصه های مختلف باشد  و این نقطه 
اتکایی بر مجموعه اتفاقات تاریخی است 
که در حوزه تجارت وبازرگانی در استان 
اتفاق اقتاده است. نماینده مردم بندرعباس، 
حاجی آباد، خمیر، قشــم و ابوموسی در 
مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: فراز 
و فرودهای مختلــف را در حوزه تجارت 
وبازرگانــی تجربه کردیم که مطالبه جدی 
در شرایط کنونی از اتاق بازرگانی این است 
که خودش را بــرای تغییرات و تحوالت 
آینده استان آماده کند و به عنوان پیشران 
توســعه اقتصادی الزامات و بایسته ها و 
پیش نیازهایش را فراهم کندتا این جهش 

 که اراده ملی پشــت آن است و اقدامات 
منطقه ای هــم تکمیل کننده آن اســت، 
بتواند به خاســتگاه و اهداف قبل برسیم. 
وی افزود: اســتان هرمزگان بدلیل شأن و 
جایگاهش با توجه به اینکه جزو ۵ استان 
استراتژیک کشور تلقی می شود، بایستی 
بتواند این خاســتگاه و اهداف را در سطح 
منطقه با مشــارکت فعاالن اقتصادی و هم 
در ســطح ملی، این اهداف را تامین کند. 
رئیس سازمان صمت هرمزگان نیز در این 
بازدید با اشــاره به احداث ساختمان اتاق 
بازرگانی هرمزگان گفت: امروز به آرزوی 
دیرینــه ای که برای فعــاالن اقتصادی به 
لحاظ زیرساختی یا محل اجماع آنها که در 
 حوزه تجارت خارجی و فعاالن اقتصادی، 
خالء اش در استان احســاس می کردم، 
رسیدم.  خلیل قاسمی افزود:با توجه به اینکه 
شــاهد بودیم شرایط و موقعیتی که استان 
هرمزگان و بخصوص بندرعباس به لحاظ 
تولیدات صنعتی و معدنی و فعالیت تجارت 

 دیرینه که در استان داشتیم و همترازی که با 
اســتان های کشورهای همســایه دیده 
 بودیم،  به خود می بالیم که یک مکان در 
خور شــأن فعاالن اقتصادی توسط اتاق 
 بازرگانی مهیا شده است.وی گفت : از این به بعد 
توقــع مان از اتاق بازرگانــی برای انجام 
 امــورات و توســعه تولیدات اســتان در 
بخش های صنعتی، معدنی، کشاورزی و در 
مبادالت تجاری که مهمترین بخش بازار 
است، این اســت که بیش از پیش در این 
حوزه ها نقش آفرینی کند.قاســمی اظهار 
داشت : در حوزه تولید استان شاهدیم که اگر 
میانگین تولید کشور، پنج و نیم درصد است، 
اما در استان این عدد یازده است که دوبرابر 
تولید کشور است که این میانگین  در شش 
ماهه اول ســال جاری شاهد این افزایش 
تولید بودیم.رئیس سازمان صمت هرمزگان 
گفت:  با این شرایط توقعات و انتظارات به 
لحاظ سرمایه گذاری در سال های آینده 
با توجه به کسب رتبه اول سرمایه گذاری 
درســال ۱۴۰۱ در حوزه صنعت و معدن 
و نقش و وظیفه بخــش خصوصی برای 
سازماندهی و حرکت و انتظاراتی که جامعه 
محلی از فعاالن اقتصادی استان دارد، انتظار 
بیشتری است که امیدواریم با برنامه ریزی و 
سازماندهی تیم جدید اتاق بازرگانی، بتواند 
جایگاه واقعی اســتان را در حوزه تولید و 

تجارت خارجی داشته باشد .

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی مطرح کرد 

اتاق بازرگانی هرمزگان ، پیشران توسعه اقتصاد استان 
 

اداره کل امور مالیاتی هرمزگان حائز رتبه شایسته تقدیر در امر توسعه ترویج اقامه نماز شد
گروه خبر // از سوی ستاد اقامه 
نماز استان، اداره کل امور مالیاتی 
هرمزگان در نظــارت و ارزیابی 
عملکرد دستگاه ها در امر خطیر 
نماز حائز »رتبه شایسته تقدیر« 

گردید . 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ اداره کل 
امور مالیاتی هرمزگان براســاس نظر 
هیات ارزیابی و داوری ســتاد اقامه 
نماز استان )نماینده ولی فقیه در استان 
هرمزگان و امــام جمعه بندرعباس، 
استاندار هرمزگان و مدیر ستاد اقامه 
نماز استان( با کسب امتیازات الزم  در 
میان دســتگاه های اجرایی استان در 
سال ۱۴۰۰ حائز رتبه شایسته تقدیر 
 در امر خطیر نماز شــد و  با حضور 

حجه االســالم و المسلمین اعتمادی 
مشاور استاندارو مدیر ستاد اقامه نماز  
و حجه االســالم و المسلمین امینی  
نماینده ستاد اقامه نماز استان از مدیر 
کل امور مالیاتی هرمزگان  تقدیر شد 
و از همــکاری و تعامل این اداره کل 
در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ اقامه 
نماز قدردانی گردید.درمتن لوح تقدیر 
هیات ارزیابی و داوری ســتاد اقامه 
نماز استان )نماینده ولی فقیه در استان 
هرمزگان و امــام جمعه بندرعباس، 
استاندار هرمزگان و مدیر ستاد اقامه 
نماز استان( به مدیر کل امور مالیاتی 

استان هرمزگان آمده است: 
جناب آقای رضا آخوند زاده 

مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان

اقامه نماز نشــانه حکومت صالحان 
و نوید بخش نشــر و ترویج پاکی و 
مهربانی در جامعه اســالمی اســت.

رسالتی که خدا، بر عهده ی همه مدیران 
و سیاســت گزاران میهــن عزیزمان 
 قرار داده، توســعه ی فرهنگ نماز و 
پایبند نمودن همگان به آن است، که 
این مهم تنها، با برنامه ریزی صحیح 
و هدفمنــد در همه حــوزه ها و به 
ویژه حوزه آموزش و رســانه امکان 
پذیر خواهــد بود.نظر به اینکه هیات 
ارزیابــی و داوری ســتاد اقامه نماز 
 استان، عملکرد اداره کل امور مالیاتی 
 استان هرمزگان در سال ۱۴۰۰را در بین 
 دستگاه های اجرایی استان شایسته تقدیر

 مــی داند، بدیهی اســت احراز رتبه 

برتر، حاکی از تالش همکاران خدوم 
آن دستگاه در تعالی فرهنگ نماز می 
باشد، اینجانب این موفقیت  ارزشمند 
را به مدیریت، شــورای اقامه نماز، 
دبیر، امام جماعت و ســایر همکاران 

فعال در حوزه ترویج و توسعه اقامه 
نماز تبریک گفته و این لوح سپاس به 
جنابعالی اهدا می گردد، و برای همه 
خدمتگزاران به آســتان رفیع نماز و 

عبادت آرزوی توفیق می نمایم .
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امام جمعه اهل سنت بندرعباس در خطبه های نماز جمعه :
 شنیدن حرف مردم توسط مسئوالن

 به نفع جامعه است
  گروه خبر // امام جمعه اهل سنت بندرعباس در خطبه های 
نماز جمعه این هفته، اقدامات تروریستی در شاهچراغ شیراز را 
محکوم کرد و گفت: گرفتن اسلحه بروی مردم و کشتن افراد بی 
گناه محکوم است.به گزارش خبرنگار دریا؛ شیخ یوسف جمالی 
افزود: عمل غیر انسانی توسط هر کسی و در هر کجا که منجر به 
کشته شدن افراد بی گناه شود، محکوم است و حادثه شاهچراغ 
شیراز نیز از این نوع است.وی در ادامه با اشاره به حادثه یک 
ماه پیش زاهدان و جان باختن تعدادی از نمازگزاران گفت: در 
این حادثه نیز افراد بی گناه زیادی کشته شدند اما اتفاق خوبی 
که امروز مطلع شــدم و کاش زودتر اتفاق می افتاد،  برکناری 
فرمانده انتظامی زاهدان و رئیس کالنتری ۱۶ این شهر بود، از 
ایــن جهت خبر خوبی بود و قدم مثبتی در برخورد با مقصران 
حادثه است.امام جمعه اهل سنت بندرعباس در ادامه با تاکید 
بر اینکه مسئوالن باید بیشــتر به حرف مردم بویژه جوانان و 
نوجوانان که معترض هستند، گوش دهند، تصریح کرد: نوجوانان 
و جوانان فرزندان ما، جامعه و همین مسئوالن بوده و محصول 
رفتار و تربیت ما هستند؛ آنها خواسته ها و نگرانی هایی دارند، 
که الزم اســت فضا برای آنها فراهم کرده و حرف های شان را 
بشنویم و به آنها مجال بدهیم حرف شان را بزنند.شیخ جمالی 
افزود: به نفع جامعه اســت که فضای جامعه باز و حرف های 
مردم شنیده شود تا اگر نیاز بود تغییری در آن صورت بگیرد.وی 
از مسئوالن خواست این موضوع را جدی تر بگیرند تا تنش ها 

و درگیری ها بیشتر نشود .
هیچ یک از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

هرمزگان در بازداشت نیستند 
  گروه خبر // رئیس دانشــگاه علوم پزشکی هرمزگان با 
توجه به شــایعات منتشر شده در فضای مجازی در خصوص 
دســتگیری و ضرب و شتم دانشجویان این دانشگاه، با رد این 
شایعات گفت: هیچ یک از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان در بازداشت نیستند.حسین فرشیدی رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی هرمزگان اظهار کرد: به هیچ عنوان ورود نیروی 
انتظامی  به محوطه خوابگاه و یا دانشکده های آموزشی دانشگاه 
علوم پزشکی هرمزگان و همچنین ضرب و شتم نداشته ایم.به 
گفته وی، تعداد محدودی از دانشجویان که خارج از چارچوب 
مقررات دانشگاه اقداماتی را انجام داده بودند خودشان به همراه 
والدین شــان فراخوانده شــدند و با انعکاس به خانواده ها از 
آنها خواسته شــد که در چارچوب قوانین و مقررات دانشگاه 
رفتار کنند.رئیس دانشــگاه علوم پزشکی هرمزگان تاکید کرد 
که اگر دانشــجویان رفتار های هنجار شکن را در محیطهای 
آموزشی و دانشجویی داشته باشند و یا تکرار کنند، برابر آیین 
نامه های انضباطی دانشــجویان با آنها برخورد خواهد شد.به 
گزارش فارس؛ دکتر فرشیدی همچنین گفت: تاکید می کنم در 
حال حاضر هیچ یک از دانشجویان این دانشگاه در بازداشت 

به سر نمی برند .

 گروه خبــر //  نماینده ولــی فقیه در 
اســتان هرمزگان گفت: مثلث دشــمنی 
عبری، عربی و غربی توان ضربه زدن 

به ملت ما را ندارد . 
    حجــت االســالم و المســلمین محمــد 

 عبادی زاده در خطبه های نماز جمعه بندرعباس با 
محکوم کردن جنایت تروریستی حرم شاهچراغ 
افزود: ضعف و نا امیدی دشمنان از نتیجه بخشی 
طرح های پیشــین از جمله اغتشاشات اخیر، 
موجب شد دست به کشتار شهروندان بی گناه در 
قالب طرح های تروریستی شوند.وی گفت: امروز 
دشمن به نقطه ای رسیده اســت که با عملیات 
تروریستی از مردم انتقام می گیرد.خطیب جمعه 
 بندرعباس افزود: ترورهای کور نشان دهنده به 

بن بســت رسیدن دشمن در ابعاد مختلف است.
حجت االسالم و المسلمین عبادی زاده اظهار کرد: 
امروز در شــرایطی قرار داریم که بصیرت مردم 
برای شــناخت دشمنان زیاد است و توطئه های 
آنــان را خنثی می کنند.وی در بخش دیگری از 
ســخنان خود با گرامیداشت روز دانش آموز از 
مسئوالن آموزش و پرورش خواست برای ترویج 
معنویت بین دانش آموزان بکوشند.نماینده، ولی 
فقیه در استان به روز پدافند غیر عامل اشاره کرد 

وافزود: پدافند غیر عامل باید یک پدافند مردم 
پایه باشد که نقش مردم در حوزه های سالمت و 
صیانت از ظرفیت ها و سرمایه و زیر ساخت ها به 
 خوبی ایفا شود.به گزارش ایسنا ؛ حجت االسالم 
و المسلمین محمد عبادی زاده در بخش دیگری 
از سخنان خود با گرامیداشت سالروز میالد امام 
حسن عسکری )ع( گفت:حفاظت و صیانت از 
جامعه اســالمی بزرگترین ماموریت ایشان در 

دوره امامتشان بود .

نماینده ولی فقیه در هرمزگان :

ترورهای کور نشان دهنده به بن بست رسیدن دشمن است

گروه خبر//  نخستین اردوی ملی و دانشجویی راهیان 
پیشــرفت با حضور ۸۰ مسئول بســیج دانشجویی 

دانشگاه های کشور در هرمزگان برگزر شد . 
  جانشین سازمان بسیج دانشجویی کشور گفت: هدف از برگزاری 
این اردوها بازدید دانشجویان از پاالیشگاه ها، صنایع و ظرفیت های 

هرمزگان و معرفی دستاوردهای نظام جمهوری اسالمی ایران است.
علیرضا کیخا افزود: این دانشــجویان پس از این اردو، مســئول 
برگزاری اردوهای پیشرفت در دانشگاه های خود خواهند شد.وی 
بیان کرد: در این اردو دانشــجویان از ظرفیت ها و توانمندی های 
مجتمع کشــتی سازی و صنایع فراســاحل ایران بازدید کردند.به 

گزارش ایسنا ؛ جانشین سازمان بسیج دانشجویی کشور با اشاره به 
اینکه بازدید از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، تنگه هرمز و مناطق 
عملیاتی هشت سال دفاع مقدس در هرمزگان از دیگر برنامه های 
دانشجویان در سفر دو روزه به هرمزگان است، تصریح کرد:  اردوی 

دانشجویی راهیان پیشرفت تا پایان سال ادامه خواهد داشت .

   
سرمقاله

  درحالیکه انتظار می رفت با نیم قرن تالش، مرغک کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان بر شــانه تمامی کودکان و نوجوانان میهن 
 اســالمی مان بنشیند، اما بدلیل بی توجهی به این نهاد فرهنگ ساز و 
 آینده ســاز، کاســتی هایی در این حوزه وجــود دارد که در برخی 
استان ها مانند هرمزگان نواقصش بیشتر است.در هرمزگان همچنان 
چهار شهرستان رودان، پارســیان، بشاگرد و کیش فاقد مرکز کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستند و سایر شهرستان ها به غیر 
از بندرعباس هم فقط هر شهرستان یک مرکز دارد و در بندرعباس هم 
بسیاری از مناطق از جمله شهرک پیامبراعظم)ص( با بیش از صد هزار 
نفر جمعیت، فاقد حتی یک مرکز کانون می باشد. در حوزه مراکز سیار 
هم استان نیاز به تریلر و اتوبوس و... دارد تا کودکان و نوجوانان شهری 
و روســتایی در مناطق دور ونزدیک بتوانند از برنامه های کانون که 
کتاب محور هستند، بهره مند شوند.کانون پرورش فکری باعث افزایش 
اعتماد بنفس کودکان و نوجوانان و اندیشیدن و تصمیم گیری مناسب 
و... می شــود و برای آینده آماده می شــوند. بطور حتم اگر از کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان در کشور بیش از این توجه می شد 
و کودکان و نوجوانان دیروز و جوانان امروز  در زیر چتر کانون پرورش 
فکری فعالیت داشتند، امروز بصورت هیجانی تصمیم گیری نمی کردند 
و فریب رسانه های معاند را هم نمی خوردند. مقام معظم رهبری نیز با 
اشاره به حضور هیجانی برخی جوانان در اغتشاشات، تاکید فرمودند که 
بایستی کار فرهنگی با اینها شود. این فرمایش معظم له نشان می دهد که 
از بخش فرهنگی غفلت شده و کودکان، نوجوانان و جوانان بخصوص 
در دو سه سال اخیر با شیوع کرونا و مجازی شدن تحصیالت و... بیش 
از پیش در فضای مجازی بدون ناظر رها شدند و دشمن هم خوراک 
مورد نیاز این اقشار را آنگونه که خودشان می خواستند به فرزندان ایران 
دادند و باعث شده است که برخی نتوانند تصمیم مناسبی در ایام حساس 
بگیرند و دشمن از آنها سوء استفاده می کند. این وضعیت نشان می دهد 
که بایستی به حوزه فرهنگ توجه بیشتری شده و تجدیدنظر اساسی در 
این حوزه صورت گیرد و یکی از مراکزی که با داشتن مربیان متخصص 
می تواند در پرورش کودکان و نوجوانان اثرگذار باشد، کانون پرورش 
فکری است که نباید از این حوزه غفلت کرد. متاسفانه بی توجهی به 
کانون باعث شده که کمبود مرکز از یک طرف و کمبود مربی در مراکز 
فعال را شاهد باشیم و برخی از مربیان هم بدلیل حقوق پایین کانون و 
مشکالت زیاد در جذب و رسمی شدن در کانون، تمایل دارند به سایر 
ســازمان ها از جمله آموزش و پرورش بروند که نیاز است در دولت 
و مجلس برای این حوزه تصمیمات مناسبی اتخاذ گردد تا خالء های 
موجود برطرف شده و گام های اساسی در حمایت از نهادهای فرهنگی 
در کشور و بخصوص استان هرمزگان برداشته شود. بایستی چتر کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان بر ســر تمام کودکان و نوجوانان 
سرزمین مان گسترده شود تا نسلی پویا، متفکر، آینده نگر وآینده ساز 

پرورش یابند و نباید از این حوزه غفلت نمود .
   علی زارعی

لزوم حمایت دولت و مجلس از کانون پرورش فکری 

گروه خبر // تفاهم نامه توسعه آموزش 
هنر در مدارس شــبانه روزی اســتان 
هرمزگان در راســتای آموزش هنر برای 
همه بین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و اداره کل آمــوزش و پــرورش منعقد 

گردید .
   به گزارش خبرنگار دریا ، اسمعیل جهانگیری در 
جلسه امضای تفاهم نامه، ضمن خوش آمدگویی به 
حمید یزدانی مدیر کل دوره اول متوسطه وزارت 
آموزش و پــرورش و محمد قویــدل مدیر کل 
آموزش و پرورش هرمزگان در این مراسم عنوان 
کرد : در بحث آموزش به ویژه آموزش هنر باید به 
یک عدالتی برسیم که همه از آن برخوردار باشند 
از اینرو وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی سیاست 
آموزش هنر برای همه را دنبال می کند و اســتان 
هرمزگان نیــز برخوردار از این جریان اســت و 
رتبه دوم از لحاظ اســتقبال از این طرح در کشور 
را دارا می باشــد.وی در ادامه بیان داشت : استان 
هرمزگان یک استان هنرمند خیز است و مردم این 
خطه تشنه هنر می باشند پس می طلبد دو ارگان 
آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشــاد اســالمی 

همکاری نزدیکی با هم داشــته باشــند.مدیر کل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی هرمزگان اظهار داشت: 
اگر علم در قالب هنر به دانش آموز گفته شــود 
اثرپذیری بیشتری دارد زیرا هنر زیباست و انسان 
هم ذاتا زیبایی را دوست دارد و جزء فطرت انسانی 
 اســت.جهانگیری در ادامه بیان کرد : امروز تقابل 
روایت هاســت و پیروزی با کسی است که میدان 
دار این جایگاه باشد و نوجوانان ما اگر به ابزار هنر 
مسلح باشند می توانند بهتر در جامعه نقش ایفا کنند.

در بخش دیگر این مراسم حمید یزدانی مدیر کل 
دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش عنوان 
کرد : بحث آموزش هنر یک اولویت برای آموزش 
و پرورش است و یادگیری هنر برای همه معلمان 
الزم است و صرف اینکه هنر برای هنر نباشد زیرا 
همه مدرسان از طریق هنر می توانند در یادگیری 
بهتر دانش آموزان تاثیرپذیری بیشتری داشته باشند 
 و از آنجایی که مدارس شــبانه روزی از اهمیت

 ویژه ای برخوردار هستند آموزش هنر برای این 
دانــش آموزان از مهمترین اولویت این تفاهم نامه 
می باشد.در ادامه محمد قویدل مدیر کل آموزش 
 و پــرورش هرمزگان بیان داشــت : این قرارداد 

فتح بابی اســت برای اجرای بهینــه عمل کردن 
مدارس در خصوص آموزش هنر. استان هرمزگان 
با داشــتن ۱3۰۰۰ نفر دانش آموز که در مدارس 
شبانه روزی تحصیل می کنند و جزو استان هایی 
است که از آمار باالیی در این سطح دارا می باشد 
و می طلبد ظرفیت دیگر دستگاه ها را در خصوص 
همکاری با آموزش و پــرورش در این زمینه را 
 بســیج کنیم.گفتنی اســت : در پایان این مراسم 
تفاهم نامه همکاری فیمابیــن اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اســالمی هرمزگان و اداره کل آموزش و 

پرورش استان هرمزگان منعقد گردید .

انعقاد تفاهم نامه همکاری
 بین اداره کل ارشاد و آموزش و پرورش هرمزگان

گــروه خبــر // در جریــان بازدیــد 
دادگســتری  کل  رئیــس  قهرمانــی 
هرمزگان از مجتمع کشــتی ســازی 
)ایزوایکو(، دستورات  ایران  فراساحل 
در   ویــژه قضایی جهــت تســریع 
آماده سازی کشــتی تفریحی سانی 
برای خدمت رسانی به مسافران جام 

جهانی قطر صادر شد .
  بــه گزارش خبرنــگار دریــا ؛ رئیس کل 
دادگستری استان هرمزگان در جریان بازدید از 
مجتمع کشتی سازی فراساحل ایران )ایزوایکو( 
اظهار داشــت: با توجه به اهمیتی که صنایع 
کشتی ســازی در مباحث مربوط به تولید و 
اشتغال و اقتصاد مقاومتی دارند تصمیم گرفتیم 
که به همراه دادســتان بندرعباس و معاونین 
دادگســتری اســتان از صنایع کشتی سازی 
فراساحل ایران )ایزوایکو( بازدید کنیم.مجتبی 
قهرمانی در ادامه افزود: مسائل و موارد مختلفی 
در راستای حمایت دستگاه قضایی از تولید و 
اشتغال در این بازدید مورد بررسی میدانی قرار 

گرفت که از آن از جمله مهمترین آن می توان 
به اتخاذ تدابیر الزم برای جلوگیری از اشغال 
اســکله ها و مواردی کــه مربوط به حمایت 
از صنایع کشــتی سازی اســت نام برد که در 
خصوص آن دســتورات ویژه ای صادر شده 
است.وی همچنین تصریح کرد: اقدامات بزرگ 
و غرور آفرینی در مجموعه کشــتی ســازی 
فراساحل در حال پیگیری و انجام است که از 

آن جمله می توان به تعمیر ، بازسازی و تولید 
کشتی های بزرگی توسط متخصصین و نخبگان 
ایرانی اشاره کرد.قهرمانی خاطرنشان کرد: یکی 
از کشتی هایی که در محوطه صنایع فراساحل 
بندرعباس در حال بازسازی است، کشتی سانی 
می باشد که قرار اســت در جریان برگزاری 
مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ مسافران 
ایرانی را به سمت قطر حمل کند که در راستای 

آماده سازی ســریع تر و ایمن تر این کشتی 
نیز دســتورات ویژه ای صادر شد.رئیس کل 
دادگستری استان هرمزگان همچنین یادآور شد: 
صنایع کشتی سازی عالوه بر نقش و جایگاه 
استراتژیکی که دارند در حوزه ایجاد اشتغال نیز 
می توانند بسیار موثر باشند و حجم باالیی از 
اشتغال را ایجاد کنند که این موضوع هم توسط 
دادستان مرکز استان مورد پیگیری قرار گرفته 
است.وی بیان داشت: در سطح ملی نیز از دولت 
محترم تقاضا داریم که امور مربوط به تعمیرات 
کشتی ها و موارد مرتبط به قراردادهایشان را به 
سمت و سوی استفاده از ظرفیت های داخلی به 
ویژه صنایع فراساحل کشتی سازی ایران سوق 
دهند.گفتنی است؛ کشتی تفریحی سانی دارای 
هفت طبقه و ۱۵۰ اتاق و دویســت و هشتاد 
تخت است و قرار است در زمان برگزاری جام 
جهانی ۲۰۲۲ در مسیر ایران به قطر مسافران 
را جابه جا نماید.سالن های ورزشی و همایش، 
سینما، کافی شاپ و رستوران از امکانات این 

شناور است.

صدور دستور قضایی جهت تسریع در آماده سازی کشتی کروز »سانی« برای جام جهانی

برگزاری نخستین اردوی ملی و دانشجویی راهیان پیشرفت در هرمزگان 

گروه خبر // معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
هرمزگان، گفت: رفع مشــکالت معلوالن استان هرمزگان به 

ویژه روشندالن مورد تاکید ویژه استاندار استان است .
    به گــزارش خبرنگار دریا ؛ دکتر احســان کامرانــی در آیین تجلیل 
از روشــندالن موفق اســتان به مناســبت روز جهانی نابینایان با اشاره 
 به توانمندی های روشــندالن، عنوان کرد: افــراد دارای معلولیت بینایی 
توانمندی های بســیار خوبی در بخش های مختلــف دارند.وی افزود: 
تحصیل روشندالن استان در رشــته های مختلف و همچنین فعالیت در 
رشته های ورزشی نشانگر توانمندی های معلوالن دارای معلولیت بینایی 
هستند.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، خاطرنشان 
کرد: روشندالن استان دارای دغدغه های بسیاری به ویژه در زمینه اشتغال 
و مسکن دارند که پیگیری و دنبال خواهد شد.کامرانی در همین خصوص، 
گفت: دســتگاه های اجرایی و بنگاه های اقتصادی رسالت مهمی در حل 
مشکل اشتغال معلوالن به ویژه روشندالن دارند که ضروری است با اهتمام 
جدی پیگیری و دنبال کنند.وی تصریح کرد: رفع مشکالت معلوالن استان 
به ویژه روشندالن اســتان مورد تاکید ویژه استاندار استان است و ایشان 

دستورات ویژه ای در این رابطه صادر کرده اند .

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان در آئین گرامیداشت روز جهانی نابینایان :

قانون حمایت از معلوالن
 ظرفیت مناسبی در راستای رفع مشکالت روشندالن است

گروه خبر //  مدیر کل میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری هرمزگان 
گفت: از ابتدای ســال ۷ هــزار مجوز 
در  در رشته های صنایع دستی  فعالیت 

استان صادر شده است . 
  ســهراب بناوند با بیان اینکــه همچنین در 

این مدت 3۰۰ مجوز کســب و کار هم تمدید 
شــد، تصریح کرد: تــا پایان ســال ده خانه 
صنایع دســتی در استان با اعتبار ۵۰۰ میلیون 
تومان مجهز می شــوند.وی با اشاره به اینکه 
هنرمندان صنایع دســتی هم پس از دریافت 
مجوز می توانند عضو خانه های صنایع دستی 
شوند، اضافه کرد: هنرمندان با در دست داشتن 

مدارک هویتــی و حرفه ای خــود می توانند 
به اداره هــای میراث فرهنگی شهرســتان ها 
 مراجعه کرده و پس از آزمون عضو خانه های 
صنایع دستی شوند.به گزارش ایسنا ؛ مدیر کل 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
اســتان بیان کرد: 3۲ خانه صنایع دســتی در 

هرمزگان فعال است .

صدور ۷ هزار مجوز 
فعالیت رشته های
 صنایع دستی در هرمزگان

گروه خبر // مردم شهر بندرعباس در محکومیت اقدام 
تروریستی شیراز راهپیمایی کردند .

    مردم همیشــه در صحنــه و والیتمدار شــهر بندرعباس
 ظهر جمعه پیش از نماز جمعه بندرعباس با حضور در خیابان 
امــام خمینی)ره( اجتماع عظیمی را جهــت ابراز همدردی با 
مردم شــیراز و خانوادههای معظم شهدای عملیات تروریستی 
 عوامــل داعــش در حرم مطهــر حضرت احمدبن موســی 
علیه الســالم برگزار کردند و این اقدام وحشیانه که در پی آن 
تعدادی زن، کودک و انســانهای بیگناه جان خود را از دست 
دادنــد را محکوم کردند.مردم بندرعباس باری دیگر با حضور 
حماسی خود در خیابان جهت دفاع از آرمانهای امام و رهبری 
با وجود دمای باالی هوا نشــان دادند که تبلیغات امپراطوری 
رسانه های غرب بر علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، 
اندکی در ثبات قدم مردم برای دفاع از والیت سســتی ایجاد 
نمی کند و همواره گوش به فرمان ولی امر مســلمین حضرت 
آیت اهلل خامنه ای مدظله العالــی خواهند بود. مردم بندرعباس 
بــا این اجتماع عظیم که برای چندمین بار طی هفته های اخیر 
برگزار می شود باری دیگر نشان دادند که قدردان نعمت امنیت 

هســتند و صف خود را از آشوبگرانی که به نام اعتراض، فضا 
برای اقدامات تروریستی ایجاد می کنند مشخص کرده و اعالم 
برائت از آنها کردند.به گزارش  مهر، شعارهای مرگ بر آمریکا، 

مرگ بر اســرائیل و مرگ بر منافق نیز از جمله شعارهایی بود 
که مردم بندرعباس در این هماورد عظیم برای اعالم انزجار از 

استکبار جهانی و دست نشانده هایش سر دادند .

راهپیمایی حماسی مردم بندرعباس در محکومیت اقدام تروریستی شیراز

 آگهی ماده 3 اقنون الحاق موادی هب اقنون ساماندهی و حمایت از تولید و رعهض مسکن  
نظر به اینکه هیات موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین نامه اجرایی آن مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

منطقه دو بندرعباس به شرح رای های شماره :
۱- به شماره رای ۱۴۰۱/۵66۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/26 تصرفات مالکانه آموزش و پرورش با نمایندگی دولت آموزش و پرورش هرمزگان با نمایندگی دولت 
جمهوری اسالمی ایران ششدانگ یکباب ساختمان آموزشی ) مدرسه شهید احمدی فرد( به مساحت ۱۴۷6.۵۵مترمربع دارای پالک 2۱6۹ فرعی از۱- اصلی

 2- به شماره رای ۱۴۰۱/۵666مورخ ۱۴۰۱/۰۷/26 تصرفات مالکانه آموزش و پرورش با نمایندگی دولت آموزش و پرورش هرمزگان با نمایندگی دولت 
جمهوری اسالمی ایران ششدانگ یکباب ساختمان آموزشی )مدرسه ابوذر( به مساحت 2662مترمربع دارای پالک 2۱۷۰ فرعی از۱- اصلی

٣- به شــماره رای ۱۴۰۱/۵66۷مورخ  ۱۴۰۱/۰۷/26 تصرفات مالکانه آموزش و پرورش با نمایندگی دولت آموزش و پرورش هرمزگان با نمایندگی دولت جمهوری اســالمی ایران 
ششدانگ یکباب ساختمان آموزشی )مدرسه الفاروق( به مساحت ۱۸۸2.۴۵ مترمربع دارای پالک 2۱۷۱ فرعی از ۱- اصلی 

۴- به شــماره رای ۱۴۰۱/۵66۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/26 تصرفات مالکانه آموزش و پرورش با نمایندگی دولت آموزش و پرورش هرمزگان با نمایندگی دولت جمهوری اســالمی ایران 
ششدانگ یکباب ساختمان آموزشی )مدرسه نجمیه( به مساحت ۴۵۷۴.۷۰ مترمربع دارای پالک 2۱۷2 فرعی از ۱- اصلی 

 تعیین گردید واقع در رویدر بخش دو بندرعباس برابر صورتمجلس تفکیک شماره 2/۱۷۷۰6مورخ۱۴۰۰/۱۱/٣۰ به استناد بند الف و ج ماده ۷ و ماده ۱۰ آیین نامه رای به تنظیم اظهارنامه 
ثبتی و تحدید حدود ضمن انتشار آگهی و صدور سند مالکیت بنام متقاضی مذکور صادر گردیده است و تحدید حدود اختصاصی در مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ راس ساعت ۹ صبح در محل 
بعمل خواهد آمد اینک بموجب این آگهی، از متقاضی و کلیه مجاورین دعوت میگردد که در تاریخ و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند. اعتراض نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاقی، از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی ظرف مدت بیست روز پذیرفته خواهد شد لذا در اجرای ماده 2 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 
و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی آن رای مذکور در یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی یا کثیراالنتشار جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق آگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت 
بیست روز از تاریخ انتشار آگهی نسبت به اصل ملک و از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی ظرف مدت بیست روز نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی اعتراضی از طرف کسی به اداره 
ثبت اسناد و امالک منطقه دو بندرعباس تسلیم نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید. در صورت وصول اعتراض معترض 
می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت منطقه دو بندرعباس ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره 
ثبت محل تحویل دهد. پس از سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد منطقه در بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. ۱۴۰۱/٣٣۵ م/الف - تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
محمد اسالمی موحد - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان
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سال بیست و یکم شماره 4014 

علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها 
// امام جمعه یــزد ضمن محکوم کردن 
حادثه ترویســتی شــیراز، گفت:  این 
 حادثه نشــان داد دشمن از کوچکترین 
 فرصت هــا هم جهت ناامنی اســتفاده
 می کند لذا باید مراقب باشیم که دشمن 
نتواند سلطه پیدا کند و کشور را به نا امنی 

بکشاند  . 
   بــه گــزارش خبرنــگار دریــا ؛ آیت اهلل 

 »محمدرضــا ناصــری« در خطبــه هــای 
نماز جمعــه اظهار کرد: با شــهادت جمعی از 
زائران بیگناه و مظلوم حرم حضرت شــاهچراغ 
در شیراز به دست کوردالن گرگ صفت، دشمن 
سنگدلی و بی رحمی خود نسبت به ملت ایران 
را به نمایش گذاشــت.وی افزود: خداوند حتی 
در ادای فرایــض دینی نیز بنــدگان خود را به 
صبر و استقامت و مداومت بر انجام آن، دعوت 
 کرده اســت.ناصری در ادامه خاطرنشــان کرد: 
ســختی ها و گرفتاری ها نباید سبب شود که 
ارتباط با خدا، ولی خــدا و ائمه اطهار)ع( قطع 
شــود و افرادی که در مســیر خدا و دین و ائمه 
اطهار)ع( قرار دارند نباید به ســراغ افراد دارای 

تفکرات الحــادی و مادی صــرف بروند.وی 
گفت: اگر به دســتورات خدا و ولی خدا عمل 
 کنیم، روحیه مقاومت در ما تقویت می شــود و 
می توانیم در مســیر دین و صراط مستقیم ثابت 
قدم و از لغزش ها به دور باشــیم. وی ادامه داد: 
برخــی در فتنه ها لغزش پیدا می کنند و پا روی 
خون شــهدا می گذارند و با تبعیت از دستورات 
حرام خواران شــرق و غرب، عزت و شخصیت 
خود را لگدمال می کنند که باید به خود بیایند و از 
این مسیر بازگردند.وی افزود: هر کجا که صحبت 
از کمک به مظلوم، یاری قرآن، یاری دین، یاری 
ولی خدا، یاری برادر دینی و یاری علم اســت، 
باید حضور داشته باشیم و این تقوای الهی است.

خطیب جمعه یزد با بیان این که امروز حضور در 
جمع اغتشاشگران و جمع افراد بی تفاوت، خالف 
تقوای الهی است، عنوان کرد: ایمان کامل، اعتقاد 
قوی به خدا، شناخت و معرفت الهی و آگاهی از 
تکلیف و وظیفه، از ویژگی های شهید فهمیده و 
دیگر شهداســت و این افراد با این ویژگی ها پا 
در مسیر شهادت گذاشتند.  وی اضافه کرد: شهدا 
حقیقت دنیا و آخرت را درک کرده و مسیر خود 
را انتخــاب کرده بودند و امروز نیز باید فرزندان 
خود را به همین مســیر هدایت کنیم.ناصری با 
بیان این  کــه افراد باید از دوران کودکی با قرآن 
و دین آشنا شــوند تا هویت دینی پیدا کنند تا 
افرادی شبیه به حسین فهمیده و سایر شهدا بار 

بیاینــد، گفت: دین، اصل و اســاس کار تربیتی 
 است و با هویت دینی است که می توان از گزند 
آسیب هایی همچون آسیب های فضای مجازی 
مصون ماند.وی ادامــه داد: اگر هویت دینی در 
فرزندان ما تقویت شــده بود و اگــر فرزندان 
ما قدرت تفکر و تعقل داشــتند، به راحتی می 
توانستند میان درست و نادرست و حق و باطل، 
تفاوت قائل شــوند.وی با اشار به این که دشمن 
به دنبال این اســت که فرزنــدان ما را بی ثبات 
کند تا آنها را در دســت خود بگیرند و به سمت 
اهداف خود هدایت کند، گفت: باید مراقب باشیم 
که دشــمن نتواند سلطه پیدا کند و کشور را به نا 
امنی بکشاند و حادثه شیراز نشان داد دشمن از 

 کوچکترین فرصت ها هم جهت ناامنی استفاده 
مــی کند.وی اظهار کرد: باید بترســیم از روزی 
 که خدا بر بی تفاوتی و بی تدبیری و سیاســت 
بازی های ما غضب کند و باید حافظ خون شهدا 
باشیم و همراه والیت و پا به رکاب والیت باشیم 
تا کشــور ما از گزند آسیب ها مصون بماند.امام 
جمعه یزد بیان کرد: اگر قوی نباشیم دشمنان به ما 
فشار می آورند و جنگ ادراکی خود را قوی تر از 
گذشته پیش می برند اما خدا با ماست زیرا اگر غیر 
از این بود، فردی مثل قاسم سلیمانی نمی توانست 
یک تنه چندین کشــور را نجات دهد.آیت اهلل 
ناصری در پایان عنوان کرد: دشمن میلیاردها دالر 
هزینه می کند تا مردم را تحریک کند اما عامه مردم 
ما بیدار هستند و امیدواریم بتوانیم با بیداری، ثبات 
قدم ملت و والیتمداری آنها، پرچمی که با خون 
شهدا و سختی ها و دشواری های امام به دست ما 

رسیده را به دست امام زمان بسپاریم .

امام جمعه یزد :

حادثه شیراز نشان داد دشمن از کوچکترین فرصت جهت نا امنی استفاده می کند

 // حسن سیالوی سرویس استان ها 
خوزستان  بهداشت  مرکز  سرپرست 
آنفلوآنزا  انتقال  به چگونگی  اشاره  با 
و زنده ماندن ویروس تا ۲۴ ساعت در 
محیط، گفت: تزریق واکسن آنفلوآنزا 
از  بهترین و موثرترین راه پیشگیری 
عوارض و خطرات ناشی از این بیماری 

است  . 
    دکتــر پژمان بختیاری نیــا ، با بیان اینکه 
مهمترین راه انتقــال ویروس در محیط های 
بسته را از طریق هوا است، اظهار کرد: ممکن 
است ویروس آنفلوآنزا ساعت ها در شرایط 
ســرد و رطوبت کم در محیط، زنده بماند و 
انتقــال ویروس از طریق ترشــحات آلوده 
امکان پذیر است.به گزارش خبرنگار دریا ؛ 
وی افزود: بیماری آنفلوآنزا می تواند به راحتی 
از فردی به فرد دیگر منتقل شود. ویروس های 
آنفلوآنــزا به طور عمده از طریق هوا )ذرات 
ریز تنفسی آلوده( توسط سرفه و عطسه کردن، 
تنفس روبه رو و سخن گفتن با فاصله کمتر 
از یک متر، دســت دادن و روبوسی با فرد 
بیمار و همچنین تماس با سطوح آلوده منتقل 
می شوند.سرپرست مرکز بهداشت خوزستان 
گفت: با توجه به اینکه ویروس این بیماری 
می تواند حدود هشت تا ۲۴ ساعت در محیط 
زنده بماند، تماس دست افراد سالم با سطوح 
آلوده شده به ویروس و چشم و بینی و دهان 
موجب انتقال ایــن ویروس به بدن و ابتالی 

فرد به آنفلوآنزا می شود.بختیاری نیا با اشاره 
به چگونگی پیشــگیری از ابتال به آنفلوآنزا 
بیان کرد: رعایت آداب تنفسی، شستن مکرر 
دست ها و ماســک زدن از انتقال بیماری به 
دیگران جلوگیری می کند. توجه شــود که 
دســت ها باید به طور منظم با آب و صابون 
مایع به مدت ۲۰ تا 3۰ ثانیه شســته شوند.

وی افزود: همچنین هنگام سرفه یا عطسه، 
بینی و دهان با دستمال کاغذی پوشانده شود 
و سپس فوری دستمال مصرف شده دفع شود. 
از مالیدن و تماس دست آلوده با چشم ها، بینی 
و دهان نیز خودداری شود.سرپرســت مرکز 
بهداشت خوزستان بیان کرد: داشتن استراحت 
کافی، ورزش منظم، رعایــت رژیم غذایی 
مناسب و استفاده از سبزی ها و میوه های غنی 
از ویتامین C مثل سبزی های برگی، گوجه 
فرنگی و فلفل دلمه ای و میوه هایی از جمله 
مرکبات، لیمو شــیرین، پرتقال و نارنگی در 
پیشگیری از آنفلوآنزا بسیار موثر هستند.وی 
تاکید کرد: تزریق واکسن آنفلوآنزا بهترین و 
موثرترین راه پیشگیری از عوارض و خطرات 
ناشــی از این بیماری است. البته اثربخشی 
واکسن به عوامل مختلفی مانند سن و سالمت 
دریافت کننده واکسن متفاوت است.بختیاری نیا 
عنوان کرد: واکسیناســیون علیه آنفلوآنزا به 
طور موثری از بستری شدن مجدد، مراجعات 
سرپایی و میزان بستری شدن در بیمارستان 
جلوگیری می کند و خطر مرگ ناشی از ابتال 

به این بیماری را در بالغین حدود 3۱ درصد 
بهداشت  مرکز  می دهد.سرپرســت  کاهش 
خوزســتان گفت: افراد واکسینه شده علیه 
آنفلوآنزا که بــه دلیل ابتال به این بیماری در 
بیمارستان بستری می شوند ۶۰ درصد کمتر به 
بستری شدن در بخش مراقبت های ویژه نیاز 
پیدا می کنند و مدت بســتری شدن آن ها نیز 
کمتر است.وی با تاکید بر لزوم تزریق واکسن 
آنفلوآنزا برای گروه های پرخطر گفت: افراد 
باالی ۶۵ سال، کودکان زیر پنج سال، زنان 
باردار، افراد دچــار بیماری زمینه ای در هر 
گروه سنی مانند آسم، دیابت، بیماری قلبی و 
عروقی، افراد دچار نقص ایمنی، بدخیمی ها، 
دیالیز و پیوند اعضــاء و افراد دارای چاقی 
مفرط باید واکســن آنفلوآنزا را تزریق کنند.
سرپرســت معاونت بهداشت دانشگاه علوم 
پزشکی جندی شــاپور اهواز گفت: امسال 
برخــالف انتظار، روند افزایشــی آنفلوآنزا 
حدود ســه یا چهار هفته زودتر آغاز شده و 
از اول مهرماه افزایش موارد این بیماری رخ 
داده است.وی با بیان اینکه هنوز برای تزریق 
واکسن آنفلوآنزا دیر نشده است، افزود: پس 
از آغاز شیوع آنفلوآنزا حدود سه تا چهار ماه 
طول می کشد تا بیماری به پیک برسد و سپس 
دوره بیماری طی می شود بنابراین حدس زده 
می شــود این روند بیماری تا بهمن ماه ادامه 
داشته باشد.بختیاری نیا بیان کرد: افرادی که 
عالئم شبه آنفلوآنزا مانند تب و سرفه ای که 
در یک هفته اخیر رخ داده باشد، دارند باید 
عالوه بر مراجعه به پزشــک از حضور در 
مکان های تجمعی مانند مدرســه و دانشگاه 

خودداری کنند .

خبر

  آرزو توکلی ســرویس استان ها // رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس شــورای اســالمی با یادآوری جنایات گروه داعشــی و 
تکفیری ها در عراق و ســوریه، اظهار کرد: دشــمن اکنون امنیت و 
آســایش مردم را هدف گذاری کرده است و حادثه شیراز گواه این 
مطلب است. به گزارش خبرنگار دریا ؛ دکتر محمدرضا پورابراهیمی 
در آئین افتتاح پنجمین نمایشگاه گردشگری و چهاردهمین نمایشگاه 
سراسری صنایع دستی کارمانیا گفت: مهمترین بخش اقتصادی که با 
کمترین هزینه می تواند اشتغال ایجاد کنند، صنعت گردشگری است 
و باید به آن بپردازیم و در راستای رونق این صنعت گام برداریم.او 
با تبیین خسارات حوزه گردشگری و صنایع دستی در دوران کرونا، 
عنوان کرد: با کاهش همه گیری کرونا، تقریبا شــروع فعالیت ها در 
بخش های مختلف را در سطح کشور شاهد هستیم.پورابراهیمی از 
اهمیت گردشگری زیارت در کرمان سخن به میان آورد و می گوید: 
تقریبا سه سال قبل عزیزترین همشهری خود که افتخار ایرانیان و 
جهان اســالم است را از دست دادیم )سردار حاج قاسم سلیمانی ( 
و کرمــان در ذهن همه ایرانیان و جهانیــان نماد اقتدار و عزت در 
منطقه شــده است و حتی در دوران کرونا از حدود ۱3۰ کشور دنیا 
برای زیارت مرقد ایشــان در کرمان حضور پیدا کرده اند و در کنار 
گردشگری زیارت باید حوزه های دیگر گردشگری را نیز دید.رییس 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با یادآوری جنایات گروه 
داعشــی و تکفیری ها در عراق و سوریه، اظهار کرد: دشمن اکنون 
امنیت و آسایش مردم را هدف گذاری کرده است و حادثه شیراز گواه 
این مطلب است. به گفته او، امروز در کمال آرامش و امنیت به دنبال 
توسعه گردشگری در استان و کشور هستیم.طبق اعالم پورابراهیمی، 
امســال استان کرمان رتبه اول جذب تبصره ۱۸ به خود اختصاص 
 داده است.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی بیان 
کرد: ظرفیت بسیار خوبی به شغل های وابسته به گردشگری و صنایع 
دستی در بودجه سال آینده اختصاص می یابد.او خطاب به فعاالن 
حوزه میراث فرهنگی، کردشــگری و صنایع دستی گفت: در حوزه 
احکام قانونی برنامه توسعه هفتم پیشنهادات خود را در حوزه توسعه 

گردشگری ارائه دهید .

آگهی مزایده عمومی

 شــركت پااليش نفت الوان درنظردارد خودروهــای از رده خارج و قطعات مســتعمل مربوط به 
ماشین آالت  خود را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )www.setadiran.ir( با شــماره مزایده MZ-1401-02-LA از طریق برگزاری فراخوان 

مزایده به صورت عمومی یک مرحله ای به فروش برساند .

میزان ودیعه شرکت در فرآیند مزایده 572,750,000 ریال )پانصد و هفتاد و دو میلیون و هفتصد و 
پنجاه هزار ریال( مي باشد .

لذا از متقاضیانی که دارای شــرایط زیر می باشند دعوت می گردد تا پس از مطالعه شرایط مزایده 
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شده در سامانه ستاد ایران اقدام نمایند.
کلیه مراحل فرآیند مزایده شــامل:دریافت اسناد مزایده، بارگزاری پیشنهاد مزایده گران،گشایش 
پاکت های پیشنهادی تا اعالم برنده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد 
شد. مدارک خارج از سامانه )به استثنا تضمین شرکت در فرآیند مزایده که میبایست به هر دو صورت 

الکترونیکی در سامانه ستاد بارگزاری و فیزیکی ارسال گردند( فاقد اعتبار می باشند . 
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رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی :
دشمن امنیت و آسایش  مردم را هدف گذاری کرده است

حسن سیالوی ســرویس استان ها // 
معــاون آبخیزداری ســازمان منابع 
طبیعی کشــور گفت: امسال حدود 
۱۱۰ میلیــارد تومان از محل اعتبارات 
جهت  اجتماعــی  مســئولیت های 
اجرای طرح آبخیزداری به خوزستان 
حوزه های  در  تــا  داده ایم  اختصاص 

مدنظر هزینه شود . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ حســن وحید 
با اشــاره به اجرای طرح آبخیــزداری در 
اســتان، بیان کرد: حدود یک میلیون هکتار 
عرصه های منابع طبیعی در استان در طرح 
تفصیلی آبخیزداری قرار دارند که بخشی از 
آن ها اجرا شده و بخشی در حال بررسی و 
مطالعه است.وی افزود: در ۶۷۰ هزار هکتار 
از عرصه های مناطق شمالی استان مشرف 
به زاگرس عملیات  آبخیزداری اجرا شــده 
که نتایج خوبی هم به دنبال داشته است. در 
این راستا امسال حدود ۱۱۰ میلیارد تومان 
از محل اعتبارات مســئولیت های اجتماعی 
جهت اجرای طرح آبخیزداری به خوزستان 
داده ایــم تــا در حوزه هــای مدنظر خود 
 هزینه کند و ۴3۰ هــزار هکتار طرح باقی 
 مانده آبخیزداری نیز در دســت بررســی و 
اجرا اســت تا با این اعتبارات امسال انجام 
شود.  وحید بیان کرد: در مناطقی که عملیات 

آبخیزداری اجرا شــده شاهد مدیریت روان 
آب ها، سیالب و همچنین کاهش فرسایش 
خــاک از ۵۰ تا ۷۰ درصد هســتیم. طی 
از پروژه های شهرســتان های  بازدیدی که 
اندیکا و اللی داشتیم هم در بحث مدیریتی 
و هم در بحث اجرای پروژه، اقدامات بسیار 
خوبی انجام شده است.  وی با اشاره به سطح 
اراضی مســتعد آبخیزداری تصریح کرد: در 
خوزستان 3 میلیون تا 3 میلیون و ۵۰۰ هزار 
هکتار عرصه  مستعد اجرای طرح آبخیزداری 
وجود دارد که باید در دســت مطالعه قرار 
بگیرند تا پس از آن اقدامات اجرایی انجام 
شــود.  وحید در خصوص مزایای اجرای 
آبخیزداری عنــوان کرد: این طرح عالوه بر 
جلوگیری از فرسایش خاک، حجم زیادی 

آب که از حوزه های آبریز ســرازیر می شود 
را در ســفره های زیرزمینی ذخیره می کند و 
در زمینه رسوبات نیز در سال می تواند 3 تا 
۴ مترمکعب رسوبات را کنترل کند. همچنین 
می تواند تا ۷۰ درصد مدیریت ســیل داشته 
باشــد.  وی در پاسخ به اینکه آیا این اعتبار 
برای اجرای طرح ها کافی است؟ بیان کرد: 
این میزان اعتبار برای ســطح پروژه ای که 
در سال ۱۴۰۱ داریم، کافی است اما عالوه 
بر این اعتبار، ما برای کل اســتان یک طرح 
دیگری نیز داریم که در دست بررسی است و 
پس از مصوب شدن، سعی داریم حوزه های 
آبخیزداری که مطالعه شده اند را در مدت 3 
ســال به پایان برسانیم تا شاهد اثرات مفید 

آن ها به نفع طبیعت و مردم باشیم .

معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی خبر داد 

اختصاص ۱۱۰ میلیارد
 برای اجرای عملیات آبخیزداری در خوزستان

 

 ســید ابوالحســن جعفری ســرویس 
استان ها //  استاندار بوشهر گفت: بانک های 
این استان که در پرداخت تسهیالت ازدواج 
و فرزندآوری ضعیف عمل کرده اند باید تا 

پایان سال عقب ماندگی را جبران کنند . 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ احمد محمدی زاده 
در جلسه ستاد جوانی جمعیت و ثبت وقایع 

حیاتی با محکوم کردن جنایات دشــمنان و 
تسلیت شهادت زائران در عملیات تروریستی 
شاه چراغ شــیراز اظهار کرد: دشمنان که در 
فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  گوناگون  ابعاد 
و ایجاد آشــوب علیه نظام اسالمی خود را 
شکســت خورده می بینند دست به اقدامات 
تروریســتی می زنند تا از این طریق جامعه 
را ملتهــب کنند.  وی با بیــان اینکه فرهنگ 
ایثــار و شــهادت در جامعه متبلور اســت 
افزود: بدون شــک پاســخ اینگونه عملیات 
تروریستی به دشــمنان داده می شود.استاندار 
بوشهر تسهیالت بانکی در موضوع ازدواج و 
فرزندآوری را مورد اشاره قرار داد و تصریح 
کــرد: عقب ماندگی در پرداخت تســهیالت 
به حــوزه ازدواج و فرزنــدآوری که برخی 
بانک های استان بوشهر داشته اند باید جبران 

شود.  محمدی زاده با اشاره به تقدیر از بانک ها 
که خــوب عمل کرده اند افــزود: بانک ها که 
در پرداخت تســهیالت در ۲ بخش یاد شده 
ضعیف عمل کرده اند باید در فرصت باقیمانده 
تا پایان سال جاری این عقب ماندگی را جبران 
کنند.  وی خدمات در حوزه واگذاری زمین و 
مسکن سازمانی به جوانان بر اساس قانون را 
مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: بر اساس 
آمار ثبت و احوال اســتان بوشهر باید مشکل 
واگذاری زمین و مســکن بــه جامعه هدف 
برطرف شود.استاندار بوشهر راه اندازی قرارگاه 
جمعیت شهرســتان ها را مورد اشاره قرار داد 
و بیان کرد: شهرســتان ها که قرارگاه جمعیتی 
آنان دچار عقب ماندگی است خودشان را بروز 
کنند و جلسات تشکیل دهند و بر روی عوامل 
اصلی جمعیت از جمله ازدواج، فرزندآوری 

و پیشــگیری از طــالق توجه ویــژه کنند.  
محمدی زاده با اشــاره به نقش شهرداران در 
عرصه فرهنگ سازی قرارگاه جمعیت گفت: 
اقدامات الزم در خصوص جمعیت توســط 
دســتگاه های اجرایی باید به صورت مستمر 
ارائه شــود.وی باتأکید بر توجه به مشکالت 
درمان ناباروری و نقش دانشگاه علوم پزشکی 
بوشهر افزود: دانشگاه علوم پزشکی در درمان 
ناباروری و بیماری خاص، خدمات درمانی، 
بهداشــتی و بیشتر تالش کند و کاهش هزینه 
ســونوگرافی زنان باردار را به عنوان یکی از 
اولویت ها قرار دهند.  اســتاندار بوشهر تأمین 
پزشکان متخصص شهرســتان های استان را 
مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: باید پزشــک 
بیهوشی بیمارستان بندر دیر برای فعال شدن 

بخش زایمان تأمین شود .

استاندار بوشهر اعالم کرد

ضعف بانک های بوشهر در پرداخت تسهیالت ازدواج و فرزندآوری

ســرویس  جعفــری  ابوالحســن   ســید 
ارزیابی های  ترین  تازه  براساس   // ها  استان 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، 
شهرستان تنگســتان که هفته گذشته در 
وضعیت نارنجی قرار داشت، این هفته به رنگ 

زرد تغییر وضعیت داد . 
   به گزارش خبرنگار دریا ، رئیس دانشــگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشــتی درمانی استان بوشهر 
اظهار کرد: براساس تازه ترین ارزیابی های وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، شهرستان های 
بوشهر، دشــتی، گناوه، کنگان، عسلویه، دیر و جم 

در وضعیت آبــی کرونایی و شهرســتان های دیلم 
و دشتستان و تنگســتان در وضعیت زرد کرونایی 
قرار گرفته اند.دکتر حســن ملکی زاده خاطر نشان 
کرد: شهرستان های بوشهر، دشتستان، دشتی، گناوه، 
کنگان، عســلویه و جــم در وضعیت آبــی کرونا، 
شهرســتان های دیلم و دیر در وضعیت زرد کرونا و 
شهرستان تنگســتان در وضعیت نارنجی کرونا قرار 
داشتند.وی تصریح کرد: از آغاز شیوع ویروس کرونا 
تاکنون ۱۰۸ هزار و ۶3۶ نفر در استان بوشهر به این 
ویروس مبتال شده اند و  ۲۲3۰ هم استانی جان خود 

را به دلیل ابتال به این ویروس ازدست داده اند .

نارنجی از نقشه کرونایی بوشهر رخت بربست

سرپرست معاونت بهداشت علوم پزشکی اهواز عنوان کرد 

آغاز زودهنگام روند افزایشی آنفلوآنزا 
 

شرکت پاالیش نفت الوان



4
یکشنبه 8 آبان 1401
4 ربیع الثانی 1444
سال بیست و یکم شماره 4014 

بانوی ردیا

آشپزی

آبگوشت یا دیزی یکی از غذاهای سنتی و بسیار مشهور ایرانی است 
که فوت و فن های خاص خود را دارد و ممکن است هرکسی نتواند 
یک آبگوشت خوشمزه، جا افتاده و لعاب دار را در منزل تهیه کند . 

در این مطلب طرز تهیه آبگوشت قهوه خانه ای را آموزش داده ایم .
 آبگوشت یکی از خوشمزه ترین و محبوب ترین غذاهای ایرانی 
است که منوی اصلی رستوران های سنتی و قهوه خانه ها محسوب 
می شــود و تقریبا می توان گفت به عنوان غذای سنتی ایرانی در 
سراسر دنیا شناخته شــده و پرطرفدار است.اما تهیه این غذای 
خوشــمزه فوت و فن های خاص خود را دارد و ممکن اســت 
هرکســی نتواند یک آبگوشت خوشمزه، جا افتاده و لعاب دار را 
در منزل تهیه کند. اگر دوســت دارید به ســبک قهوه خانه ها و 
رستوران های سنتی در منزل یک آبگوشت خوشمزه و خاص را 

تهیه کنید، در ادامه این مطلب همراه ما باشید .
   مواد الزم برای تهیه آبگوشت قهوه خانه ای

گوشت گوسفندی استخوان دار..................... 500 گرم
دنبه تازه................................................. 100 گرم
ترکیب نخود و لوبیا سفید..................... یک و نیم لیوان
گوجه فرنگی................................................. 2 عدد
سیب زمینی................................................. 2 عدد
رب گوجه فرنگی............................. 2 قاشق غذاخوری
لیمو عمانی.................................................... 2 عدد
سیر............................................................ 2 حبه
نمک، فلفل قرمز، زردچوبه و پودر دارچین........ به میزان الزم
پودر لیمو عمانی........................ نصف قاشق چای خوری
مرزه خشک................................... 1 قاشق غذاخوری

   طرز تهیه آبگوشت قهوه خانه ای
۱- برای شــروع کار نخود و لوبیا سفید را از ۲۴ ساعت قبل با آب 
ولرم خیس کنید.۲- داخل یک قابلمه مناسب گوشت شسته را بریزید؛ 
سپس نخود و لوبیا سفید خیس خورده، پیاز و سیر خرد شده را همراه 
با زردچوبه، فلفل قرمز و پودر دارچین به گوشت اضافه کنید و تا نیمه 
قابلمــه را آب جوش بریزید. قابلمه را روی حرارت مالیم اجاق گاز 
بگذارید و اجازه بدهید مواد شروع به جوشیدن کنند؛ سپس کف های 
روی آب را بگیرید تا آبگوشت شما درنهایت خوشرنگ تر شود.3- 
یک ساعت بعد گوجه فرنگی درسته و سیب زمینی پوست کنده درسته 
را به قابلمه آبگوشــت اضافه کنید و حرارت را کم کنید. حدود یک 
ســاعت دیگر زمان بدهید تا سیب زمینی بپزد.۴- بعد از اینکه سیب 
زمینی پخت، آن را همراه با گوجه فرنگی و دنبه پخته از قابلمه آبگوشت 
خارج کنید. در این مرحله نمک و لیمو عمانی را که از قبل با آب ولرم 
خیس داده اید، به قابلمه آبگوشت اضافه کنید.۵- سیب زمینی، گوجه و 
دنبه پخته را با هم بکوبید تا کامال له شوند؛ سپس رب گوجه فرنگی، 
پودر لیمو عمانی و مرزه خشک را به آن اضافه کنید و خوب هم بزنید. 
این ترکیب را داخل یک ماهی تابه با کمی روغن بریزید و حدودا ده 
دقیقه با حرارت کم سرخ کنید و مدام هم بزنید و بعد به قابلمه آبگوشت 
اضافه کنید. حاال باید اجازه بدهید تا آبگوشت شما با حرارت کم جا 
بیفتد و روغن بیاندازد.۶- بعد از اینکه آبگوشت پخت، می توانید آب را 
جدا کنید و گوشت و نخود و لوبیا را باهم بکوبید تا همزمان آبگوشت و 
گوشت کوبیده را با هم داشته باشید. آبگوشت خوشمزه و قهوه خانه ای 
شما در این مرحله آماده خوردن است.۷- مرزه خشک را از مواد الزم 
حذف نکنید؛ زیرا یکی از رازهای خوشمزگی آبگوشت همین اضافه 
کردن مرزه خشک است.۸- سعی کنید از دنبه و گوشت تازه برای تهیه 
آبگوشت استفاده کنید. هرچه زمان پخت آبگوشت بیشتر باشد، جا 
افتاده تر و خوشمزه تر خواهد شد.۹- اگر دیگ سنگی در منزل دارید، 
حتما آبگوشــت را داخل آن بار بگذارید که در خوشمزه شدن و جا 

افتادن آبگوشت نقش مهمی دارد.
۱۰- کف روی آبگوشــت را حتما در ابتدای پخت بگیرید؛ همچنین 
نمک و لیمو عمانی را حتما بعد از اینکه گوشت و نخود و لوبیا پخت، 
به قابلمه اضافه کنید. وقتی ســیب زمینی را می کوبید، لعاب و غلظت 

آبگوشت شما چند برابر می شود .

  فوت و فن  خوشمزه شدن دیزی
 به سبک قهوه خانه ها

صبوری، ارتباط خوب با فرزند و بسترسازی 
مناسب از ابتدای کودکی مهم ترین عوامل 

تربیت دینی فرزندان است  .
    یکــی از حقوق فرزند بر والدین،  آموزش 
احکام و مبانی دینی است؛ یعنی والدین موظفند 
همانند چند حق دیگر، دین را به فرزندشان 
یاد دهند و شــرایط الزم برای اجرای امور 
دینی را هم فراهم کنند. اهمیت این موضوع 
تا حدی اســت که خداوند در سوره بقره هم 
آن را مورد تأکید قرار داده اســت.در رساله 
حقوق امام سجاد)ع(  نیز به حقوق فرزندان بر 
پدر و مادر و وظایف والدین در قبال فرزندان 
اشاره شده اســت. در این رساله، از »هدایت 
فرزندان به سوی خداوند«، به عنوان مسئولیت 
مهم والدین نام برده شده است. توجه به این 
موضوع همان قدر اهمیت دارد که توجه به نحوه 
پرداختن به آن. چطور و چگونه هدایت کردن 
و آموزش دادن اصول و مبانی مذهبی و انجام 
فرایض دینی نقش مؤثری در عالقه مندکردن یا 
بی عالقگی و بی توجهی فرزندان به امور دینی 
دارد. برخی والدین مذهبی با انجام اشتباهاتی 
در این مسیر،  لطمه بزرگ و گاه جبران ناپذیری 
بر فرزندانشان وارد کرده و آنها را نادانسته از 
فطرت خداجویشان دور می کنند. در مقابل، 
توجــه به نکات ریز و در عین حال بســیار 
بااهمیت در این مسیر،  نتیجه درست و مطلوبی 
را رقم زده و حتی به عنوان باقیات و صالحات 

برای والدین، ماندگار خواهد شد.
*  ارتباط خوب والدین با فرزند؛ نخستین 

قدم تربیت دینی
   کارشناسان تربیتی معتقدند  که نخستین قدم 
برای تربیت، ایجاد گرایش و عالقه در کودک 
اســت. انتخاب گری کودکان کم سن و سال 
براساس رفتار غریزی آنها انجام شده و ذاتًا 

چیزی را دنبال می کنند که برایشان مطلوب تر 
باشد. همین مسئله در تربیت دینی نیز وجود 
دارد؛ والدینــی که قصد دارنــد آموزه های 
مذهبی را بــه فرزند خود آموزش دهند و او 
را بر انجام آنها تشــویق کنند، از همان سن 
کودکی  باید گرایش های الزم را در او ایجاد 
کرده و خودشان نیز به خوبی اجرایشان کنند. 
جذاب کردن انجــام اعمال مذهبی، حضور و 
شرکت در مراســم و مکان های مذهبی که 
هم راســتا با عالقه مندی های کودکان است 
و جذابیت الزم را برایشــان داشته باشد و... 
ازجمله این اقدامات اســت. اما پیش شرط 
همــه اینها، توجه به ارتبــاط خوب و مؤثر 
میان والدین و فرزندان است.حجت االســالم 
احمدرضا اعالیی،  کارشــناس تربیتی معتقد 
است که آموزش به فرزندان، دارای 3مرحله 

 گرایش ســازی، رفتارسازی و متفکرسازی 
است که اگر هر کدام از این مراحل در حوزه 
تربیت دینی به درســتی و در زمان مناسب 
اجرا نشود، مسیر اعتقادی  که برخی فرزندان 
انتخاب می کنند با خانواده مذهبی شان بسیار 
متفاوت اســت. او به همشــهری می گوید: 
»گاهی مواقع در معرفت سازی و رفتارسازی 
دینی عجله می کنیم، آنچه نیاز بوده ۱۰سال 
دیگر بــه فرزندمان آمــوزش دهیم،  حاال 
آموزش می دهیم. مثــال دختر کوچک مان 
را مجبور می کنیم چادر به ســر کند. این از 
جمله دالیــل بروز اختالف میــان والدین 
مذهبی و فرزندانشــان است. این خانواده ها 
معموال ارتباط الزم را هم برقرار نمی کنند و 
با فشار و تذکر مدام،  فرزندانشان را تحت فشار 

می گذارند.«

* آفت نگاه نتیجه گرا
   رفتار مذهبی باید در سیر زمانی مشخصی 
شکل بگیرد و کودک از ابتدا چنین رفتاری را 
در والدین خود ببیند، این همان رفتارسازی 
اســت که باید با تکرار به یک عادت تبدیل 
شود. اعالیی با بیان اینکه براساس روایات 
خوب اســت کودک را از ۷سالگی به نماز و 
روزه توصیه کــرد می افزاید: »در این مقطع 
نمی توان در مورد فلسفه فرایض دینی سخن 
گفت، باید عادت داد و تکــرار کرد، تکرار 
بدون ســرزنش،  تکرار بدون پافشــاری و 

بکن نکن های مدام و مته وار روی بچه!«
این کارشناس تربیت مذهبی با اشاره به تفاوت 
شــیوه تربیت دینی و تربیت مدرن، بر لزوم 
نتیجه گرانبودن والدین تأکید دارد و می گوید: 
»ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه. موظفیم روزی 

حالل، مدرســه خوب و محیط و دوستان و 
ارتباطات مناسب فراهم و آموزش های الزم 
را به درستی به فرزندمان منتقل کنیم و باقی راه 
را به خدا بسپاریم، بقیه اش دست ما نیست. این 
نگاه دینی است. اما نگاه تربیت مدرن کامال 
نتیجه گراست و تالش دارد در زمانی معین از 
نقطه  یک به نقطه  ۲ برسد. اگر نگاه نتیجه گرا را 
برداشته و دنبال این نباشیم که حتما فرزندمان 
بعد از گذشــت مدتی از تالش ما، توجه اش 
به انجام اعمال مذهبی رشد بسیار چشمگیری 

بیابد  این سیر بهتر طی خواهد شد.«
*  پرورش متفکرانه

  غیر از ارتباط خوب و مناسب و مهیاکردن 
بستر رشــد، یکی از اصلی ترین مولفه ها در 
روند تربیت،  متفکر بــارآوردن فرزندان مان 
اســت. باید به آنها بیاموزیم که فکر کنند و 
محقق بار بیایند. کمکشــان کنیم در طول 
ســال های تربیت، به عینک و زاویه درستی 
برای انتخاب ها و تفکر برسند؛ چنین بچه هایی 
در برهه های مختلف و سنین باالتر، انتخاب ها 
و رفتارهایشان بر مبنای تفکر منطقی است 
و از تصمیمات هیجانی و احساسی فاصله 
می گیرند.اعالیی در این خصوص می افزاید: 
»گفت وگو، الزمه تربیت متفکرانه اســت. 
باید به فرزندمــان  فرصت صحبت کردن و 
برون ریزی احساســاتش را بدهیم. چنین 
فضایــی را به راحتی در خانه می توان ایجاد 
کرد. اگر ما چنین کاری انجام ندهیم،  فضای 
رسانه ها، آنها را به سمت تفکرات خودشان 
هدایت کرده و عینک مطلوب خودشــان را 

روی چشم فرزندان ما قرار می دهند.«
*   در تربیت دینی صبور باشیم

   بعضی کودکان در خانواده های مذهبی قبل 
از رســیدن به سن تکلیف، اعمال و فرایض 

مذهبی را بســیار خوب انجــام می دهند، 
نمازهایشان را مرتب و سر وقت می خوانند، 
 دخترها حجابشان را به خوبی رعایت می کنند 
و.... امــا گاهی مواقع یکی، ۲ ســال بعد از 
سن تکلیف، این رعایت ها کمی کاهش پیدا 
می کند، مثل ذوق مشق نوشتن در سال های 
ابتدایی تحصیل در مدرســه کــه کم کم در 
ســال های بعد، جای خود را به بی عالقگی 
نسبت به انجام تکالیف می دهد.حجت االسالم 
احمدرضا اعالیی،  کارشناس تربیتی با اشاره 
به اینکه گاهی مواقع ایــن فرایند از حدود 
۱۰تا ۱۵ســالگی خودش را نشان می دهد، 
می گوید: »زمانی که چیزی تکلیف و اجبار 
شود، انجامش سخت اســت اما استمرار و 
تکرار موجب می شود در طوالنی مدت، جا 
بیفتد،  به شرط آنکه نتیجه گرا نباشیم و مرتب 
سؤال نکنیم چرا نمازت را نخواندی؟ چرا دیر 
خواندی؟ و... اما در مواردی که دیگر فرزند 
به نماز خواندن بی توجه شده و قضاشدن و 
نشدن نماز برایش اهمیت ندارد، باید بدون 
عصبانیت اما قاطع و جدی با او صحبت کنیم 
تا دوباره همراه شــود. صحبت کردن بخش 
مهمی از این مسیر است. به شرط آنکه ارتباط 
خوب ما با او همواره ادامه داشــته باشد و 
فقط مربوط به مسائل دینی نباشد. بدانیم که 
تنبلی فرزند و صبوری ما جزئی از این مسیر 
اســت و با آن نباید سر جنگ داشته باشیم. 
گاهی مواقع خود ما هنوز به درک درســتی 
از دینداری نرســیده ایم، خودمان در روز، 
آیه ای از قــرآن نمی خوانیم، اما می خواهیم 
فرزندمان حافظ قرآن شود. اگر برای خودمان 
برنامه ریزی و اجرای درستی داشته باشیم، 
برای فرزندانمان هم می توانیم مسیر خوبی را 

در پیش بگیریم.«

تمیز نگه داشتن مسواک بسیار مهم است اما نه آنقدر که کارهایی 
عجیب و غریب انجام دهید. متخصصان نکاتی مهم و ساده را برای 

بهداشت مسواک ذکر می کنند .
  شما هم شنیده اید که انواع راه های بعضا عجیب برای تمیز کردن مسواک 
وجود دارد؟ برخی آن را در ماشین ظرفشویی می گذارند؛ برخی دیگر 
آن را با دهانشویه یا پاک کننده دندان خیس می کنند. برخی دیگر آن 
را منجمد می کنند، می جوشانند و یا حتی روی یک ضدعفونی کننده 
گرانقیمت مسواک اشعه ماوراء بنفش )UV( سرمایه گذاری می کنند.

دهان ما خانه میلیون ها میکروب از جمله میکروب هایی است که در 
پالک روی دندان های ما زندگی می کنند، بنابراین جای تعجب نیست 
که این میکروب ها روی مسواک شما جمع شوند. همچنین باکتری های 
توالت نیز می توانند روی مسواک بنشینند. مدفوع آئروسل شده به هوا 
پرتاب می شــود و به گفته فیلیپ تیرنو، میکروبیولوژیســت دانشگاه 
نیویورک، می تواند تا ۴.۵ متر هم باال برود و بر اساس مطالعات علمی، 

روی مسواک شما بنشیند.بنابراین تمیز کردن منظم مسواک، نگهداری 
صحیح آن و دانستن زمان تعویض آن برای حفظ بهداشت دهان و دندان 

مهم است.
• دکتر نسترن پارساپور، دندانپزشک، گفت شاید هیچ یک از این اقدامات 
ضروری نباشد. وی با اشاره به اینکه تمیز کردن مسواک ساده تر از آن 
چیزی است که فکر می کنید افزود: »نیازی به خرید لوازم مخصوص یا 
کارهای عجیب نیست.« این دندانپزشک توضیح داد: »پس از مسواک 
زدن، مسواک خود را کامال با آب گرم بشویید و مطمئن شوید که خمیر 
دندان و بقایای مواد غذایی باقی مانده روی مسواک کامال تمیز شوند.«

آب گرم موهای مسواک را نرم می کند و باعث رها شدن مواد گیر کرده 

می شود؛ آب گرم همچنین می تواند سطوح را تمیز و به کشتن باکتری ها 
کمک کند.

• انجمن دندانپزشــکی آمریکا )ADA( عالوه بر این، توصیه می کند 
مسواک خود را به صورت عمودی در یک فضای تهویه شده نگهداری 
کنید تا بتواند در هوا خشــک شود. روچی ســاهوتا، دندانپزشکی از 
کالیفرنیا، توضیح داد: »طبق تحقیقات، نگهداری یک مسواک مرطوب 

در یک ظرف دربسته رشد میکروبی را تا ۷۰ درصد افزایش می دهد.
• دندانپزشــک DDS، دکتر کارین خان نیز گفــت نگهداری همه 
مســواک های در یک لیوان صحیح نیست. برای جلوگیری از انتشار 

میکروب ها، توصیه می شود مسواک ها را جدا از یکدیگر نگه دارید.

• ویلیام مارتین، رئیس انجمن دندانپزشــکی مریلند، می گوید: »شما 
نمی توانید از اهمیت شستن دست های خود، چه فصل آنفلوانزا باشد و 
چه فصل آلرژی، غافل شوید. ما در برابر میکروب هایی که روی دست ها 
و زیر ناخن هایمان قرار می گیرد آسیب پذیر هستیم. این پزشک توصیه 
کرد قبل و بعد از مسواک زدن دست های خود را با آب و صابون بشویید. 

   چه زمانی مسواک خود را عوض کنیم؟
به توصیه انجمن دندانپزشکی آمریکا، مسواک ها باید تقریبا هر سه تا 
چهار ماه یکبار یا در صورت مات شدن یا ساییده شدن موها، زودتر، 
تعویض شوند. مطالعات علمی نشان می دهد که با ساییده شدن موها، 
اثر برس در از بین بردن پالک کاهش می یابد.همچنین باید پس از ابتال 
به بیماری های رایج مانند سرماخوردگی یا آنفلوانزا، مسواک خود را 
تعویض کنید، زیرا این امر می تواند به جلوگیری از عفونت مجدد یا انتقال 

به اعضای خانواده کمک کند .

۵  نکته مهم برای تمیز نگه داشتن مسواک 

زیباترین گل های آپارتمانی ایران را بشناسید
پیدا کردن گل ها و گیاهانی که با شرایط آپارتمان ها 
ســازگاری دارند، جلوه ای از طبیعت زیبا به وجود 
می آورد. اما شــاید ندانید که بهترین و زیباترین 

گل های آپارتمانی در ایران کدامند . 
  همیشه بهتر اســت تا قبل از اینکه نسبت به خرید 
چیزی اقدام کنید، بهترین های آن را بشناســید! در 
مورد گل های آپارتمانی نیز همین امر صدق می کند 
و بهتر است تا قبل از اینکه به بازار بروید، با زیباترین 
گل های آپارتمانی آشــنا شوید. از همین رو، در این 
بخش چند تا از زیباترین گل های آپارتمانی را به شما 

معرفی خواهیم کرد.
     گل ادریسی 

   یکی از زیباترین گل های آپارتمانی که می توانید تهیه 
کنید، گل ادریسی است که شاید االن اگر در اینترنت 
گل ادریســی را جســت وجو کنید، به عکس های 
متفاوتی بر بخورید. یکســری از این عکس ها گل 
ادریسی را صورتی و یکسری دیگر آبی نشان داده اند. 
این موضوع را می توان یکی از جذابیت های جالب این 
گیاه دانست. اگر خاکی که این گیاه در آن کاشته شده 
است، اسیدی باشد گل های این گیاه رنگی آبی را به 
خود گرفته و اگر خاک خاصیت اسیدی داشته باشد، 

گل های این گیاه به رنگ صورتی درمی آیند.
یکی از نکاتی که باید درباره  گل ادریسی رعایت کنید، 
این است که تبخیر آب از گلبرگ های این گل بسیار 
زیاد است و اگر آن را در مکانی قرار می دهید که نور 
خورشید زیاد و شدید است، باید بیشتر از حالتی که 
آن را در مکانی کم نور قرار می دهید، به آن آب بدهید.

    گل ارکیده
   یکــی از گیاهانی که تنوع زیادی دارد، گل ارکیده 
است. چندین هزار نوع گل ارکیده در دنیا وجود دارد 
که هر کدام از آن ها دارای زیبایی خاصی هستند. اگر 

به دنبال زیباترین گل های آپارتمانی هستید، قطعا گل 
ارکیده یکی از بهترین گزینه ها  اســت.یکی از نکات 
مهمــی که درباره گل ارکیده باید در نظر بگیرید، این 
اســت که این گل معموال در نواحی مرطوب رشــد 
می کند و از همین نظر، هنگامی که آن را به آپارتمان 
خود نیز می آورید، بایــد رطوبت زیادی را برای آن 
فراهم کنید. اصلی ترین منبعی که این رطوبت توسط 
آن تامین می شــود، خاک است و باید از خاکی برای 

گل ارکیده استفاده کنید که مناسب این گیاه باشد.
    تاج خروسی

   یکی دیگــر از زیباترین گل هــای آپارتمانی که 
می توانید از آن اســتفاده کنید، تاج خروسی نام دارد. 
گل تاج خروسی با رنگ بنفش و فرم زیبای گل های 
خود که شباهت زیادی به تاج خروس دارد، توانسته 
به خانه هــای زیادی راه پیدا کند.یکی از مزیت هایی 
که گل تاج خروسی دارد، این است که با نور کم نیز 
سازگار است و از همین رو، گزینه  بسیار مناسبی برای 
نگهداری در آپارتمان است. البته الزم به ذکر است که 
گل تاج خروســی، معایبی نیز دارد که یکی از آن ها، 
نیاز باال به رطوبت اســت. این نیاز باال به رطوبت، 
سبب می شود تا هوای داخل آپارتمان برای این گل 
مناسب نبوده و نگهدارنده باید از روش های تصنعی 

برای تامین رطوبت مورد نیاز این گیاه استفاده کند.
     آنتوریوم

  یکی از جذاب ترین و زیباترین گل های آپارتمانی، 
آنتوریوم است. این گل که در آمریکای جنوبی رشد 
می کند، در ســال های اخیر به یکی از محبوب ترین 
گل ها برای آپارتمان نشــین ها تبدیل شده است.این 
گل ها در گذشــته در جنگل های انبوه آمازون رشد 
می کرده اند. ســایه  درختان ایــن جنگل ها بر روی 

گل های آنتوریوم، سبب شده است تا این گیاه به نور 
کمی نیاز داشــته باشد و در صورت قرار گرفتن زیر 
نور مستقیم و زیاد، گلبرگ هایش بسوزد.یکی دیگر 
از چیزهایی که جنگل های آمازون برای این گل به 
یادگار گذاشته اند، این است که نباید بگذارید تا خاک 
این گیاه به طور کامل خشــک شود. خاک این گیاه 
همیشــه باید مقداری مرطوب باشد تا آسیبی به آن 

نرسد.
     سینره

  یکی دیگــر از زیباترین گل هــای آپارتمانی که 
می توانید تهیه کنید، گل سینره است. این گل با استفاده 
از حجم و فرمی کــه دارد، جذابیت خاصی را برای 
خود به وجود می آورد و به همین دلیل نیز در سالیان 
اخیر، طرفداران زیادی را پیدا کرده اســت.یکی از 
موضوعاتی که باید در مورد گل ســینره بدانید، این 
است که این گل به طور ذاتی در مناطق معتدل رشد 
می کند و طبیعتا نمی تواند سرما را تحمل کند. بنابراین 
در نظر داشته باشید که در فصل زمستان، از این گل 
مراقبتی ویژه به عمل آورید. البته در نظر داشته باشید 
که تحمل نکردن زمستان، به این معنی نیست که این 
گل می تواند دماهای باال را تحمل کند. ســعی کنید 
همیشــه آن را در دمایی معتدل نگهداری کنید.یکی 
دیگر از مباحثی که باید بدانید، این است که این گل 
تقریبا باید همیشه نور خورشید را دریافت کند و به 
همین دلیل، بهتر است تا آن را در مکانی قرار دهید 

که نورگیر بوده و آفتاب به اندازه  کافی به گل بتابد.
    سیکالمن

   اگــر به دنبال یک گل کالســیک، زیبا و در عین 
حال آرامش بخش هستید، سیکالمن یکی از بهترین 
انتخاب هاست. حتی در نگاه اول نیز می توانید آرامشی 

ص  خا
از  را 

ر  حضو
در  گل  این 

اطرافتان  محیــط 
احساس کنید که همین امر، 

سبب می شود تا سیکالمن گلی خاص 
لقب بگیرد.

  یکی از چیزهایی که باید در مورد این گیاه بدانید، 
این است که ســیکالمن برخالف بسیاری دیگر از 
گیاهان، در زمستان رشد می کند و در این فصل، باید 
به اندازه  کافی در معرض نور خورشید قرار بگیرد. 
همچنین از آنجا که رشــدی در تابستان ندارد، بهتر 
اســت تا از تابش نور خورشید )که معموال هم در 
تابستان، تابشی شدید است( جلوگیری کرده تا آسیبی 

به گیاه وارد نشود.
   ســیکالمن نیز مانند سینره، به محیطی معتدل نیاز 
دارد. محیطی که نه بسیار سرد است و نه بسیار گرم. 
سیکالمن را می توان یکی از حساس ترین و زیباترین 
گل های آپارتمانی دانســت که باید از هر نظر از آن 
مراقبت کنید تا در ازای آن، بتوانید از زیبایی این گل، 

لذت ببرید.

گل استکانی
گلبرگ های  به  اگر    
ریــز و انبوه عالقــه دارید، گل 
اســتکانی می تواند انتخابی جذاب برای شما باشد. 
این گل بنفش و جذاب، با رشــد زیادی که انجام 
می دهــد انبوهی از گلبرگ ها را ایجاد کرده و بدون 
شــک می توان گفت که یکی از زیباترین گل های 
آپارتمانی است.به طور کلی گل استکانی به اندازه   
دیگر گل هایی که معرفی شد حساس نیست؛ اما باز 
هم باید دقت داشته باشید که در معرض تابش های 
شدید آفتاب و همچنین سرمای زمستان قرار نگیرد 
تا سالمت گیاه به خطر نیفتد.در این مقاله سعی کردیم 
هر چیزی که راجع به زیباترین گل های آپارتمانی 
الزم بود بدانید را به شــما ارائــه دهیم تا عالوه بر 
آشــنایی با آن ها، از شــرایط و نکاتی که در مورد 
نگهداری کردن از آن ها الزم است رعایت کنید آگاه 
شــوید و بتوانید به عمر گلی که خریداری می کنید، 

بیفزایید .

بیش از این مقدار در روز چای نخورید
چای یکی از نوشیدنی های محبوب ایرانی ها است که فواید زیادی 

برای سالمتی دارد، اما به دالیلی نباید در نوشیدن آن افراط کرد .
   در بیشتر موارد بر معایب مصرف چای سیاه تاکید می شود تا منافع و 
فواید آن. در حالی که اگر چای سیاه به موقع مصرف شود و یک تا دو 
ســاعت قبل و بعد از غذا مصرف نشود، دارای منافع و فواید زیادی هم 
هست.- پلی فنول های )ترکیبات گیاهی که می توانند مانند آنتی اکسیدان 
عمل کنند( موجود در چای ســیاه، خاصیت آنتی اکسیدانی دارد که هم 
عوامل ســرطانی مانند رادیکال های آزاد را در بدن از بین می برد و هم 
باعث کاهش توده چربی بدن می شود.- پلی فنول های موجود در چای با 
تقویت رشد باکتری های مفید در دستگاه گوارش و مهار رشد باکتری های 
مضر باعث تقویت سیستم ایمنی می شود.- فالوونوئیدهای موجود در 
چای سیاه، به سالمتی قلب کمک کرده و باعث کاهش قند و کلسترول 
بد خون می شــود.- مصرف منظم چای در کنار اصالح سبک زندگی 
و فعالیت بدنی می تواند باعث کاهش احتمال بروز ســکته شود.- تئین 
)ماده ای است که در چای وجود دارد و باعث کم شدن حس خواب در 
انسان می شود( چای با افزایش فعالیت آلفا در مغز می تواند به افزایش 
تمرکز کمک کند.بنابر اعالم دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، با 
این حل باید یادمان باشد زیاده روی در مصرف هر ماده غذایی مضراتی 
نیز دارد.بر این اســاس توصیه می کنیم هر روز دو تا ســه فنجان چای 
بنوشید تا از مزایای سالمتی آن بهره مند شوید؛ چرا که مصرف زیاد از حد 
چای می تواند باعث اختالل در خواب، کم خونی، تهوع، استفراغ، سردرد،  

فشار خون باال، تنفس سریع یا احساس سوت کشیدن در گوش شود .

پوســت میوه ها عادتــا و در بهترین حالت برای تهیه کمپوســت 
 استفاده می شد اما اخیرا و با توجه به فواید تغذیه ای آنها کاربردهای 
خوردنی تری هم پیــدا کرده اند. بخش جالب تر اما اســتفاده در 

محصوالت آرایشی و بهداشتی است .
  خشــک کردن پوست پرتقال و اســتفاده از آن در پلوهایی مجلسی 
مثل مرصع پلو یا شــیرین پلو یکی از روش های قدیمی اســتفاده از 
پوســت پرتقال است اما کارهای بسیار بیشتری هم می توان با پوست 
مرکبات انجام داد. این روزها اگر نارنگی، پرتقال، لیمو سنگی و انواع 
دیگری از مرکبات را در دســترس داشتید، پوست آنها را دور نریزید. 
به غیر از درســت کردن کمپوست، این پوست ها، کاربردهای متنوع تر 
دیگری هم دارند.لیمو، لیموترش، گریپ فروت، پرتقال، نارنگی یا هر 
یک از مرکبات مورد عالقه شما را می توان به طور کامل استفاده کرد. 
پوست های این میوه ها حتی ممکن است فواید تغذیه ای بیشتری نسبت 
به میوه های داخل آن داشته باشند: فقط یک قاشق غذاخوری پوست 
پرتقال 3 برابر بیشتر از میوه داخل آن ویتامین C و ۴ برابر فیبر بیشتر 

دارد.

۱. یک نوشیدنی طعم دار درست کنید
   برای اضافه کردن طعم و مزه اضافی به چای، آب و یا نوشیدنی های دم 
کرده زمستانی، پوست خشک شده لیمو، پرتقال، نارنگی یا سایر مرکبات 
را استفاده کنید؛ میوه را پوست بگیرید و بخش سفید تلخ بین پوست و 
میوه را جدا کنید. آن را به شکل نواری برش بزنید و در یک فضای گرم 
و نورگیر خشــک کنید.بخش داخلی آن را به سمت بیرون )باال( قرار 
دهید تا پوست مرکبات شما خوب ترد شود. بعد از ۲ تا 3 روز محصول 
نهایی آماده است. اگر فرصت ندارید از یک ورقه روغنی استفاده کنید تا 
پوست ها را در فر ۱۰۰ درجه به مدت حدود نیم ساعت حرارت دهید.

۲. آب نبات یا شکالت؟
  درست کردن ساکاد یا پوست آب نباتی مرکبات راهی آسان برای حفظ 
و اســتفاده مجدد از پوست این میوه هاست؛ استفاده از آنها در شکالت 
هم بســیار عالی می شود. برای این کار الزم است پوست میوه را بعد از 

جدا کردن قسمت سفید رنگ و تلخ، بجوشانید و آبکشی کنید. برای آب 
نبات از شربتی که با نسبت مساوی از آب و شکر تهیه شده استفاده کنید. 
پوســت های مرکبات را داخل شربت بجوشانید تا نرم شوند. آنها را از 
شربت خارج کنید و اجازه دهید خشک شوند.پوست های آبکشی شده 
را می توانید در شکالت مایع بزنید و یک ترکیب بسیار جذاب و مشهور 
به دست بیاورید. محصول نهایی یک میان وعده خوشمزه است که برای 

تزئین دسر یا آبمیوه هم کاربرد دارد.
۳. استفاده در محصوالت تمیز کننده خانگی

  یک ترکیب طبیعی در پوســت مرکبات وجود دارد که یک پاک کننده 
بسیار موثر است. برای استفاده از آن کافی است باقی مانده پوست لیمو 
را جمع کنید و در یک شیشه پر از سرکه در یخچال نگهداری کنید. اجازه 
دهید مخلوط به مدت حداقل دو هفته بماند و هر روز آن را تکان دهید.
مخلوط حاصل را صاف کنید و با نسبت مساوی از آب رقیق کنید تا به 
عنوان یک افشانه )اسپری( مالیم پاک کننده و خوشبو به کار رود، البته نه 

روی سنگ ها زیرا اسیدیته مرکبات برای سنگ آسیب زاست.

۴. آتش بازی با مرکبات
پوست پرتقال، به طور شگفت انگیزی، آتشی زیبا و خوشبو ایجاد 
می کند. کافی است پوست میوه ها را خشک کنید و داخل آتش 
بریزید. روغن روی پوست ها آتش را شعله ور می کند. باقی مانده 

پوست های خشک شده را در یک کیسه کاغذی نگهداری کنید.
۵. روغن های آرایشی بسازید

  پرتقال و نارنگی برای تهیه روغن ها مفیدند. تا جایی که ممکن 
است بخش سفید پوست را بردارید و اجازه دهید پوست ها برای 
چند ساعت خشــک شوند، به قطعات کوچک برش دهید و در 
یک شیشه الکل بریزید. شیشــه را چند بار در روز - به مدت 
حداقل ســه روز - تکان دهید و بعد از صاف کردن پوســت ها 
اجازه دهید الکل تبخیر شود. این مرحله حدودا ۱۲ ساعت طول 
خواهد کشید اما در نهایت شما روغنی از مرکبات خواهید داشت 
که می توانید مستقیم روی پوست بمالید یا به محصوالت داخل 
حمام اضافه کنیــد. از این روغن در معطر کردن پخت وپزها هم 

می توان استفاده کرد . 

پوست نارنگی را دور نیندازید 

3 نکته مهم 
در تربیت دینی کودکان 
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حوادث
گروه حوادث // مدیرکل بنیاد شهید 
هرمزگان  اســتان  ایثارگران  امور  و 
از شهادت ســه هرمزگانی در حادثه 

تروریستی شیراز خبرداد. 
عطا ناوکی ضمــن محکوم نمودن حادثه 
تروریستی شیراز و شهادت جمعی از هم 
وطنان اظهار داشت: مطابق آماری که از 
بنیاد شهید استان فارس به ما اعالم شده 
در حادثه تروریســتی روز گذشته شیراز 

سه نفر از استان هرمزگان نیز در بین شهدا 
شناسایی شدند.

وی افزود: مطابق اعالم انجام شده آقای 
علیرضا ســرایه داران فرزند محمد حسن 
۴۹ ســاله، آرشــام ســرایه داران فرزند 
علیرضا ۱۱ ســاله از بندرعباس و خانم 

زهرا اســماعیلی فرزند آقاجان 3۶ ساله 
 سه شهید استان هرمزگان در حادثه روز 

گذشته هستند.
مدیرکل بنیاد شــهید و امــور ایثارگران 
هرمزگان گفت: پیکر این شهدای گرانقدر 
به همراه ســایر شهدا در شــیراز تشییع 

خواهد شــد و سایر برنامه های تشییع به 
محض نهایی شدن اطالع رسانی می شود.

وی تصریح کــرد: پیش زمینه این حادثه 
تلخ قطعا اغتشاشــات صورت گرفته در 
چند وقت اخیر اســت از جوانان نســل 
جدید میخواهم که با توجه به فرمایشات 

رهبر معظم انقالب اســالمی که فرمودند 
پشت صحنه این حوادث آمریکا و اسرائیل 
هستند فریب رسانه های معاند را نخورند.

ناوکی با اشاره به اینکه افراد معترض نباید 
از چارچوب قانون خارج شــوند گفت: 
تثبیت این نظام با تقدیم هزاران شــهید 

بوده و دشمنان با اغتشاش و دیگر مسائل 
نخواهند توانســت در برابر اقتدار ایران 

اسالمی ایستادگی کنند.
به گزارش تسنیم ؛ مدیرکل بنیاد شهید و 
امور ایثارگران هرمزگان دامه داد: این سه 
شهید که اعضای یک خانواده هستند کد 
ملی استان هرمزگان دارند اما ساکن شیراز 
بودند، پدر خانواده نظامی و در بندرعباس 

حوادث جهانخدمت می کرده است.
بارش های سیل آسا در جنوب فیلیپین کشته داد

 مقام محلی فیلیپین تایید کردند: در پی بارندگی های سیل آسای شبانه 
در تعدادی از شهرهای استان »ماگوئیندانائو« واقع در جنوب این کشور، 
دســت کم ۱3 نفر تا روز جمعه جان باخته و عــده زیادی نیز ناپدید 
شده اند. به گزارش ایســنا،  رئیس اداره کاهش خطر و مدیریت بالیای 
اســتان ماگوئیندانائو گفت که قربانیان بر اثر غرق شدن یا رانش زمین 
جان خود را از دست داده اند. این دفتر همچنان در حال ارزیابی شرایط 
در مناطق سیل زده است.رسانه های محلی گزارش دادند که بارش شدید 
باران مربوط به توفان استوایی موسوم به Nalgae است که انتظار می رود 
در روز یکشنبه آتی به جزیره اصلی »لوزون« واقع در شمال این کشور 
برسد.همچنین بر اســاس گزارش »اداره خدمات اتمسفر، ژئوفیزیک و 
نجوم فیلیپین«، پیش بینی می شــود که Nalgae )جمعه( به یک توفان 
شدید استوایی تبدیل شود و شدت آن در روز شنبه نیز تا حد یک توفان 
حاره ای چرخنده )تیفون( افزایش یابد.به گزارش شینهوا، فیلیپین یکی از 
کشــورهایی است که بیشترین بالیای طبیعی را در سراسر جهان تجربه 
می کند که عمدتا به دلیل قرار گرفتــن آن در حلقه آتش اقیانوس آرام 
و کمربند توفان اقیانوس آرام است. این کشوِر مجمع الجزایری، به طور 
متوســط ســاالنه ۲۰ توفان را تجربه می کند که برخی از آنها شدید و 

ویرانگر هستند.
عفو بین الملل: 

داعش صدها تن را در مالی در ۲۰۲۲ اعدام کرد
 عفو بین الملل اعالم کرد، داعش در سال میالدی کنونی صدها تن را در 
شمال شرق مالی سر برید.  عفو بین الملل در گزارشی اعالم کرد، داعش 
در ســال کنونی میالدی صدها تن را در شمال شرق مالی سر برید. ده ها 
هزار روستایی بعد از این که دارایی هایشان را در حمالت از ماه مارس از 
دست دادند از منازلشان فرار کردند.در این گزارش آمده است: گروه های 
تندرو در شمال  شرق مالی حمالت وحشتناکی را به روستاها انجام داده و 
غیرنظامیان را سر بریده و دارایی های آنها را غارت کردند. دولت مالی باید 
تالش بیشتری را برای حمایت از روستایی ها که در معرض خطر حمالت 

قرار دارند انجام داده و کمک بیشتری به آن ها ارائه کند.
شهادت یک فلسطینی در جنوب نابلس

 وزارت بهداشــت فلسطین از شهادت یک جوان فلسطینی به ضرب 
گلوله سربازان اسرائیلی در جنوب نابلس خبر داد. به گزارش ایسنا، به 
نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، وزارت بهداشت فلسطین اعالم کرد، عماد 
ابو رشید، شهروند فلسطینی به ضرب گلوله نیروهای اسرائیلی در نزدیکی 
ایست بازرسی حواره در جنوب نابلس به شهادت رسید. دو تن دیگر نیز 
در جریان این تیراندازی زخمی شــدند. در هفته های اخیر درگیری ها و 
عملیات های شهادت طلبانه فلسطینی ها علیه نیروهای اسرائیلی در کرانه 

باختری و سایر مناطق فلسطینی افزایش یافته است.

ماجرای پرواز تبهکار مخوف! 
فکر می کردم اگر اعتراف کنم که من موجب مرگ دوستم در 
حادثه تصادف شده ام مرا محکوم به اعدام خواهند کرد اما 
اکنون که با راهنمایی و توصیه های رئیس پاسگاه انتظامی ده 
غیبی متوجه حقیقت ماجرا شده ام دیگر نمی خواهم پنهان 
کاری کنم و باز هم با عذاب وجدان روزگارم را بگذرانم چرا که 

من فقط دو روز قبل از زندان آزاد شده ام و ...
 این ها بخشــی از اظهارات تبهکار مخوفی اســت که از دوشنبه 
گذشته و در پی یک سانحه رانندگی مجروح شده بود. این جوان 
3۲ ساله که تاکنون ادعا می کرد راکب موتورسیکلت مرد فوت شده 
بوده است پس از ارشاد و نصایح سروان حسنی )رئیس پاسگاه ده 
غیبی مشــهد( با افشای راز این سانحه مرگبار، درباره سرگذشت 
خود گفت: ۲ ســال بیشتر نداشــتم که مادرم از دنیا رفت و پدرم 
بــا زن جوان دیگری ازدواج کرد امــا آن زن حاضر به مراقبت و 
سرپرستی از من نشد به همین دلیل آن ها به خاطر من همواره با 
هم درگیری داشتند تا حدی که فردی به نام »اوستا عبدا...« که در 
همان روســتای تربت جام زندگی می کرد مرا به فرزند خواندگی 
اش پذیرفت و من نزد او بزرگ شدم اما به دلیل این که عقده های 
روانی دوران کودکی در ذهنم باقی مانده بود و »اوستا عبدا...« هم 
ســعی می کرد بیشتر از حد به من محبت کند، به فردی سرکش و 
پرشــر وشور تبدیل شدم تا جایی که مســیر بیراهه زندگی را در 
پیش گرفتم و به خالف و خالفکاری روی آوردم. از همان دوران 
نوجوانی مصرف مواد مخدر را آغاز کردم و خیلی زود راهی زندان 
شدم. بعد از آزادی از زندان هم دیگر ارتکاب جرم برایم عادی بود 
و به دلیل ســرقت هایی که برای تامین مواد مخدر انجام می دادم 
روانه زندان می شدم. چند ســال قبل زمانی که در زندان بودم با 
یک محکوم به اعدام دوست شدم. او به دلیل سرقت طال، یکی از 
بستگانش را به قتل رسانده بود اما اولیای دم رضایت ندادند و آن 
مرد در زندان قصاص شد اما قبل از آن که پای چوبه دار برود با من 
درباره خواهرش سخن گفته بود که همسرش را ۲۰ سال قبل در 
یک سانحه رانندگی از دست داده و در یکی از شهرهای خراسان 
رضوی زندگی می کرد. در این شرایط بود که همسرم نیز تقاضای 
طالق داد و از من جدا شــد. او حضانت دو فرزندم را نیز برعهده 
گرفت و به مکان نامعلومی رفت. زمانی که من به جرم سرقت راهی 

زندان شدم دخترم نوزادی ۶ ماهه و پسرم کودکی ۶ ساله بود و من 
آن ها را از همان زمان دیگر ندیده بودم. باالخره با برخورداری از 
رأفت اســالمی در سال ۹۸ از زندان آزاد شدم اما دیگر زندگی ام 
متالشی شده بود و جا و مکانی نداشتم در این شرایط به یاد خواهر 
پولدار دوســت اعدامی ام افتادم و راهی شهرستان شدم و با ترفند 
خاصی یکی از طبقات ساختمان »طوبی« را اجاره کردم و سپس 
آرام آرام با بیان این که هم بندی برادر اعدامی اش بودم خودم را به 
آن زن ۵۰ ساله نزدیک کردم به طوری که با جلب اعتماد او و ابراز 
محبت های بیش از اندازه، طوبی را به عقد موقت خودم درآوردم تا 
حداقل زندگی راحتی داشته باشم، اما متاسفانه فرزندان و دامادهای 
طوبی از ازدواج او  مطلع شدند و بی درنگ مرا از آن شهر بیرون 
انداختند. در همان ســال ۹۸ دوباره به مشهد آمدم ولی این بار به 
دلیل ســرقت به عنف به چنگ کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان 
رضوی افتادم و دوباره راهی زندان شــدم. از آن سال تا روز شنبه 
گذشته در زندان بودم ولی دو روز قبل از زندان آزاد شدم و به سراغ 
یکی از صاحبکاران قدیمی خودم رفتم. در پاتوق صاحبکارم که در 
منطقه سیدی مشهد قرار داشت چند نفر از دوستان و کارگرانش در 
آن جا حضور داشتند و بساط عرق خوری هم پهن بود، من هم در 
حالی که با »م« )یکی از آشنایان قدیمی( مشغول صرف مشروبات 
الکلی بودیم درباره موضوعات مختلف و خاطرات گذشته سخن 
می گفتیم حدود ساعت ۲۱ شب بود که من موتورسیکلت یکی از 
کارگران صاحبکار قدیمی ام را به امانت گرفتم تا به یاد گذشته ها 
به همراه »م« دوری بزنیم و پس از عرق خوری حال و هوایی تازه 
کنیم این بود که »م« ترک نشــین موتورسیکلت شد و من هم گاز 
آن را به طرف جاده قدیم نیشــابور فشردم اما به دلیل آن که حال 
طبیعی نداشتم با سرعت زیادی ویراژ می دادم، دیگر متوجه نشدم 
چند کیلومتر در مسیر جاده قدیم نیشابور پیش رفته بودم که ناگهان 
موتورسیکلت پرواز کرد و من هم دیگر چیزی نفهمیدم، زمانی که 
چشــمانم را گشودم روی تخت بیمارستان بودم و از زبان یکی از 
ماموران انتظامی شنیدم که »م« در صحنه حادثه جان باخته است 
و کارشناس پلیس راه صحنه تصادف را مشکوک می داند من هم 
از این فرصت استفاده کردم و به دلیل ترس از اعدام گفتم که »م« 

راکب موتورسیکلت بود و ...

درامتداد تاریکی 

گروه حــوادث  //  رئیس پلیس راهور اســتان 
هرمزگان از واژگونی منجر به آتش سوزی مرگبار 

سواری لکسوس در بندرعباس خبرداد. 
سرهنگ مجید صالح پور با اشاره به حادثه واژگونی منجر 
به آتش سوزی یک دســتگاه خودرو سواری لکسوس، 
افزود: این حادثه در مســیر بلوار درون شهری گفتگوی 
تمدن ها شهرستان بندرعباس به ســامانه ۱۱۰ اعالم و 

بی درنگ مأموران  به محل حادثه اعزام شدند.
وی بیان کرد: یک دســتگاه خودرو ســواری لکسوس 
با راننده و ســه سرنشــین به هنگام حرکت و به دالیل 
نامشخص تعادل خود را از دست داده و در محل واژگون 
شده که بالفاصله منجر به آتش سوزی شدید خودرو شده 

بود. ســرهنگ صالح پور ادامه داد: آتش نشانان با کمک 
ماموران وارد عملیات نجات افراد گرفتار در داخل خودرو 
شدند که متأّســفانه بر اثر این سانحه راننده مرد خودرو 
بهمراه دو سرنشــین که یک نفر مرد و یک نفر زن بودند 
بعلت شدت سوختگی در دم جان باختند و یک سرنشین 

دیگر خانم نیز مجروح و به بیمارستان منتقل شد .
به گزارش ایسنا ؛ رئیس پلیس راهور هرمزگان اظهار کرد: 
علت این حادثه در دست بررسی کارشناسان پلیس راهور 

بندرعباس قرار دارد.

واژگونی منجر به آتش سوزی 
مرگبار سواری لکسوس 

در بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

آگهی مناقصه عمومی 
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موضوع آگهی : 

خريد HMI پکیج تهويه
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت  WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید .

روابط عمومی و امور بین الملل

نوبت دوم

RHP- 7302505610 - T 25 : درخواست شماره

  قاتل پسر پولدار به قصاص محکوم شد
گروه حوادث //   مرد جوانی که با همدســتی 
دوستش پسر جوان ثروتمندی را با سالح گرم 
به قتل رسانده و جســدش را سوزانده بود به 

قصاص محکوم شد.
رســیدگی به این پرونده از دی ســال گذشته با 
گزارش صاحب یکی از باغ های شهریار مبنی بر 

کشف یک جسد سوخته در باغش آغاز شد.
در ادامه جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی 
منتقل شد و پلیس شناسایی عامل جنایت را در 
دســتور کارش قرار داد. از سوی دیگر مأموران 
موفق شدند هویت مقتول را که پسر ثروتمندی به 
نام شهاب بود شناسایی کنند و با بررسی مکالمات 
تلفنی وی مشخص شد که از چندی پیش با مردی 

به نام اکبر اختالف مالی داشته است. 
به این ترتیب اکبر بازداشــت شد و به جنایت با 

همدستی یکی از دوستانش اعتراف کرد و گفت: 
با شهاب در یک میهمانی آشنا و دوست شدم. 

بعد از مدتی از او خواســتم تــا باهم به صورت 
شراکتی کار کنیم که شهاب هم مبلغ یک میلیارد 
تومان پول نقد و ۱۵۰ سکه طال را برای راه اندازی 
یک کســب و کار به من داد تا بعد از رسیدن به 
ســود، پول و ســودش را به او برگردانم. اما من 
بخشــی از پول را بابت بدهی که داشــتم دادم و 

نتوانستم کار خاصی انجام دهم. 
بعد از مدتی شهاب موضوع را فهمید و با تهدید 
از من خواست تا پول و سکه هایش را برگردانم. 
وقتی دیدم امکان پرداخت پولش را ندارم نقشه 
قتلش به ذهنم رسید،  او را به یک باغ در شهریار 
کشــاندم و با اسلحه او را کشتم. بعد هم با کمک 
دوستم قاســم جسد شــهاب را به باغ دیگری 

بردیم و آتش زدیم. پس از اعتراف صریح متهم، 
همدست او نیز دستگیر شــد و پرونده با صدور 
کیفرخواســت به شــعبه دهم دادگاه کیفری یک 
استان تهران فرستاده شد. در ابتدای جلسه اولیای 

دم درخواست قصاص کردند.
پــس از آن اکبر به جایگاه رفت و با رد اتهامش 
گفت: در بازجویی ها تحت فشــار روانی به قتل 

اعتراف کردم. اما من او را نکشتم.
قاسم نیز پس از متهم ردیف اول به جایگاه رفت و 
گفت: من نقشی در قتل نداشتم و تنها برای آتش 

زدن جسد با او همکاری کردم.
در پایان جلســه قضات وارد شور شدند و متهم 
ردیف اول را به قصاص و پرداخت دیه به خاطر 
جنایت بر میت و متهم ردیف دوم را به ۱۵ســال 

حبس محکوم کردند. 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

آگهی مناقصه عمومی 

با اخذ سپرده

موضوع آگهی : 

خريد كولر اسپلیت و پنجره ای
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت  WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید .

روابط عمومی و امور بین الملل

نوبت اول
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3 هرمزگانی در حادثه تروریستی شیراز به شهادت رسیدند 

گروه حــوادث//زن معتاد که متهم 
از ربودن پسربچه ۴ ساله  است پس 
او را به کانال آب پرت کرده و موجب 
مرگش شده اســت، از سوی قضات 
دادگاه کیفری یک اســتان تهران به 

قصاص محکوم شد.
اواخر اردیبهشت  ماه سال ۹۹  زن جوانی  
خبر ناپدید شدن پسر ۴ ساله  اش به نام تیام 
را به پلیس اعالم کرد و گفت: پسرم برای 
بازی به کوچه رفته بود اما وقتی دقایقی 
بعد متوجه شدم که صدایش نمی آید، به 
کوچه آمدم و هرچه جســت وجو کردم، 
بی فایده بود.با این گــزارش، مأموران با 
تحقیقات میدانی کار خود را آغاز کردند 
و ســراغ دوربین های مداربســته محل 
زندگی شــاکی رفتند و پس از بازبینی 
تصاویر دوربین ها متوجه شــدند که تیام 

از سوی زنی کارتن خواب از جلوی خانه 
ربوده شده است. بررسی بیشتر و دقیق تر 
تصاویر آدم ربا مشــخص کرد که وی از 
بستگان دور مادر تیام است. با شناسایی 
عامل ربایش مأموران موفق شدند مریم را 
در حالی شناسایی و دستگیر کنند که از 
پسربچه خبری نبود.در ادامه متهم به اداره 
آگاهی منتقل شد و گفت: چند وقتی بود 
که دنبال کودکی بودم تا بتوانم به واسطه 
آن با گدایی پول بیشتری از مردم بگیرم . 
تیام پسر فامیل بود و مرا می شناخت، او 
را ربــودم و با او گدایی می کردم تا اینکه 
برای مصرف شیشه به نزدیکی کانال آب 
در جاجرود رفتیم؛ من مشــغول مصرف 
مواد شدم و از تیام خواستم تا چند متر آن 
طرف تر بازی کند و منتظر بماند تا کارم 
تمام شود اما او مدام شالم را می کشید و 

گریه می کرد، در یک لحظه عصبانی شدم 
و با دستم او را به کناری هل دادم تا بتوانم 
مواد مصرف کنم که یک دفعه تیام داخل 
کانال آب افتاد. بسرعت داخل کانال پریدم 
تا نجاتش دهم عمق آب تا کمرم بود، اما 
جریان آب آنقدر زیاد بود که نتوانســتم 
بچــه را بگیرم و آب او را با خودش برد. 
چند روز بعد کارآگاهان دریافتند جسد 
تیام در رودخانه خجیر پیدا شــده است.
پس از اعترافات متهم و تکمیل تحقیقات 
پرونده برای رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه 
کیفری یک استان تهران فرستاده شد. در 
ابتدای جلسه دادگاه مادر تیام درخواست 
قصاص کرد. پس از پایان دفاعیات متهم 
و وکیل مدافع او قضات برای صدور رأی 
وارد شــور شــدند و وی را به قصاص 

محکوم کردند. 

گروه حوادث // پلیس آلمان از پیدا شــدن جسد 
یک مرد در قسمت چرخ هواپیمای ایرباس متعلق به 
شرکت هواپیمایی لوفت هانزا خبر داد که از تهران به 

فرانکفورت پرواز کرده بود.
روزنامــه بیلد به نقل از پلیس آلمــان اعالم کرد، روز 
پنجشنبه ۲۷ اکتبر خدمه فرودگاه در حین انجام تعمیرات 
و بازرسی فنی پس از پرواز بودند که جسد این مرد را 
پیدا کردند. به گزارش تلویزیون هسنشاو چهار ساعت 
از کار روی هواپیما گذشــته بود که این جسد پیدا شد. 
پلیس هنوز هویت این فرد را اعالم نکرده ولی تحقیقات 
برای روشن شدن هویت او و رخداد این حادثه را آغاز 
کرده اســت. به گزارش خبرگــزاری دی پی ای، پرواز 
برگشــت این هواپیما که برای روز جمعه برنامه ریزی 

شده بود، لغو شده است.
شــرکت هواپیمایی لوفت هانــزا پروازهای خروجی 
و ورودی پنجشــنبه و جمعه خود در مســیر تهران- 

فرانکفورت  و برعکس را لغو کرد.

یکی از مسافران این شرکت هواپیمایی خبر داد: شرکت 
لوفت هانزا با ارســال ایمیل به مسافران اعالم  کرد که 
جمعه پروازهای خود را لغو کرده و پرواز جایگزین را 

برای مسافران در نظر گرفته است.
سرپرست شرکت شــهر فرودگاهی امام خمینی)ره( با 
تأیید لغو پروازهای لوفت هانزا از فرودگاه امام خمینی، 
گفت: موضوع کشف جسد در پرواز تهران- فرانکفورت 
در صورت درخواست مکتوب از سوی هواپیمایی لوفت 

هانزا بررسی می شود.
»ســعید چلندری« درباره جزئیات این ماجرا گفت: از 
عصر  پنجشنبه شرکت هواپیمایی لوفت هانزا با ادعای 
کشف جسد در پرواز  تهران- فرانکفورت، پروازها به 
تهران را لغو کرده اســت. هیچ گونه اطالعاتی از جسد 
کشف شــده توســط لوفت هانزا به ما ارسال نشده تا 
بتوانیم موضوع را تأیید و بررســی کنیم. بر این اساس 
موضوع  مطرح شده تا زمان درخواست مکتوب شرکت 
هواپیمایی لوفت هانزا قابل بررســی نیست. سرپرست 

شرکت شــهر فرودگاهی امام خمینی)ره( با بیان اینکه 
در بررســی ابتدایی ما مشــکل خاصی گزارش نشده 
اســت، ادامه  داد: منتظر ارسال اطالعات و درخواست 
رسمی لوفت هانزا برای بررسی موضوع کشف جسد در 

هواپیمای تهران فرانکفورت هستیم.
وی درباره وضعیت پروازهای این شرکت هواپیمایی از 
فرودگاه امام خمینی، گفت: نماینده لوفت هانزا به صورت 
تلفنی دو پرواز را در روزهای پنجشنبه و جمعه لغو کرد 
و درباره تداوم یا لغو همه پروازهای خود تاکنون هیچ 

اطالعاتی ارائه نداده است.

مجازات قصاص برای زن کارتن خواب

ـ فرانکفورت ادعای کشف جسد در پرواز تهرانـ 
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شهرستان

امکان کنترل تراریختگی محصوالت غذایی در 
کیش فراهم شد

  گروه شهرســتان // رییس اداره استاندارد سازمان منطقه آزاد کیش 
گفت: امکان کنترل تراریختگی محصوالت غذایی در این جزیره توسط 
آزمایشگاه بخش خصوصی فراهم شــد. موسی حیدری اظهار داشت: 
برچســب گذاری محصوالت ترایخته برای اطالع رســانی به مصرف 
کنندگان از جمله وظایف دولت بر اساس مصوبه مجلس شورای اسالمی 
است که پیش از این امکان بررسی این شاخص در جزیره وجود نداشت.
وی اضافه کرد: امسال با سرمایه گذاری بخش خصوصی و ایجاد بخش 
مولکولی در آزمایشگاه تشــخیص جزیره امکان آزمایش تراریختگی 
محصوالتی از قبیل برنج، انواع غالت و روغن خوراکی فراهم شــده تا 
با بررسی این شاخص سطح سالمت در کیش را افزایش داد.رییس اداره 
استاندارد سازمان منطقه آزاد کیش گفت: به علت نبود تضمین کافی برای 
ایمنی مواد غذایی تراریخته و از سویی عدم تایید مضرات احتمالی مصرف 
این محصوالت در مطالعات انجام شــده، اجماع نظر در خصوص مزایا 
یــا معایب مصرف این محصوالت وجود ندارد و بر این اســاس دولت 
مکلف به برچسب گذاری محصوالت تراریخته به منظور آگاهی بخشی 
به مصرف کنندگان اســت.وی با بیان اینکه ایران وارد کننده محصوالت 
تراریخته به ویژه دانه های روغنی اســت، گفت: این آزمایشگاه با هدف 
تشخیص محصوالت تراریخته و ارائه گزارش به سازمان های نظارتی 
به عنوان آزمایشگاه همکار فعالیت می کند.اصطالح موجودات تراریخته 
ژنتیکی که به اختصار،gMO  خوانده می شود که از طریق روش های 
مهندسی بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک تغییری در ساختار ژنتیکی آنها 
ایجاد می شود.سویا ، ذرت ، پنبه دانه و کلزا که برای افزایش مقاومت در 
برابر آفت کش ها، حشرات و دیگر آفات محصوالت کشاورزی  اصالح 
شده اند برخی از محصوالت تراریخته ای هستند که ما آنها را به خوبی 
می شناسیم. افزایش مقاومت موجود تراریخته )گیاه (به برخی از آفت ها 
یا بیماری ها، افزایش تحمل کم آبی، شوری و آب و هوای نامناسب برای 
کشت آن گیاه، بهبود کیفیت، افزایش بازارپسندی ، افزایش تولید و عملکرد 
گیاه، افزایش بهره وری در کشــاورزی  از جمله مزایای این محصوالت 
است.موضوع اصلی مصرف مواد غذایی تراریخته در خصوص شیوه به 
کار گیری بیوتکنولوژی های کشاورزی است و موضوع دیگر در مورد 
مزایا و مشــکالت احتمالی مصرف این محصوالت و هم چنین درصد 
محصوالت تراریخته است. مهم ترین هدف چه در گذشته و امروز اصالح 
ژنتیک و نقش مثبت آن در عملکرد تولید مواد غذایی اســت که میتواند 
در امنیت مواد غذایی و توســعه پایدار در کشورهای در حال پیشرفت 
نقش داشته باشد. به گزارش ایرنا ؛ طبق گفته کارشناسان تاکنون اثرات 
زیان آوری از مصرف محصوالت gMO از نقطه نظر علمی به اثبات 
نرسیده است اما می تواند موجب نگرانی هایی در مورد آثار احتمالی منفی 

مصرف این محصوالت بر محیط زیست و بهداشت انسان باشد.

خبری

گروه شهرســتان// مدیرعامل تعاونی 
مرزنشینان هرمز گفت: 53 خاک پودر 
از دوهزار تن  شده و بسته بندی شده 
خاک مربوط به معدن خاک ســرخ از 
چندین سال قبل در حال از بین رفتن 
هستند که اجازه خروجش را نمی دهند 
واز آن طرف با احداث کارخانه نیز جهت 
 فرآوری خاک ســرخ هرمــز موافقت

 نشده است. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ فریدون دریانورد 
افزود: خاک ها تولید قبل از تعطیلی معدن 
در سال ۹۶ است  که در حال از بین رفتن 
هستند و ارزش آن باالی ۱۰ میلیارد تومان 
اســت، ولی اجازه خروج داده نمی شود که 
مقداری پودر و بسته بندی و در کیسه شده 
که خیلی از کیسه ها به سنگ تبدیل شده و 

از بین رفته است.
وی گفت: در کشــور چندین معدن خاک 
ســرخ وجود دارد که یکــی از آنها معدن 
خاک سرخ هرمز است  که همه آنها اکنون 
فعال هستند و به تولید و استخراج و فروش 
خاک های خود مشــغول هستند، امامعدن 

خاک سرخ هرمز تعطیل می باشد .
تعاونی مرزنشینان هرمز اظهار  مدیرعامل 
داشــت : معدن خاک ســرخ هرمز از نوع 
درجه یک و بی نظیر در دنیاست و غیر از 

معدن خاک سرخ اسپانیا که اکنون به اتمام 
رســیده است؛ هیچ معدنی قدرت رقابت و 
برابری از نظر کیفیت و عیار آن با این معدن 
ندارد.  دریانورد افزود: معدن خاک ســرخ 
هرمز با عنایت مقام معظم رهبری در سال 
۱3۸۹ شــصت درصد آن از طریق تعاونی 
مرزنشینان هرمز به قیمت ۲ میلیارد تومان 
به  اهالی واگذار گردید و در مدتی که این 
معدن فعال بود حدود ۷۰ نفر مشغول بکار 
بودنــد و به غیر از پرداخــت پول خرید،  
ســودهایی هم به اهالی پرداخت می کرد 
که آخرین ســود در سال ۹۶ به ۶۴۰۰ نفر 
سهامدار خود به هر نفر یکصد هزار تومان 
پرداخت کرد کــه اگر االن این خاک ها را 
بتوانیم صادر کنیم، می توانیم به هر کدام از 
اعضای مان سود میلیونی دهیم تا مشکالت 
معیشــتی و تحصیل فرزندان شان و... در 
این شرایط سخت اقتصادی برطرف شود. 
وی گفت: متاســفانه برخی با مطرح کردن 
ادعاهــای پوچ و بی اســاس مانع خروج 
خاک از هرمز شدند و دادستان محترم قشم 
جهت جلوگیری از هرگونه برخورد فیزیکی 
و جلوگیری از هرگونه مشــکل در سال 
۱3۹۶ معدن را تعطیل کرد و امر به ارجاع به 
کارشناس دادگستری  گردید، ولی مقداری 
از خاک هــای تولیــدی در محل کارخانه 

مانده و نشد خارج گردد و اکنون در حال 
از بین رفتن می باشد که اخیرا درخواست 
خروج آن داده شده که متاسفانه با خروج 
خاک های تولیدی قبل مخالفت می شــود. 
وی گفت:سه کارشناس  دادگستری پرونده 
را بررسی و دستگاه قضایی در سال ۹۷ هم 
حکم بر بازگشــایی معدن صادر کرد، ولی 
متاسفانه آنقدر تبلیغات منفی  علیه این معدن 
زیاد است که برخی از مسئولین با فعالیت 
آن مخالفت می کنند که در این رابطه بخاطر 
مخالفت های مســئولین سیاسی و معدنی 
اســتان، تا کنون اهالی بیش از ۵۰ میلیارد 
تومان متضرر شده اند که قطعا این تعاونی 

جهت احقاق حقوق سهامداران خود پیگیری 
قضایی را برای خود محفوظ می دارد. وی 
گفت:متاسفانه می گویند بدلیل مسائل زیست 
محیطی و... این معدن نباید فعال باشد، اما 
در جلسه شــورای اداری استان در جزیره 
هرمز مصوب  گردیده که ظرف سه ماه ۶۰ 
هزار تن خاک برای راه ســازی برداشت 
شــود  و اکنون در حال برداشت هستند.
برداشت ۶۰ هزار تن خاک یعنی معادل ۱۲ 
سال کارکرد معدن خاک سرخ هرمز و در 
زمان استاندار سابق هم ۲۰۰ هزار تن خاک 
برداشت شــده که  معادل ۴۰ سال فعالیت 
معدن خاک سرخ هرمز می باشد. دریانورد 

گفت: در موقعیتی که گردشــگری بیش از 
۸۰ درصد در هرمز نسبت به سال قبل افت 
دارد، فروش این خاک ها و مابقی که حدود 
۲هزار تن می باشــد و ارزشــش  چندین 
میلیارد تومان است، با تقسیم سود آن بین 
اهالی بخصوص افرادی که محصل دارند،  
می تواند مرهمی بر اقتصاد بیمار هرمز باشد. 
وی گفت:پس از تعطیل شدن معدن  خاک 
سرخ هرمز در سال ۱3۹۶  و غیبت معدن 
خاک سرخ هرمز در بازار فروش عده ای 
از معدن داران خاک ســرخ در دیگر نقاط 
که خاک ســرخ آنان درجه سه و چهار هم 
نبود و خاک آنان به قیمت پایینی به فروش 
می رفــت ، اکنون خاک ســرخ خود را با 
قیمت باالیی بفروش می رسانندکه معادن 
خاک سرخ طبس و اصفهان معموال از این 
دست معادن هســتند.  مدیرعامل تعاونی 
مرزنشــینان هرمز گفت:عده ای هم خاک 
سرخ از خارج کشور  وارد می کنند و عده 
ای هم که خاک ســرخ از هرمز خریداری 
کرده بودند و در انبارهای خود ذخیره کرده 
و بجای فروش به شکل تناژ، به فروش با 
قیمت باال به شکل کیلویی روی آوردند  و 
کاسبی هر سه گروه رونق خوبی گرفت و 
اکنون هم رونق خوبــی  دارند. وی گفت:  
کاســبین تعطیل نگه داشــتن معدن خاک 

ســرخ هرمز  با فعال شدن این معدن منافع 
شــان به خطر می افتد و سعی دارند به هر 
شــکل ممکن از فعال شدن آن جلوگیری 
نمایند. دریانورد گفت: به استاندار هرمزگان 
پیشنهاد داده شده که با قسمتی از درآمد این 
معدن می شود کل کوچه های هرمز سنگ 
فرش شود. وی گفت:قرار بود کارگروهی 
جهت تعیین تکلیف معدن تشــکیل شود، 
ولی هنوز تشکیل نشــده است. دریانورد 
تاکید کرد: جهت ایجاد اشتعال پایدار برای 
هرمز و جلوگیری از خام فروشی پیشنهاد 
دادیم این تعاونی آمادگی دارد که با احداث 
دو کارخانه فرآوری  خاک سرخ  و تولید 
کود آهن، مشکل اشتغال بسیاری از اهالی 
را حل کند و گفتیم که حتی ســرمایه گذار 
نیاز به تسهیالت ندارد و فقط اجازه احداث 

میخواهد که باز مخالفت کردند. 
وی گفت: بحمدا هلل دستگاه قضایی تحت 
تاثیر تبلیغات قرار نگرفته و اصرار بر فعالیت 
این بنگاه اقتصادی و منتفع شدن مردم دارند. 
وی افزود: همچنیــن احمد مرادی نماینده 
مردم در مجلس  هم که در جلسه شورای 
معادن اســتان هرمزگان حضور داشتند و 
اصرار بر حل مشکل و تعیین تکلیف معدن 
خاک سرخ  هرمز  را داشتند و تاکید کردند 

تکلیف روشن و معدن فعال شود.

مدیرعامل تعاونی مرزنشینان هرمز انتقاد کرد

نه اجازه خروج خاک سرخ داریم ونه راه اندازی کارخانه فرآوری 

حمله به کندوهای طبیعی زنبور عسل به وسیله آتش
 باعث انقراض نسل آنان و آتش سوزی درختان می گردد

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

گروه شهرستان // مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم گفت: موقعیت ویژه قشم، نزدیکی 
به محل برگزاری مســابقات جام جهانی و 
آب و هوای دلپذیر جزیره را آماده میزبانی 
از گردشگران داخلی و خارجی جام جهانی 

کرده است. 
 افشار فتح الهی گفت: برای برقراری پرواز 
از جزیره قشم به قطر به هماهنگی های در 
سطح بین المللی نیاز است و این هماهنگی ها 
در حال انجام می باشد و به زودی پرواز قشم 
به دوحه برقرار می شود.وی ادامه داد: اقامت 
در قطر با محدودیت روبرو اســت و بسیار 
گران می باشد، از همین روی در صورتیکه 
هواداران تیم ملی ایران در قشم اقامت داشته 

باشند و در روزهایی که تیم ملی مسابقه دارد 
با پرواز رفت و برگشت عازم قطر شده و باز 
گردند، هزینه آنها یک سوم هزینه اقامت در 
قطر خواهد بود.مدیرعامل ســازمان منطقه 
آزاد قشم تجربه سفر به نگین خلیج فارس 
را تجربه ای لذت بخش دانست و افزود: قشم 
به لحاظ برخورداری از جاذبه های طبیعی 
در منطقه بی نظیر است و باید زیرساخت های 
گردشگری جزیره متناسب با این جاذبه های 
بکر توســعه پیدا کند.فتح الهی اضافه کرد: 
خیلی از کشــورهای منطقه بــرای جذب 
گردشگر دست به ایجاد جاذبه های مصنوعی 
زده اند، اما ژئوپارک جهانی قشــم به عنوان 
نخســتین ژئوپارک خاورمیانه برند و نگین 

گردشگری جزیره است.وی از وزیر میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سفیر 
قطر دعوت کرد با سفر به قشم با ظرفیت های 
گردشگری و اقامتی جزیره به طور مستقیم 
آشنا شوند.مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
به مردم جزیره وعده داد تا تمام زمین های 
خاکی فوتبال روســتاهای جزیره طبق یک 
برنامه زمانبندی شده چمن مصنوعی شود.

وی تبدیل قشــم به هاب انرژی منطقه را از 
دیگر اهدافی دانســت که در راستای توسعه 
اقتصادی جزیره پیگیری می شــود و افزود: 
قشــم از ذخایر نفــت و گاز قابل توجهی 
برخورد است، عالوه بر آن وجود اسکله های 
نفتی و خطوط انتقال سوخت، بانکرینگ و 

موقعیت استراتژیک در حمل و نقل دریایی 
این جزیره را به یکی از نقاط مناسب توسعه 
صنایع نفت و گاز تبدیل کرده است.فتح الهی 
تصریح کرد: ایجاد صنایع پاالیشــگاهی در 
قشم موجب ایجاد اشتغال پایدار برای مردم 
جزیره، هرمزگان و جنوب کشور خواهد شد 
و با پیشگیری از خام فروشی موجب توسعه 
اقتصادی کشور نیز می شود.وی خطاب به 
بازیکنان تیم ملی فوتبــال گفت: فراموش 
نکنید که نماینده ملتی با ریشه تاریخی غنی 
و با اخالق هســتید و قلب تک تک مردم 
ایران همراه و دعاگوی شماست.به گزارش 
ایرنا ؛ مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشم 
خاطرنشان کرد: مردم ایران همواره با اتحاد 
و انسجام در برهه های تاریخی سربلند بوده و 
با همدلی در حمایت از تیم ملی به عنوان یار 

دوازدهم سنگ تمام خواهند گذاشت.

  
گــروه شهرســتان //  امام جمعه پارســیاِن 
هرمزگان ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی 
در حرم مطهر شاهچراغ )ع( گفت: آشوب ها و 
تروریستی  پیش زمینه حادثه  اخیر  اغتشاشات 
در شیراز بود و لجن پراکنی های رسانه ای دشمن 

نباید ما را از درک و بیان واقعیات دور کند. 
حجت االسالم محمد بارانی در اجتماع باشکوه 
نمازگــزاران جمعه در مصلی امــام خامنه ای 
گرامیداشــت شــهادت شهید  با  مدظله العالی 
محمد حســین فهمیده و روز نوجوان و بسیج 
دانش آمــوزی تصریح کرد: بــه برکت مکتب 
اسالم و انقالب اســالمی، ایران عزیز در چهار 
دهه انقالب شــهید فهمیده های بسیاری تربیت 
کرده است که دنیای اسالم و جبهه مقاومت نیز 
با الگوگیری از این نوجوانان و جوانان بصیر و 

شجاع همواره عزت آفرینی کرده اند.
وی با تاکید بر حفظ اصول و ارزش های انقالب 
در نســل های جدید و پایبندی آنها به مفاهیم 
اولیه انقالب افزود: نباید مرعوب و اسیر القائات 
و فضای دروغین رسانه ای دشمن شد زیرا در 
عرصه های مختلف نســل نوجوان و جوان ما،  
دیانت و وفاداری به اســالم، انقالب و والیت 
را اثبات کرده اند که نمونه های اخیرش اجرای 
باشکوه سرود ســالم فرمانده، مجالس محرم و 
صفر و راهپیمایی عظیم اربعین، تشییع تاریخی 
و بی نظیر قهرمان ملی ایران؛ شهید حاج قاسم 

سلیمانی اســت لذا نباید لجن پراکنی رسانه ای 
دشــمن ما را از درک و بیــان واقعیات دور و 
محروم کند. خطیب جمعه شهرستان پارسیان با 
اشاره به رویش های انقالبی نسل های مختلف 
در دوران انقــالب گفت: همه این رویش ها در 
زیر بمباران شبانه روزی و همه جانبه فرهنگی 
دشمن حاصل شده است که امثال شهید لندی ها، 
شهید دانشگر ها، شهید تختی نژاد و میلیون ها 
جوان و نوجوان دلداده اسالم و انقالب مصداق 

بارز آن است.
حجت االســالم بارانی انتقال بین نسلی اصول 

و آرمان هــا و ارزش های انقالب را وظیفه مهم 
امروز دلســوزان انقالب معرفی و تصریح کرد: 
متاسفانه حق شــهدای دانش آموز در معرفی 
آنها به جامعه ادا نشــده اســت و ما نتوانستیم 
امثال شهیدان قاسمپور، دست گشاده، عزیزی، 
محمدی، مســلمی، هدایت عســکری، سعید 
طوقانی، مصطفی کاظم زاده و ســایر شهدا را 
به فرزندانمان معرفی کنیم لذا اگر توانســتیم به 
خوبی این انتقال مفاهیم را رقم بزنیم قطعا دین و 

انقالب ما بیمه خواهد شد.
به گزارش ایرنا، امام جمعه شهرستان پارسیان، 

در ادامــه با محکومیت جنایت شــقاوت آمیز 
گروهک تروریســتی در حملــه به حرم مطهر 
شــاه چراغ و شهادت جمعی از هموطنان گفت: 
دشمنان قسم خورده ملت ایران با سوء استفاده 
از حوادث اخیر به این جنایت دســت زدند اما 
بدانند این اعمال شــنیع هیچ گاه نتوانســته در 
عزم و اراده این ملت بــزرگ خللی وارد کند 
و قطعا خون شــهدای مظلوم این واقعه موجب 
وحدت و همدلی و انسجام بیشتر ملت خواهد 
شد و ملت و مسئوالن ایران در برابر دشمنان ید 
واحده خواهد شــد و با عقالنیت و خردورزی 
بیش از پیش شــیعه و اهل ســنت در کنار هم 
و پای والیت و انقالب خود خواهیم ایســتاد 
 و این وحــدت، باطل کننده فتنه ها و توطئه ها

 خواهد بود.

مؤسسه عمران صنعت در نظر دارد تأمین مصالح سنگی زیر را از طریق برگزاری مناقصه در پروژه بزرگراه ساحل جنوبی 
قشم به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید: 

- خرید و حمل 2500 تن مصالح ماســه 6- 0. خرید و حمل 1500 تن مصالح شن 3/4 و خرید و حمل 1000 تن مصالح 
شن 3/8.

- مدت اجرای کار 2 ماه می باشد.
- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1.000.000.000 ریال می باشد.

لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط که تمایل به حضور در فراخوان را دارند دعوت می شود حداکثر 3 روز از تاریخ چاپ 
آگهی از ساعت 8 الی 15 با در دست داشتن معرفی نامه و رزومه مرتبط جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس های زیر 

مراجعه نمایند.
 الف( تهران - خیابان شهید کالهدوز )دولت( - جنب بلوار کاوه - روبروی کارگزاری بورس - کوچه طالکوب - موسسه 

عمران صنعت. شماره تماس:02122762009-02122780387 
ب( استان هرمزگان - قشم -بعد از رستوران نعیم - اسکله بهمن. شماره تماس :09177427015

 هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

مؤسسه عمران صنعت در نظر دارد عملیات تولید و اجرای جداول بتنی بلواری از کیلومتر 000+00 الی 280+04 در پروژه 
بزرگراه جاده ساحل جنوبی قشم را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید : 

- تولید جداول بتنی تک لبه مطابق نقشه به تعداد 17120 عدد .
- اجرای جداول بتنی بلواری مطابق نقشه به متراژ 8560 متر  طول .

- مدت اجرای کار 2 ماه می باشد .
- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 500,000,000 ریال می باشد .

لذا از کلیه پیمانکاران واجد شــرایط که تمایل به حضور در فراخوان را دارند دعوت می شود حداکثر 3 روز از تاریخ چاپ 
آگهی از ساعت 8 الی 16 با در دست داشتن معرفی نامه و رزومه مرتبط جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس های زیر 

مراجعه نمایند . 
الف( تهران - خیابان شــهید کالهدوز )دولت( - جنب بلوار کاوه - روبروی کارگزاری بورس - کوچه طالکوب - موسسه 

عمران صنعت . شماره تماس : 02122762009-02122780387 
ب( استان هرمزگان - قشم - بعد از رستوران نعیم - اسکله بهمن ، شماره تماس : 09177427015 

هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه میباشد .

آگهی فراخوان عمومی نوبت دوم

آگهی فراخوان عمومی نوبت دوم

علی عسکر عطایی- رئیس کارگاه پروژه طرح توسعه اسکله بهمن

علی عسکر عطایی - رئیس کارگاه پروژه طرح توسعه اسکله بهمن
 فراخوان  مناقصه عمومی)ارزیابی کیفی(

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/01/0080 مربوط به  انجام خدمات مورد نیاز تعمیرات ساختمان شهرک نفت 

الف- شرح مختصر خدمات: انجام  کلیه خدمات مربوط به تعمیر و نگهداری در ساختمان شهرک نفت،طبق تشخیص کارفرما با 72واحد کاری.   تهیه، تامین مواد مصرفی و وسایل موردنیاز به عهده و هزینه 
پیمانکار می باشد.   سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج می گردد.   ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار: محل اجرای خدمات در اهواز و مدت انجام آن 12مـاه  می باشد.

ج-   برآورد کارفرما: برآورد کارفرما جهت انجام خدمات   -/223,449,476,952ریال  مي باشد     د-شرایط مناقصه گران متقاضی: - داشتن ظرفیت آزاد)تعدادي و ریالي( در رشته مربوطه 
- توانایي 10% مبلغ پیمان )در صورت برنده شدن ( بعنوان تضمین انجام تعهدات-فهرست سوابق کاري مفید، معتبر در زمینه تعمیرات ساختمان با ارائه قراردادهاي منعقده و ذکر مبالغ و همچنین گواهي 
پایان کار،ارزشیابي و مفاصا حساب کارهاي انجام شده-ارائه یک نسخه تأیید شده از صورتهای مالی حسابرسی شده  سال 1399 یا 1400 که توسط شرکتهای مندرج در سامانه پردیس انجام شده باشد  
الزامیست--شرکت هایی که صالحیت ایمنی آنها در حال بررسی می باشد بایستی در سامانه مربوط به وزارت کار و رفاه اجتماعی قابل رویت باشد در غیر اینصورت ارائه هر مدرکی قابل قبول نخواهد بود. 
)مبنای پذیرش در خصوص هر گونه گزارش حسابرسی صورت های مالی، بارگذاری گزارش مذکور از طریق سایت جامع حسابداران رسمی ایران)قابل استعالم در وبگاه www.iacpa.ir( با قابلیت مشاهده 
در سامانه پردیس می باشد( -ارائه مدارکی دال بر دارا بودن خط مشی ایمنی HSE      -کلیه مدارک ذکر شده می بایست بصورت برابر اصل ارائه گردد.-ضمنأ حداقل امتیاز ارزیابی کیفی قابل قبول 60 از 100 
خواهد بود.- 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 -/10,468,989,539ریال  همچنین ) 10% مبلغ پیمان )در صورت برنده شدن ( بعنوان تضمین انجام تعهدات می باشد(-ارائه یک نسخه تأیید شده از صورتهای مالی حسابرسی 
شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی الزامیست.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.
www. هـ-محل و  مهلت دریافت اسناد: از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت بهعمل میآید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اسناد و اعالم آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشاني  

setadIran.ir مراجعه نمایند تا ارزیابیهاي الزم وفق آییننامه اجرایي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات)ارزیابي کیفی(بر روي مدارک ارسالي مناقصه گران بهعمل آید.
1- مهلت اعالم آمادگی: بصورت الکترونیکی )غیر حضوری و( از ساعت 8:00 تاریخ  1401/08/10 لغایت  ساعت 19:00  تاریخ   1401/08/15

www.setadIran.ir 2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واریز مبـلغ  1,428,000ریال از طریق درگاه موجود در سامانه به نشانی
ضمناً می بایستی حداکثر ظرف مدت 14روز مدارک ارزیابی کیفی خود را مطابق با اطالعات درخواست شده در استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد بارگذاری نمایند. بدیهی است کارفرما این حق 
را برای خود محفوظ میدارد به مدارکی که شرایط مندرج در متن آگهی و استعالم ارزیابی کیفی را لحاظ ننموده اندترتیب اثر ندهد.    محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها : متقاضیان واجد الشرایط در 
مرحله ارزیابی کیفی مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 15:00روز  یکشنبه مورخ  1401/10/04 به صورت الکترونیکي و از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند. ضمناَ پیشنهادات در ساعت 08:00 روز 
چهارشنبه مورخ  1401/10/07 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 یکشنبه مورخ 1401/10/04 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 - مناطق نفتخیز
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فروردین :
اکنون صورت فلکی سرطان به چهارمین خانه در طالع 
شما یعنی خانه ی امنیت وارد شده، از طرف دیگر مریخ 
نهمین خانه یعنی خانه ی ماجراجویی ها را به جنب و 
جوش درآورده اســت. اما اگر امروز نتوانید فرصتی برای بیرون رفتن 
از منزل پیدا کنید ممکن اســت خیلی ناراحت شوید، زیرا به هیجانات 
دلخواه تان نخواهید رسید. بسیار تمایل دارید کاری انجام دهید که شما 
را به ناشناخته ها نزدیک کند. این اشتیاق شما ستودنی است، اما به شما 
توصیه می شود قبل از این که خودتان را برای هر نوع ماجراجویی ای 

آماده کنید، بهتر است نقشه ای در ذهن تان داشته باشید.
  اردیبهشت :

ممکن اســت در یک لحظه آن قدر سرتان شلوغ شود 
که حتی نتوانید نفس بکشید. به خاطر انجام وظایفی که 
امروز به عهده ی شماست کمی احساس نگرانی می کنید. 
اگر بتوانید یک برنامه ی کاربردی تنظیم کنید و طبق آن پیش بروید، آن 
وقت انجام وظایف تان به راحتی ممکن می شود. ممکن است در ارتباط 
با یک موقعیت به تردید بیفتید که چه کار باید انجام دهید، اما به شــما 
توصیه می شود که به ندای درون تان اطمینان کنید و بگذارید که عقل 

سلیم در این مسیر راهنمای شما باشد.
  خرداد :

این روزها به فکر یک تغییر اساسی در شیوه ی زندگی 
تان هستید. صورت فلکی سرطان یک استعداد غیر طبیعی 
برای شما به ارمغان آورده که می توانید به واسطه ی آن 
حتی دوردســت ها را ببینید. اما همین یک نظر دیدن آینده به دردتان 
نمی خورد، از شــما انتظار می رود که مستقیمًا وارد عمل شوید. یادتان 
باشد که دیگر لزومی ندارد از نو همه چیز را تحلیل کنید، مقاصدتان را 

اعالم کنید و بعد آستین ها را باال بزنید و دست به کار شوید.
   تیر :

اصاًل فکــرش را هم نکنید که امروز کس دیگری را در 
انجام کارها با خودتان همراه سازید. با این که به شدت 
دل تان می خواهد دیگران را هم در کارتان شریک کنید، 
به شما توصیه می شود که به تنهایی این کار را انجام دهید. شاید انجام 
تک نفره ی کارها چندان برای تان خوشایند نباشد، اما بهتر از این است 
که با یک فردی که به درد این کار نمی خورد همراه شــوید. ابتدا باید 
زمینه را مهیا کنید و کمی دیرتر که به منابع کافی دســت پیدا کردید به 
سراغ کسی بروید که بتواند به طرز مناسبی از اقدامات شما حمایت کند.

    مرداد :
امروز احساس می کنید که باید کمی کناره بگیرید و به 
رویاهای تان فکر کنید. یادتان باشــد حتی اگر وظایفی 
دارید که باید انجام شان دهید، باز هم این نیاز خود را به 
عقب نشینی از کارها عملی کنید. خیلی وقت ها هوشمندانه ترین راهکار 
این اســت که رویاهای تان را کنار بگذارید، اما پرداختن آن ها امروز 
نتیجه ی مثبت خواهد داشت. حتی اگر تمایل دارید مدام به آینده نگاه 
کنید، باید به طریقی توجه تان را روی همین لحظه ای که در آن هستید 
قرار دهید. برای این که قدرت بیشــتری به دست آورید به شما توصیه 

می شود که گذشته ها را دور بریزید.
 شهریور :

اگر چــه تمایل دارید که به دوردســت هــا بروید و 
رویاهاپــردازی های این چنین کنید، به شــما توصیه 
می شود که توجه و انرژی خود را روی وظایف تان قرار 
دهید. سعی کنید موضوع گفتگوهای تان را محدود کنید تا بتوانید ارتباط 
بهتر و سازنده تری داشته باشید و مقاصدتان را واضح تر توضیح دهید. 
یادتان باشد که درباره ی خیال پردازی های تان حرف نزنید، حتی اگر 
به نظرتان جالب و وسوسه کننده هستند. برای این که بهترین های تان 
را به نمایش بگذارید باید اول از همه اولویت های تان را مشخص کنید.

 مهر :
می خواهید به هر کسی که می شناسید به طریقی کمک 
رســانی کنید، اما امروز همه ی تالش تان این است که 
به خودتان اهمیت دهید. شــاید این موضوع برای تان 
خوشــایند نباشد، اما گاهی هم الزم است که آدم ها خودخواه باشند و 
به خودشان فکر کنند تا به این ترتیب بهتر بتوانند از داشته های شان به 
دیگران کمک کنند. دلیلی ندارد که این همه به خودتان سخت بگیرید، 
به ویژه اگر تصمیم تان این است که به یک تعادل سازنده برسید. بقیه ی 
آدم هــا خیلی بهتر از چیزی که فکرش را می کنید از پس خودشــان 

برمی آیند.
  آبان :

 احســاس می کنید که به دیگران نیازی ندارید، اما اگر 
از دیگران فاصله بگیرید ممکن است مشکالتی برای تان 
درست شود. ممکن است یکی از دوستان مورد اعتماد شما 
فکر کند که نمی خواهید از او کمک بخواهید و همیاری او را بپذیرید. 
یادتان باشــد که اگر دیگران حمایت تان کنند به این معنی نیســت که 
اســتقالل خود را از دست می دهید. بگذارید آن ها از مرزهای دفاعی 
شــما رد شــوند و کمک تان کنند تا به این ترتیب به خوشنودی غیر 

منتظره ای دست پیدا کنید.
  آذر :

امروز سرشار از انرژی هستید. حتی اگر راهی پیدا کنید 
تا از دست گذشته خالص شوید، انرژی شما بیشتر هم 
می شــود. مریخ تا شش هفته ی آینده در نشانه ی شما 
خواهد بود و انرژی های از دســت رفته را به شما بازمی گرداند. حاال 
نوبت شماست که دست به یک کار فوق العاده بزنید، پس دیگر منتظر 

چه هستید، فرصت مناسب همین اآلن است.
  دی :

امروز می توانید بین احتیاط توجیه پذیر و افکار سرکش 
تعادل برقرار کنید. اگر یا مقاومت روبرو شــدید، شاید 
نتوانید به راحتی اهداف خود را در نظر بگیرید. به شما 
توصیه می شــود که متوقف نشوید، حتی اگر دوستان به شما گفتند که 
نقشه های تان غیر واقعی است باز هم به راه تان ادامه دهید. در صحنه 
حضور داشته باشید و افکار جدیدتان را با کسی که به او اطمینان دارید 

در میان بگذارید.
 بهمن :

اکنون به دنبال فرصتی هســتید تا به دنیای خیاالت پناه 
ببرید، اما با این حال حواس تان هم هســت که به انجام 
تعهدات تان پایبند باشــید. همه چیز سر جای خودش 
است، پس الزم نیست بیش از حد وارد جزییات شوید. باید طبق زمان 
بندی از پیش تعیین شــده جلو بروید تا اگر اتفاق غیر منتظره ای پیش 
آمد بتوانید با آن روبرو شــوید. یادتان باشد که بهترین کار داشتن یک 
نقشه ی کاربردی است، البته سعی کنید در طول مسیر از خودتان انعطاف 

پذیری هم نشان دهید.
 اسفند : 

امروز سرشــار از خالقیت هســتید. اما ممکن است این 
اشــتیاق شــما به انجام امور دلخواه تــان باعث کاهش 
کارآمدی شما در محل کار شود. حواس تان باشد که بیشتر 
از توان تان به دیگران قول ندهید، پس برای جلوگیری از مشــکالت 
احتمالی از تعهدات تان کم کنید. باید راهی پیدا کنید تا از نظر احساسی 
به یک وضعیت مطمئن برسید، البته به کودک درون تان هم اجازه دهید 

که خودی نشان دهد.

  گروه اجتماعی // یک پژوهشــگر حوزه 
آموزشــی کودکان گفــت: در مواقعی که 
والدین کالفه، ناراحت، پریشان و خشمگین 
این حالت  از  که  اولین کســانی  هستند، 
آســیب می بینند فرزندان کم سن و سال 
خانواده هستند، بدون اینکه حتی در این 

ماجرا دخیل باشند.  
  ناهید اخیانی می گوید: بچه ها لزوما قادر 
به تشــخیص دلیل اتفاقــات اطراف خود 
نیســتند و در این مواقع بدون این که سوال 
کنند اگر ناراحتی والدینشان را از اتفاقات 
سیاســی ببینند ممکن است خود را عامل 
این ماجراها بدانند. در این حالت فرزندان 
خردسال خانواده خود را مورد مالمت قرار 

می دهند.
اخیانی با بیــان اینکه یکی از معضالت در 
این حالت ها نبود فضــای گفت وگومحور 
بین والدین و فرزندان اســت، اظهار کرد: 
اگر والدین بتوانند با فرزندان ارتباط عاطفی 
همراه با اعتمادسازی و گفت وگو ایجاد کنند، 
فرزندان نیز در مواقع اینچنینی دلیل ناراحتی 
والدین را می توانند از آنها بپرسند و پدر و 
مادر نیز می توانند با توجه به سن فرزندان 
ســوال آنها را پاســخ بدهند. ضمن اینکه 
لزومی ندارد ما تمام مساله را به فرزندانمان 
توضیــح دهیم، تنها یک پاســخ به اندازه 

کنجکاوی آنها کافی است.

این پژوهشگر حوزه کودک ادامه داد: خیلی 
از آسیب های دوران بزرگ سالی، ریشه در 
اتفاقات دوران کودکی مــا دارد، بنابر این 
اگر مــا فرزندان مان را در مــواردی مانند 
ناآرامی هــای کنونی دخالت دهیم، حتی به 
اندازه گرفتن فیلمــی کوتاه از آنها در حال 
مثال شعار دادن و انتشار در فضای مجازی، 
ممکن است امنیت آنها را دچار تزلزل کنیم، 
با این کار ناخواسته به کودکانمان آسیب های 
ذهنی ای وارد می شود که در بزرگسالی  آنها 
را با مشکالت عدیده ای مواجه خواهد کرد.

اخیانی افزود: در مواقعی که فضای عمومی 
اجتماعی متشنج باشــد، حداقل کاری که 
والدین باید انجام بدهند این است که فضایی 
امن تر از همیشه برای فرزندان ایجاد کنند، 
مثال از پیگیری مدام اخبار از رســانه های 
مختلف اعــم از تلویزیون و شــبکه های 
اجتماعی خودداری کرده و فرزندان را نیز از 

مواجهه با این اخبار دور نگه داریم.
وی گفــت: کودکان کم ســن مان را باید از 
فضای سیاسی دور نگه داریم، چرا که این 
فضا هیچ سنخیتی با دنیای کودکان نداشته و 
آنها را از دنیای ظریف و حساس شان دور 
کرده و دچار آسیب می کند. آسیب هایی که 

برای جبران آنها باید سال ها تالش کنیم.
اخیانی درباره نوع واکنش پلیس در مواجهه 

بــا دانش آموزان اظهار کــرد: پلیس برای 
جامعه و همچنین کــودکان همواره نقش 
ایجاد کننده امنیت را داشته است، به طوری 
که در هنــگام مواجهه با خطر یک پناه گاه 
امن محسوب می شود. این پناه گاه امن برای 
کودکان نقش پررنگــی دارد، چنانکه ما به 
کودکانمان می آموزیم در هنگام احســاس 
خطر به پلیــس رجوع کند یا با تلفن ۱۱۰ 

تماس بگیرد.
این پژوهشــگر حوزه کودک با اشــاره به 
اینکه یکی دیگر از پناه گاه امن برای کودکان 
مدرسه است، افزود: مساله بسیار مهمی که 
بعد از بازگشت آرامش به فضای اجتماعی 
توســط آموزش و پــرورش و پلیس باید 
پیگیری شود؛ بازگرداندن، ترمیم و احیای 
نقــش امن بودن پلیس به کودکان اســت، 
مســاله ای که در حال حاضر ممکن است 
برای آنها با فعالیت گســترده  رســانه های 

خارجی مخدوش شده باشد.
اخیانــی در پایان گفت: احســاس امنیت 
کــودکان در هیچ مقطعــی نباید مخدوش 
شود، این معضل می تواند خطر بزرگی برای 
آینده جامعه باشد چون عادی شدن فضای 
آلوده به خشــونت در جامعه و انتشار این 
خشــونت ها در فضاهای مجازی می تواند 
باعث عادی سازی خشونت در جامعه شود.

گروه اجتماعــی // مدیر کل نظارت بر خدمات بیمه 
سالمت ســازمان بیمه ســالمت ایران گفت: بیمه 
سالمت بر اساس بسته های خدمتی مصوب شده در 
شــورای عالی بیمه با مراکز دولتی و خصوصی ارایه 

دهنده خدمت قرارداد خواهد بست. 
 دکتــر کیــوان تاج بخــش مدیر کل نظــارت بر 
خدمات بیمه سالمت ســازمان بیمه سالمت ایران،  
درخصوص آخریــن وضعیت اجرای طرح دارویار 
در کشــور گفت: تاکنون ۱۳۲۶ قلم مشــمول این 
طرح شــده اند که از این تعداد ۳۸۲ قلم دارو قبال 
غیر بیمه ای بودند. درحــال حاضر حدود ۱۲۳۵۶ 
داروخانه طرف قرارداد با بیمه ســالمت داریم که 
از زمــان اجرای طرح هرماهــه مبلغ ارز ترجیحی 
و سهم ســازمان داروها را به داروخانه های طرف 
قرارداد پرداخت نموده ایم. همچنین بدهی مهرماه را 
تا پایان هفته اول آبان ماه پرداخت گردیده اســت، 
پرداختی های ما به داروخانه ها بروز است و مشکلی 

در این زمینه نداریم.
وی درخصوص وضعیت پوشــش داروها توضیح 
داد: در صورتی که نســخه الکترونیک صادر شود 
و بیمار نســخه الکترونیک داشته باشد می توانند به 
داروخانــه مراجعه کــرده و داروی مورد نیاز را با 
پوشش بیمه دریافت کنند، وجود نسخه الکترونیک 

شرط دریافت دارو، با پوشش بیمه ای می باشد.
تــاج بخش با بیان اینکه بیمه ســالمت پوشــش 
داروهای بیماران تاالســمی و خاص را بر اساس 
قیمت گذاری رســمی انجام می دهــد افزود: قیمت 
اعالمی ممکن اســت در یک قلــم دارو متفاوت 
باشد اما ما مبلغ دارویی را که پنجاه درصد بازار را 
پوشــش می دهد، مبنای پرداخت قرار می دهیم. با 
تشکیل صندوق بیماران صعب العالج، ارایه خدمات 
و پوشــش بیمه ای نیز افزایش یافته و منابع تجمیع 
شده و پوشش باالتری در قسمت افزایش خدمات 
و کاهش فرانشــیز خواهیم داشت و به زودی بسته 

خدمات به موسسات درمانی ابالغ خواهد شد.
مدیر کل نظارت بر خدمات بیمه ســالمت سازمان 

بیمه ســالمت ایــران درخصوص وضعیــت بیمه 
داروهــای SMA  توضیح داد: بیمه ســالمت در 
واردات دارو و قیمت گذاری دارو نقشی ندارد و فقط 
در صورتی که بودجه ای برای پوشــش بیمه ای در 
اختیار ما قرار گیرد ما آن دارو را پوشــش خواهیم 
داد. مشــکل خاصی در زمینه فرایندهای اجرایی 
نداریم اما باید بودجه مربوطه به ســازمان ما منتقل 
شود و با توجه به زیرساخت الکترونیک موجود و 
نشان دار کردن این بیماران می توانیم بازپرداخت را 
به موسسات سریعا انجام دهیم. ما آمادگی الزم را 

برای پوشش بیمه ای بیماران خاص داریم.
تاج بخش درخصوص عقد قرارداد با داروخانه های 
تازه تاســیس توضیح داد: در راستای اجرای جزء 
۵ بنــد )ک( تبصره قانون بودجه مبنی بر الز ام عقد 
قرارداد مراکز ســالمت از جملــه داروخانه ها، در 
صورت داشــتن پروانه های قانونی مشکلی جهت 

انعقاد قرارداد وجود ندارد.
وی گفت: بیمه سالمت طبق قانون با ارایه دهندگان 
خدمت عقد قــرارداد انجام می دهد و تنها در زمینه 
تامین و پوشــش بیمه ای محلــول دیالیز صفاقی با 
شرکت بخش قرارداد مستقیم داریم. محلول دیالیز 
صفاقی برای بیش از هزار بیمار تامین می شــود و 
توسط شرکت پخش به درب منزل در سراسر کشور 

ارسال می شود.
بیمــه خدمات  تاج بخــش درخصوص پوشــش 
دندانپزشــکی توضیح داد: بیمه ســالمت بر اساس 
بســته های خدمتی مصوب شــده در شورای عالی 
بیمه با مراکز دولتی و خصوصی ارایه دهنده خدمت 
قرارداد خواهد بست.  در صورت داشتن پروانه های 
مربوطه ایــن مراکز می توانند جهــت عقد قرارداد 
با بیمه ســالمت اقدام کنند. بیمه ســالمت با بخش 
خصوصی و بر اســاس کدهــای خدمتی می تواند 
با دندانپزشــکان بخش خصوصی قــراداد ببندد و 
پرداختی بیمه بر اســاس تعرفه هــای بخش دولتی 
انجام می شــود و مابه التفاوت آن از بیمار دریافت 

می شود.
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 با دندانپزشکان بخش خصوصی 
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مصاحبه اختصاصــی // زمانی که با اعضای 
کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
همکالم شــوید ویا آثارشــان را ببینید و 
بخوانید، به راحتی متوجه می شوید که چه 
میزان با همسن وساالن شان که از کتاب ها، 
کانون اســتفاده  وبرنامه های  کارگاه هــا 

نکرده اند، متفاوت هستند. 
کانون پرورش فکری گنجینه ای اســت که 
نه تنها بســیاری از مردم، که حتی مسئوالن 
نیز با آن و اثراتش در پیشــرفت کودکان و 
نوجوانان آشنایی ندارند و نیاز است کانون را 
بیشتر وبهتر بشناسند تا هم مسئوالن و خیران 
فرهنگی از کانون حمایت بیشتری داشته باشند 
و هم شــهروندان، فرزندان شان را به کانون 
ببرند تا از کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان 
و کارگاه هایش بهره مند شوند. مربیان کانون 
نیز بطور مرتب وهرســاله آموزش های الزم 
را در حوزه تخصصی شــان می بینند. کانون 
را باید رفت و محیــط متفاوتش و کتاب ها 

وکارگاه هایش را دید تا متوجه شوید که نه 

تنها کودکان ونوجوانان،  حتی والدین مجذوبش 
می شوند ودوست دارند در این محیط بمانند و 
از برنامه ها و کتاب هایش استفاده کنند. حیف 
وصد حیف است که خانواده ای با کانون آشنا 
نباشد وفرزندش با کانون مانوس نشود. البته 
آموزش و پرورش و مــدارس هم ضرورت 
دارد دانش آموزان را بیشــتر با کانون آشنا 
نموده تا نسل آینده ساز ایران اسالمی بتوانند 
عضو کانون شوند واز کتاب ها وکارگاه هایش 
استفاده کنند. در روزنامه دریا نیز از مدتی قبل 
به گفتگو با اعضای موفق کانون و مسئوالن 
مراکز ومربیان پرداختــه ایم واین روند ادامه 
دارد تا مــردم ومســئوالن و دانش آموزان 
بیشتر با کانون آشنا شوند. در این شماره نیز با 
عضوی دیگر از کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان هرمزگان گفتگو کرده ایم.
 خانواده ام مشوقم بوده اند 

دریا: خودتــان را بطور کامل معرفی کنید 
واز چند سالگی و چگونه با کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان آشــنا شدید؟ 
والدین تان چه نقشی در آشنایی واستفاده 

از کتابخانه وبرنامه های کانون داشتند؟

بنده ریحانه  ناخداســوروئی هســتم ۱۲ 
ســاله از) محله ی سورو( بندرعباس . از ۹ 
سالگی عضو کانون پرورش فکری کودکان 
اســتان هرمزگان شهرســتان  نوجوانان  و 
بندرعباس مرکز شــماره ۲ هستم . از طریق 
معلمم با کانون آشــنا شدم . خانواده ی من 
همواره پشــتیبان من بودند و من را تشویق 
می کردندتــا به کانون بروم واز برنامه هایش 

استفاده کنم .

دریا: بیشتر در چه دوره ها وکارگاه های 
کانون شــرکت کرده ایــد و ارزیابی تان 
از ایــن کارگاه هــا ودوره ها چیســت؟ 
شــرکت کننــدگان با چه مهــارت هایی 
آشنا می شــوند؟ بین بچه های کانونی 
وغیرکانونی چه تفاوتــی فکر می کنی 
وجود دارد؟ مربیان کانونی با غیرکانونی 
بنظرتان چه تفاوتی باهم دارند؟ بیشتر 
در کارگاه هایــی مانند نوشــتن خالق، 
قصه گویی، عروسک ســازی، نمد دوزی، 
کارگاه های عمومی  و نشســت هایی که 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
برگــزار مــی کردند مثل نشســت های 
نمایشی ، عروسکی ، ادبی و ... شرکت می 
کردم و می کنم. من با این آموزش ها خیلی 
چیز ها آموختم، اینکــه می توانم خودم 
انشاء مدرسه ام را بنویسم، داستان کوتاه 
بنویسم  ، مهارت های فن بیان و زبان بدن 
در اجراهای مدرســه ای و قصه گویی ، 
ساخت عروسک و وسایل نمدی با  دستان 

خودم و... را دارم . 
بچه ها در کانون با مهارت های سفال گری، 
قصه گویی، کتابخوانی، نوشــتن داســتان ، 
ساخت عروســک های نمایشی، استفاده از 
کتابخانه ی کانون و بهره بردن از آنها آشــنا 
می شــوند . ما بچه هایی که کانون می رویم 
با آموزش های مختلــف در یک مکان به 
نام کانون پــرورش فکری می آموزیم، ولی 
بچه هایی که کانون نرفتــه اند کم تجربه تر 
از ما هســتند و ممکن است دریک مکان از 
چند آموزش  استفاده نکنند . مربیان کانونی 
با حوصله و مهربان هستند و با کودکان بهتر 

ارتباط برقرار می کنند.
دریا: با توجه به اینکه شــما دانش آموز 
هســتید، حضور در کانون چه اثری بر 
روی تحصیل تان داشته است؟ در روند 
تحصیل و درس خواندن و... چه تاثیری 

داشته است؟ 
در کانون یاد می گیریم که چطور برنامه ریزی 
کنیم . کانون باعث می شــود کــه ما با لذت 
بیشــتری درس بخوانیم و معنی درس را بهتر 
درک کنیم و با لحــن زیبا بیانات خود را بیان 
کنیم. باتوجه به رفتن کارگاه ادبی، نوشتن من در 
مدرسه و انشاء نویسی من از بچه ها بهتر است.
دریا: باتوجه به مطالعه کتاب های کانون 
پرورش فکــری، بنظرتان وجــه تمایز 

کتاب های کانون با غیرکانونی چیست و 
چه چیزهایــی را از این کتاب ها آموزش 

دیده اید؟
کتاب های کانونی نویســندگانی حرفه ای 
دارنــد و کتاب هایی نزدیک به حس و فکر 
کودک می نویســند . این کتاب ها به کودک 
نکاتی را در دنیای فکری خودش می آموزند 
و خالقیت کــودکان و نوجوانان را افزایش 
می دهند .کتاب های کانون اغلب باعث تفکر 

آنها می شوند .

دریا: در چه جشــنواره هایــی تاکنون 
شرکت کرده اید و به چه مقام هایی دست 

یافته اید؟
مــن افتخار این را داشــتم به کمک مربیانم 
توانســتم در بیســت و چهارمین جشنواره 
بین المللی قصه گویی شــرکت و به مرحله 
اســتانی راه پیــدا کنــم و در جشــنواره  
عروسک سازی هم برگزیده شدم در جشنواره 
داستان نویسی یک بار شایسته ی تقدیر و بار 

دیگر برگزیده شدم.

دریا:  چــه توصیه هایی را بــه والدین 
و کــودکان و نوجوانان برای اســتفاده 

وبهره مندی از برنامه های کانون دارید؟
همه کودکان و نوجوانان دوســت دارند در 
یکی از رشــته های هنری مهارت بیاموزند 
و حرفه ای شــوند و چه جایی بهتر از کانون 
پرورش فکری کــودکان و نوجوانان برای 
یادگیری مهــارت ها؟ شــما می توانید در 
تابســتان در کنار مربیان با تجربه از زمان 
خود به خوبی اســتفاده کنید و مسیری که 
می خواهید حرفه ای شوید و در طول مدرسه 
با شــرکت در کارگاه هــای کانون از ایجاد 

فاصله بین یادگیری خود جلوگیری کنید.
دریا: بنظرتان خانواده ها ومسئوالن چه 
میزان با کانون پــرورش فکری کودکان 
و نوجوانان آشــنا هستید و چه کار باید 
کرد تا آنها بیشــتر آشنا شــوند و چه 
حمایت هایــی فکر می کنیــد از کانون و 

هنرجویانش بایستی صورت گیرد؟
بیشــتر خانواده ها با کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان آشنایی زیادی ندارند و 
بعضی آشنایی دارند، اما خیلی کم و مسئوالن 
هم کم و بیش. باید کانون پرورش فکری را 
معرفــی و فواید آن را بیان کرد . وقتی از ما  
حمایت می شود، دلگرم می شویم و پیشرفت 

بیشتری خواهیم داشت. 
دریا: به نظر خودتان اگه با کانون آشــنا 
نمی شدید مسیر زندگی تان چه تغییری 

می کرد؟
زندگی معمول خود را داشتم و البته خیلی از 
مهارت هایی کــه امروز بلدم و تجربه هایی 
که کسب کردم را نداشــتم . برای یادگیری 
درس هایم و پیدا کردن دوســتان و… نیاز 
به تالش بیشــتری داشــتم و به مشکل بر 

می خوردم.

یک برگزیده جشنواره قصه گویی :

باید کانون پرورش فکری 
را معرفی و فوایدش را بیان کرد

گروه خبر // سرلشکر حسین سالمی در مراسم 
تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی حرم 
احمد بن موســی)ع( گفت: شیراز را از آسمان 
ببینید، این شیراز و ایران واقعی است و امروز 
همه آمدند که نشان دهند انقالب شکوهمند 
اسالمی با شرارت تعدادی فریب خورده هرگز 

آسیب نخواهد خورد. 
 سرلشکر حسین ســالمی فرمانده کل سپاه 
پاسداران در مراسم تشییع پیکر شهدای حادثه 
تروریســتی حرم احمد بن موسی)ع( که صبح 
دیروز با حضور پرشکوه ده ها هزار نفر از مردم 
استان فارس برگزار شــد، در حرم حضرت 
شاهچراغ ضمن تبریک و تسلیت شهادت این 
زائران به حضــرت ولی عصر )عج(،  حضرت 
علی بن موســی الرضا و رهبر معظم انقالب و 
مردم اســتان فارس و خانواده شــهدا، گفت: 
دورود خــدا بر مردم شــیراز، ای کاش ظهر 
عاشــورا می بودید و اگر شما به همین اندازه 
می بودید امام در قتلگاه تنها نمی ماند و کسی 
نمی توانست دستان ابا الفضل را از بدن جدا کند 
و حلق علی اصغر )ع( دریده نمی شد و کاروانی 

به شام نمی رفت.
وی افزود:  اما امروز هستند و امام مسلمین را در 
میان قلب های خود گرفته اید؛ نایب امام زمان 
خود را در حالی که تمامی تیرهای بال از اقصی 
نقاط جهان وجود آن مرد نازنین را که در میدان 
جهاد ایستاده است، نشــانه رفته اند، صیانت 
می کنید.ســالمی ادامه داد: شیراز را از آسمان 
ببینید، این شیراز و ایران واقعی است و امروز 
همه آمدند که نشــان دهند انقالب شکوهمند 
اسالمی با شرارت تعدادی فریب خورده هرگز 
آســیب نخواهد خورد، من به عنوان ســرباز 
کوچک، فدایی و خادم شما می گویم دستانتان 
و خاک کف پایتان را می بوسم و شما همیشه 
عزت والیت، زینت بخش اســالم هســتید و 
امروز چشم دشمن را کور کردید و دشمن وادار 
کردید که خفقان بگیرد و صدایش با فریادهای 

شما خاموش شود.
فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه امروز شما در 

یک بدرقه آســمانی زیباترین صورت فلکی 
شهادت را تا عرش اعلی بدرقه می کنید، گفت: 
این شهیدان خون جاری در رگ های انقالبند 
و امروز دوباره قلب های ما به هم پیوند خورد 
و همه آمدیم، با خانواده های عزیز شــهیدان 
همدلی کردیم و این حجت های عزیز الهی را بر 
دست گرفتیم تا همه بدانند این ملت زنده است 

و اینجا دریایی مواج از انسان ها را می بینیم و 
این زورق های زیبای شهادت را در میان گرفته 

تا به خداوند بسپاریم.
وی با بیان اینکه شــما مردم وفادار امروز به 
دشمن نشــان دادید که او هیچ و پوچ است و 
فقط فریادی از رسانه ها است،  ادامه داد: توطئه 
جاری در کشــور ما محصول به هم پیوستن 
سیاست های آمریکا، انگلیس، سعودی و رژیم 
صهیونیستی است که شکست های سختی از 

ملت ایران طی ۴3 سال اخیر خورده اند.
شــما مردم ثابت کردیــد آمریکا هیچ غلطی 

نمی تواند بکند
سردار سالمی با اشاره به سخن امام خمینی)ره( 
مبنی بر اینکه آمریکا هیــچ غلطی نمی توان 
بکند، خطاب به مردم تصریح کرد: شما برای 
این سخن امام راحل مثال ساختید؛ در حمله 

بــه طبس ادوات آمریــکا در آتش و طوفان 
سوخت و این برای آمریکا بسیار سخت بود 

و امام فرمود شن ها مامور خدا بودند.
فرمانده کل سپاه پاسداران ادامه داد: در جنگ 
تحمیلی و آرایش به هم پیوســته قدرت های 
جهانی نســخه ای برای تســلیم ملت ایران و 
بازگشت به تاریخ آوردند شما در برابر آن ها 
ایســتادید و جوانان سینه هایشان را در برابر 
گلوله ها گذاشــتند تا حتــی گلوله به خاک 
این کشور نرســد.وی افزود: وقتی دشمن به 
خلیج فارس پا گذاشــت تفنگداران آن ها را 
ذلیالنه دســتگیر کردید و کریمانه آزاد کردید 
و نشان دادید که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند 
بکند و در اربعین نیز نشان دادید که قلب های 

ما حسینی و علوی اســت و اینجا روح امام 
حسین)ع( بر کالبد این ملت جاری است و امام 
حسین هرگز با یزید و یارانش سازشی ندارد 
و نشــان دادید که باز هم آمریکا هیچ غلطی 

نمی تواند بکند.
سردار سالمی با اشاره به تحریم های دشمنان 
علیه ملت ایران تأکید کرد: وقتی آمریکا شما را 
تحریم کرد شما با قدرت از فراز آن گذشتید و 
پهپادشان را منهدم کردید تا ثابت شود آمریکا 
هیچ غلطی نمی تواند بکنــد و وقتی قهرمان 
مبارزه با تکفیر و تروریســم، ســپهبد شهید 
حاج قاســم سلیمانی ناجوانمردانه به شهادت 
رساندند، پایگاه آمریکا نماد قدرت آمریکا در 
عراق را هدف قرار دادید و باز ثابت شــد که 

آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.
  دنیای دشمنان را از آنها خواهیم گرفت

فرمانده کل سپاه پاســداران ادامه داد: اکنون 
آمریکا، رژیم موقت صهیونیســتی و رژیم آل 
سعود خســته از شکست های مکرر همچون 
شکســت در جنگ یمن، شکست در تشکیل 
دولت در عراق و در لبنان و سوریه، وقتی این 
نفوذ معنوی را دیدند فهمیدند نمی توانند در برابر 
ملت ایران بایستند. سردار سالمی افزود: این را 
به اندک جوانان فریب خورده ایران می گوییم، 
می دانید آرزوی آمریکا برای ایران و جوانانش 
چیست؟ آن ها گفتند که جوانان ایرانی را باید 
آمریکایی کنیم تا آن ها صدای ما را بشنوند و 
رویایی آمریکا از جوانان ما این است که فقط 
کشته شوند و فرقی برایشان نمی کند که کیست.

وی ادامه داد: تصویر آمریکا از ایران تعطیلی 

همــه مراکز، شــورش و ناامنــی و حمله به 
نیروهای مدافع امنیت و آتش زدن اموال دولتی 
و مردم اســت و تصویر آمریکا از ایران یک 
کشور نیازمند و وابسته است و به طمع افتاده اند 
تا کشور به زمانی برگردد که نفت آن را غارت 
ببرند و ۴۰ هزار مستشار آمریکایی سرنوشت 
آن را تعیین می کردند و زمانی که چادر از سر 
زنان ما کشیدند و چهره جوانان ما را با سیاهی 
شیطان درآمیختند و ای ملت آنها می خواهند 
دین ما را بگیرند و ما به آنها می گوییم دنیای 

آن ها را خواهیم گرفت.
فرمانده کل سپاه پاســداران با بیان اینکه این 
انقالب ریشه در عمق احساس این ملت دارد، 
گفت: ای جوانان فریب خورده، شرفتان را به 
آمریکا نفروشــید و به صورت مدافعان امنیت 
ســیلی نزنید و اجازه ندهید لباس ســربازان 

آمریکایی را به تن شــما کننــد و مهره های 
شطرنج دشمن نشوید؛ در این سرزمین کسی به 

شما اجازه آشوب و اغتشاش نمی دهد.
 نتیجه این اغتشاشات به طمع انداختن 

دشمن بود
سردار ســالمی در ادامه سخنانش خطاب به 
دانشجویان اظهار کرد: دانشجویان همواره نماد 
مبارزه با استکبار بوده اند و چه شده است که 
تعدادی اندک پژواک صدای دشمن شده اند، به 
دامن ملت برگردید و راه بازگشــت باز است 
و چه شــده است که تعدادی اندک دانشجو با 

رکیک ترین الفاظ شعار می دهند.
وی افزود: مردم با تمام مشکالت به نظامشان 
اعتماد دارند و امروز این پیکر شهیدان نشان داد 

ماهیت این ماجرا و دشمنان چیست.
فرمانده کل ســپاه تصریح کــرد:  نتیجه این 
اغتشاشــات به طمع انداختن دشمن بود؛ شما 
که از آزادی ســخن می گویید، آیا مردم برای 
عبادت آزاد نیستند، آیا آزادگی، برهنگی و زیر 
پا گذاشــتن ارزش ها و حرمات الهی است و 
آزادی که آمریکا به ایران وعده می دهند همان 

است که در رژیم طاغوت وعده داده بود؟
  ملت ایــران پذیرای هتــک حرمت ها و 

ارزش ها نخواهند بود
سردار ســالمی تأکید کرد: آگاه باشید، فریب 
نخورید، خود را از زیر ســیطره رســانه های 
دشمن خارج کنید؛ این رودخانه مسموم شما را 
غرق خواهد کرد، ای دانشجویان و جوانان به 
گوش باشید که ملت ایران پذیرای این حرکات 

و هتک حرمت ها و ارزش ها نخواهند بود.

وی با بیان اینکه این نقشــه شــوم، نقشه ای 
اســت که در اتاق های فکر کاخ سفید و رژیم 
صهیونیستی تعبیه شده، ادامه داد: ما به جوانان 
و آن عــده ای که فریــب خوردند، می گوییم 
امروز روز پایان اغتشاشــات است و دیگر به 
خیابان نیایند؛ از جان این ملت چه می خواهید؛ 
فکــر نکنید که بایدن و ســایر مقامات رژیم 
صهیونیستی و آل سعود باید به شما تلفن کند 
تا به خیابان بیایید، بلکه از طریق رسانه هایشان 
شما را وادار می کنند و بدانید که این فتنه هیچ 
عاقبتی نــدارد. فرمانده کل ســپاه افزود: آیا 
می خواهید با منافقین جنایت کار و خائنین به 
ملت به حکومت برسید؟ چشمانتان را بازکنید 
و در کنار مردم همیشــه در صحنه باشید که 
شاهد یک شکست تاریخی دیگر برای آمریکا 

و یک پیروزی بزرگ برای ملت هستیم.

 آرزوی دشمنان را در این سرزمین دفن 
خواهیم کرد

سرلشــکر ســالمی خطاب بــه رژیم های 
استکباری به ویژه رژیم پوسیده سعودی گفت: 
بار دیگر می گویم با همین جوانان به سراغتان 

خواهیم آمد و انتقام خواهیم گرفت.
وی با اشــاره به سخنان بایدن که گفته بود ما 
در این خصوص زیاد دخالت نمی کنیم، اظهار 
کرد: آقای بایدن، شما را از ایران و منطقه بیرون 
راندیم و آرزوهای شما را در این سرزمین دفن 
خواهیم کرد و به آل ســعود و به رسانه های 
تحت ســیطره او می گوییم ما به ســراغتان 
خواهیم آمد و شما که تحریک می کنید و بذر 
فتنه می افکنید کمی فکر کنید که ممکن است 
چه اتفاقی برایتان بیوفتد، اما زیاد آرام نباشید 

که آرامشتان را می گیریم.
فرمانده کل ســپاه در بخش پایانی ســخنان 
خود تأکید کرد: مــا در اینجا پیمان می بندیم 
که تا آخرین قطره خــون و تا آخرین نفس 
برای تحقق آرزوهــای زیبای رهبری خود و 

وعده های او در میدان هستیم.
به گــزارش فارس ؛ وی خطــاب به کودک 
بازمانده از حادثه تروریستی شاهچراغ گفت: 
یک کالم بــه آرتین عزیز، آرتین عزیزم تو به 
ظاهر کوچکی اما به تو وســعت یک کشور 
بزرگــی و امروز در قلب تمام ملت جا داری؛ 
آرتین امروز در قلب ماســت. همه ایرانی ها 
امروز پدر و مادر تو هســتند و تمام کودکان 
برادر تو هستند و ما همه خادم تو هستیم و به 
عنوان نماد مظلومیت ایران، تاریخ باشکوه ملت 

را برای آیندگان بیان خواهی کرد.

سرلشکر سالمی در مراسم تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی حرم احمد بن موسی)ع( :

 آرزوی دشمنان را در این سرزمین دفن خواهیم کرد

مربیان کانونی با حوصله و مهربان هستند

کتاب های کانونی نویسندگانی 
حرفه ای دارند و کتاب هایی 
نزدیک به حس و فکر کودک 
می نویســند . این کتــاب ها 
به کودک نکاتــی را در دنیای 
فکری خودش مــی آموزند و 
خالقیت کودکان و نوجوانان را 
افزایش می دهند .کتاب های 
کانون اغلــب باعث تفکر آنها 

می شوند

,,
من افتخار این را داشــتم به 
کمــک مربیانم توانســتم در 
بیســت و چهارمین جشنواره 
بین المللی قصه گویی شرکت 
و به مرحله اســتانی راه پیدا 
کنم و در جشنواره  عروسک 
ســازی هم برگزیده شدم در 
جشنواره داستان نویسی یک 
بار شایســته ی تقدیــر و بار 

دیگر برگزیده شدم

,,
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