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      وزیرآم��وزش و پرورش گفت: تمهیداتی انجام خواهد 
ش��د تا از 10 روز آینده حرکت اتوبوس های اردویی فقط 
با ارسال »کد حرکت« از مرکز به سرپرستان اردو امکان 
 پذیر باش��د، و این کد به منزله مج��وز نهایی اردو خواهد

 بود .
خبرگزاری ایس��نا: وزیرآم��وزش و پرورش گفت: تمهیداتی 
انجام خواهد ش��د ت��ا از 10 روز آینده حرکت اتوبوس های 
اردویی فقط با ارسال »کد حرکت« از مرکز به سرپرستان اردو 
 امکان پذیر باشد، و این کد به منزله مجوز نهایی اردو خواهد

 بود .
 س��ید محمد بطحائی درحاش��یه بازدید از س��امانه کنترل 
اردوه��ای دانش آم��وزی، با تقدیر از ت��اش های معاونت 
پرورش��ی و فرهنگی و سازمان دانش آموزی درخصوص راه 

ان��دازی مرکزکنترل اردوهای دانش آموزی در کمتر از یک 
هفته، اظهارکرد: راه اندازی چنین مرکزی در این زمان کم تنها 

از طریق کار جهادی ممکن است که این موضوع انجام شد.
وی افزود: امنیت و سامت سفرهای دانش آموزی مهم ترین 
و اساسی ترین مسئله ای است که در اولویت کاری آموزش و 
پرورش قرار داد و تاش می کنیم درگام بعدی سامانه کنترل 
س��فرهای دانش آموزی  را در مراکز استان ها ایجاد و کلیه 

سفرهای درون استانی را نیز رصد کند .
بطحایی نظارت مستمر برعملکرد سامانه کنترل اردوها را بسیار 
مهم و ضروری دانست و تصریح کرد: از آنجا که سامت و 
امنیت دانش آموزان همواره در اولویت قرار دارد کارشناسان 
و مسئولین مرتبط از اعمال هرگونه سلیقه و خاقیت در سامانه 
کنترل آناین سفرهای اردویی باید خودداری کنند و هرنوع 

تغییر در روند اجرایی سامانه تنها باید از طریق دستورالعمل 
های باالدستی صورت گیرد .

وزیرآموزش و پرورش گفت: تمهیداتی انجام خواهد شد تا از 
10 روز آینده حرکت اتوبوس های اردویی فقط با ارسال »کد 
حرکت« از مرکز به سرپرستان اردو امکان پذیر باشد، و این 

کد به منزله مجوز نهایی اردو خواهد بود .
وی ادام��ه داد: در فرآیند فعالیت این مرکز جای هیچ گونه 
اش��تباهی نخواهد بود و اولین اشتباه به منزله آخرین اشتباه 
مسئول مربوطه تلقی می شود، زیرا با جان دانش آموزان سرو 

کار داریم .
بطحایی خاطر نشان کرد: مسئولین ذی ربط، سامانه کنترل 
سفرهای دانش آموزی را بررسی تا اگر نیازمند اصاح و تغییر 
هست از طریق اداری اقدام الزمه صورت گیرد و برای نهادینه 

 کردن این س��امانه زیر س��اخت های مورد نیاز را نیز فراهم 
شود .

وی اظهار کرد: مسئولین مربوطه باید با تمام جدیت فعالیت 
های مرکز کنترل را پیگیری کنند و با هرگونه کوتاهی و قصور 
در استان ها برخورد کنند تا سامت دانش آموزان در اردوها 

به طور کامل تضمین شود .
بر اساس گزارش مرکز اطاع رسانی و روابط عمومی وزارت 
آموزش و پرورش،  بطحایی از رصد حرکت 2000 اتوبوس 
حامل دانش آموزان اردویی طی 45 روز گذش��ته توسط این 
مرکز خبر داد و افزود: تقویت این مرکز هزینه ها را کاهش 
و امنیت و سامت اردوها را افزایش می دهد بنابراین اطاع 
 رس��انی دقیق از فعالیت های س��امانه برای جامعه ضروری

 است.

شرط تردد اتوبوس  های اردوی دانش  آموزان

     سربازان گمنام امام زمان )عج( با اقدامات اطالعاتی 
و عملیاتی یک شبکه ترانزیت قاچاق مواد مخدر صنعتی 

و سنتی را در هرمزگان متالشی کردند.
به گزارش ایسنا منطقه خلیج فارس، قاچاقچیان که بیشتر از 
اتباع بیگانه بودند مواد مخدر را از مرز های شرقی به داخل 

کشور انتقال می دادند.

با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان )عج( در اداره کل 
اطاعات هرمزگان سه نفر از آن ها دستگیر شدند.

در این عملیات 40 کیلوگرم هروئین و 2 کیلوگرم شیشه 
کش��ف و یک دستگاه تریلر و یک دس��تگاه خودرو پژو 

توقیف شد.

 متالشی شدن شبکه ترانزیت قاچاق مواد مخدر صنعتی و سنتی
 در هرمزگان

معاون اجتماعی دریابانی در بازدید 
از دفتر نشریه میراث جرون

تالش معاونت اجتماعی 
 مرزبانی ، انعکاس عملکرد

  با همکاری رسانه ها 
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ارسال نخستین کمک های مردم 
میناب به زلزله زدگان کرمانشاه 

      سیدموس��ی هاشمی نسب  معاون مدیرعامل 
و رئی��س ش��عبه وی��ژه جمعی��ت ه��ال احمر 
شهرس��تان میناب در گفتگو ب��ا خبرنگار میراث 
ج��رون در میناب گفت: نخس��تین محموله اقام 
مورد نیاز زلزله زدگان غرب کش��ور بوس��یله دو 
دستگاه کامیون با همکاری راهداری وحمل ونقل 
شهرس��تان. میناب به منطقه زلزله زده کرمانشاه 

ارسال گردید.
کل  مدیر  معاون  و  احمر  هال  جمعیت  رییس 
میناب  در  هرمزگان  استان  احمر  جمعیت هال 
بیان نمود: این کمک ها شامل یکهزار تخته پتو 
یک  ارزش  به  گرمایشی  وسایل  400دستگاه  و 

میلیارد ریال است.
وی گفت: 5پایگاه جمع آوری کمک های نقدی و 
غیر نقدی از عصر 22 آبان ماه در میناب برای 
خدمات رسانی به زلزله زده گان غرب کشور برپا 

شده است .
وی یاد آور شد: تمام همکاران شعبه با همکاری 
داوطلبان ، امدادگران و اعضای سازمان جوانان در 
پایگاه های پنج گانه در سطح شهر و پایگاه مرکزی 
در جمعیت هال احمر شهرستان واقع در میدان 
به  دریافت کمک های مردمی  آماده  بهمن   22

زلزله زده گان هستند.
ها   کمک  این  ارزش    : گفت  نسب   هاشمی 
مدیرکل  معاون  میباشد  ریال   ۳24میلیون 
پایان  در  هرمزگان  استان  احمر  هال  جمعیت 
ضمن   تشکر از هموطنان درخواست نمود وجوه 
اهدایی خود را به شماره حساب 99999 درتمام 

بانک های کشور واریز نمایند.
 توسط سازمان بسیج جامعه پزشکی

 استان هرمزگان 
بیمارستان صحرایی در بخشهای 
فین و رضوان احداث می شود 

     سازمان بسیج جامعه پزشکی هرمزگان در آستانه 
فرا رسیدن هفته بسیج درهفته اول آذرماه سال جاری 
جهت ارائه خدمات رایگان تخصصی درمانی به مردم 
بخش��های فین و رضوان استان هرمزگان با همکاری 
بخشداری، ش��هرداری و ارگانهای انتظامی و نظامی 

منطقه، بیمارستان صحرایی احداث خواهد کرد. 
در نشس��تی که با حضور نمایندگان سازمان بسیج 
جامعه پزشکی سپاه امام سجاد )ع( استان هرمزگان 
در دفتر بخش��داری شهرفین تشکیل شد، 4 کمیته 
پش��تیبانی، امنیت و حفاظت، روابط عمومی و اطاع 
رسانی و همچنین بهداشت، بزودی مقدمات برپایی 
بیمارستان صحرائی را به  مدت ۳ روز فراهم خواهند 

کرد. 
نماینده سازمان بسیج جامعه پزشکی هرمزگان ضمن 
تس��لیت بخاطر حادثه زلزله و درگذشت جمعی از 
شهروندان کرمانشاهی گفت: این حادثه ناگوار تلنگری 
ب��ود که با همکاری هم توانایی نیروی های درمانی و 
همچنین تجهیزاتی خود را در مناطق محروم محک 

زده و به نوعی آمادگی سنجی کنیم. 
پاسدار جواد حقانی فرد افزود: سازمان بسیج جامعه 
پزش��کی هرمزگان تمام تاش خ��ود را خواهد کرد 
تا بتواند با همکاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
متخصصین زنان و زایمان، قلب و عروق، اطفال، داخلی، 
چشم پزشک، اعصاب و روان، دندانپزشکی و همچنین 
کارشناسان در بخش بینایی سنجی و غربالگری قند و 

فشار خون را به فین و رضوان اعزام کند. 
بخش��دار،  رفیع��ی  غامرض��ا  جلس��ه  ای��ن   در 
حس��ن ترب��ت ش��هردار، محم��د ذاک��ری رئیس 
 شورای اس��امی، علی معتبر فرمانده حوزه مقاومت 
 بس��یج ش��هر فین برای میزبانی و هرگونه همکاری
  الزم در برپای��ی ای��ن بیمارس��تان اع��ام آمادگی

 کردند.
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مردم از دولتی ها سبقت گرفتند 
بعداز گذشت ده روزاز زلزله دلخراش کرمانشاه 
مردم سراسر کشور با کمک های نقدی وغیرنقدی 
خود گوی سبقت را از دولتی ها ربودند . این بار هم 
مردم ایران اسامی نشان دادند که به مصداق این 
حرف همه با همیم بوده وبرای آسایش و آرامش 
هموطنان ش��ان در این حادثه طبیعی استین هارا 
باال زده وبافاصله ف��ارغ از هر رنگ ونژاد وزبان 
وقومیت برای کمک به زلزله زدگان کردنش��ین 

کمک جمع کردند. 
 اوج زیبای��ی این امداد رس��انی آنجا بود بود که 
توریست های ژاپنی و سوئدی هم داوطبانه وارد 
گود ش��دند تا برای زخمهای زنان و کودکان این 
حادثه مرحمی باشند. هنرپیشه ها و فوتبالیست 
ها هم از ش��هرت و نامشان این بار بهره برده وبا 
اعتمادی که مردم به آنان داش��تند کمک های 
بسیار خوبی اعم از نقدی و غیرنقدی جمع کرده 
وبعضی خود شخصا پیگیر کمک رسانی و تحویل 
محموله های مردمی به این عزیزان داغدار شدند . 
اما دراین حادثه ردی از دولتی ها و رییس دولت 
دیده نش��د و حضور نمادی��ن و کمرنگ رییس 
مجلس و عده حمایت بیش��تر از سوی مجلس 
نه تنها داغ زلزله زدگانرا نکاست بلکه زخم های 
عمیق ش��ان را دردناک تر کرد . صبح دوش��نبه 
گذش��ته حضور س��رزده و ناگهانی مقام معظم 
رهبری در کرمانش��اه وروس��تاهای آسیب دیده 
مرحمی بر زخم دل زنان و مردان کردنشین بود 
تا بدانند که تنها نیستندو رهبر فرزانه و عزیزمان 
دراین مصیبت با آنها همدردی کرده و از وضعیت 

امدادرسانی عدم رضایت خودرا اعام نمودند .
هرچند کمک های مردمی زیاد و گس��ترده بوده 
وهست اما نظم و مدیریت حلقه مفقوده پس لرزه 
های این حادثه است چرا که صدای اعتراض رهبر 
معظم انقاب را هم در آورده و ایشان اعام کردند 
به این حد از کمک قانع نیستم وباید کمک های 
گسترده تری صورت بگیرد. گروههای خودجوش 
مردمی و افراد معتمد و سرشناس سرحلقه جمع 
آوری کمک های مردمی شدند تا باردیگر نشان 
دهند که مردم به مردم وگروههای مردم بیشتر 
از نهادهای دولتی اعتماد و اطمینان داشته و دارند 
و ای��ن از مقادیر باالی کم��ک های نقدی و غیر 
نقدی بود که به حسابهای این افراد معتمد واریز 
ش��ده و انهاهم با اطاع رسانی لحظه به لحظه از 
این اقدام زیبای مردم تش��کر و قدردانی نمودند. 
اما جای سوال است که چرا رییس جمهور ، وزیر 
راه و شهرس��ازی و سایر دولتمردان و وزرا به این 
استان حادثه دیده نیامدند ، مگر همین کردهای 
غیور و دالور در دهه شصت حماسه نیافریدند و 
با گروهک های تروریست برای دفاع از خاک و 
اب این کشور مبارزه و جهاد نکردند؟ مگر غیرت 
ومردانگی وش��جاعت کردنشین های ما نبود که 
اجازه ندادند دشمن وجبی ازاین خاک مقدس را 
به توبره ببرد و امروز اقایان و آقازاده هایش��ان از 
رهگذر مبارزات بی امان کردها در مسند قدرت 
و ثروت تکیه زده اند ؟باید بگوییم حادثه خبرنمی 
کند و این حوادث طبیعی هر لحظه در کمین همه 
است بیاییم فرهنگ زیبای کمک رسانی و همه با 
همیم را در کشور جابیاندازیم تا در موقع حادثه 

وخطر مردانگی و انسانیت را زنده نگه داریم .
فروغ مسلم زاده - مدیرمسئول

معاون اجتماعی دریابانی در بازدید از دفتر نشریه میراث جرون

 تالش معاونت اجتماعی مرزبانی ، انعکاس عملکرد
 با همکاری رسانه ها می باشد

      در راس��تای تعام��الت اجتماع��ی با 
رس��انه های اس��تان هرمزگان ، جناب 
س��رگرد " مه��دی مرادپ��ور " مع��اون 
اجتماعی مرزبانی اس��تان هرمزگان به 
همراه " محمد صادقی " مس��ئول اطالع 
رسانی مرزبانی استان هرمزگان از دفتر 
نش��ریات آفتاب جنوب و میراث جرون 

بازدید کرد .
ب��ه گزارش خبرنگار ما ، جناب س��رگرد 
" مه��دی مرادپ��ور " ط��ی دی��داری با " 
مس��لم زاده " مدیرمسئول این نشریات و 
خبرنگاران گفت : تاش معاونت اجتماعی 
مرزبانی ،انعکاس عملکردمان با همکاری 
رس��انه ه��ا می باش��د ودر این ح��وزه 2 
مس��ئولیت اجتماعی و اطاع رسانی مهم 
می باش��د که اطاع رسانی از وظایف ما 

می باشد .
به گفته این مس��ئول ، ح��وزه حفاظت از 
دریا چیزی از حفاظت خشکی کم ندارد و 
نزدیک به 80 هزار کیلومتر مربع وسعت 
حوزه استحفاظی استان در طول نوار 1100 

کیلومتری مرزی داریم .
وی بیان داش��ت : نشریات آفتاب جنوب 
و می��راث جرون در اطاع رس��انی اخبار 
حوزه مرزبانی خوب عمل کردند و انشاهلل 
دریابانی با همکاری رس��انه های اس��تان 
بتواند در کاهش معضات اجتماعی علی 
الخصوص بحث قاچاق گام های اساس��ی 

بردارد .
معاون اجتماعی مرزبانی استان هرمزگان 

با اشاره به اینکه رسانه ها بازوان توانمندی 
برای انتقال دیدگاه های مختلف به دستگاه 
های اجرایی و ش��هروندان هستند، افزود: 
هدف کلی در رسانه و دریابانی یک وجه 
اشتراک بزرگ، به نام شهری آباد به دور 
از معضات اجتماعی است که همه ما برای 

آن در تاش هستیم.
وی با تاکید بر اینکه رسانه های استان باید 
به س��مت عملکرد حرفه ای پیش بروند، 
گفت: عملکرد  نش��ریات آفتاب جنوب ، 
آفتاب هرم��زگان و میراث جرون بیانگر 
حقایقی آش��کار و رویکرد حمایت گونه و 
همراه با سیاست تحسین برانگیز انقابی 
اس��ت.به گفته وی ، کار کان و فکر بلند 
دو عنصر ناگسستنی برای  توسعه استان 
می باشد و در همین راستا همفکری و اتحاد 
همه جانبه ی دس��تگاه های انتظامی علی 
الخصوص دریابانی با رسانه ها را می طلبد .

درادام��ه این دیدار " فروغ مس��لم زاده " 
مدیرمس��ئول نشریات فوق گفت : رسانه 
اثرگذار اس��ت و تاثیرات متعدد آنرا می 
توان به وضوح در جامعه دید . به گفته وی 
، نش��ریات آفتاب جنوب و میراث جرون 
بعنوان یک رس��انه اثربخش با انتشار بی 
وقفه علیرغم مشکات فراوان این عرصه 
روند روبه رشدی را در پیش گرفته است . 
وی افزود : سعی نموده ایم با جلب عقاید 
خوانندگان و اطاع از خواسته های مردمی 
در جنوب کشور در مسیر مردمی بودن و 

با رویکرد اجتماع مداری حرکت نماییم .
مس��لم زاده در پایان ضمن اشاره به نقش 
رسانه ها در شکل دادن به افکار عمومی، 
حمایت از منافع عمومی و در نهایت شفاف 
سازی در عرصه های سیاسی و اقتصادی، 
مهمترین وظیفه رسانه ها را دفاع از حقایق 

و واقعیت های جامعه عنوان کرد.

    

مدیرکل اوقاف وامور خیریه 
استان هرمزگان در نشست 
اج��رای از  خبرن��گاران   ب��ا 
 برنام��ه های هفت��ه وقف در 

استان هرمزگان خبر داد .
به گزارش خبرنگار  ما، حجت 
االسام " گرایلی" با بیان اینکه 
بخش اعظمی از مطالبات اداره 
کل اوق��اف و ام��ور خیریه از 
دستگاههای دولتی بابت هزینه 
اجاره و تغییر کاربری می باشد 
، گف��ت : 15 میلی��ارد تومان 
حداق��ل رقم مطالب��ات اداره 
کل اوقاف وامور خیریه استان 
هرمزگان از دستگاههای دولتی 
می باشد و 85 درصد دستگاه 
های دولت��ی اماک موقوفه را 
در اختی��ار دارند که در جهت 
وصول مطالبات در حال مکاتبه 

با آنها هستیم .
وی گفت : تعداد 16 برنامه در 

47 زیربرنام��ه از 25 آبان ماه 
تا 4 آذرماه در هفته وقف سال 

جاری برگزار می شود .
 1۳ :برگ��زاری  اف��زود  وی 
نشس��ت ، 7 خیمه معرفت ، 
همایش یاوران وقف و نشست 
های حوزه وقف از اهم برنامه 

هفته وقف می باشد .
به گفته این مسئول ، اداره کل 
اوق��اف و امور خیریه اس��تان 
هرم��زگان به دنب��ال معرفی  
سنت حس��نه وقف و خیرینی 
می باشد که به مردم خدمت 

می کنند .
مدیرکل اوق��اف وامور خیریه 
اس��تان هرمزگان در ادامه به 
برگزاری نمایشگاه دستاوردهای 
حوزه وقف در استان هرمزگان 
اش��اره ک��رد و اف��زود : ای��ن 
نمایش��گاه صرفا با چشم انداز 
خیری��ن در صحن ام��ام زاده 
س��یدمظفر با ه��دف معرفی 
خدمات خیرین در هفته وقف 

برگزار می شود .
حج��ت االس��ام " گرایل��ی" 
تصریح داش��ت : ما به دنبال 
تغییر نگاه مردم در حوزه وقف 
هستیم و می خواهیم این نگاه 

به احسان که کمک به فقرا می 
باشد را فراتر ببریم وبه مردم 
بقبوالنیم که احسان ونیکوکاری 
در س��ایر زمینه هایی که نیاز 
جامع��ه امروز می باش��د نیز 
بایستی انجام شود تا همه مردم 
از خدم��ات وقف برخ��وردار 

شوند .
وی بیان داشت : وقف قرآنی 
یک��ی از ضعف ه��ای موجود 
دراس��تان هرمزگان است که 
فقط در ایام مب��ارک رمضان 
جلسات قرآنی برگزار می شود 
که بایستی بیشتر روی آن کار 

شود .
ب��ه گفت��ه وی ، در وقف های 
مشارکتی در استان هرمزگان 
کارهای بسیار خوبی انجام شده 
است که از جمله آن می توان 
به وقف مش��ارکتی که توسط 
تعدادی ج��وان مینابی جهت 
احداث موسسه قرآنی در حال 

انجام است ، اشاره کرد .
وی تصریح داشت : در نمایشگاه 
هفته وق��ف ، 14 غرفه وجود 
دارند که ادارات کمیته امداد 
، بهزیستی وآموزش و پرورش 
نیز در این نمایشگاه جهت ارائه 

خدماتشان حضوری فعال دارند 
و قس��متی از پارکین��گ امام 
زاده سیدمظفر)ع( در راستای 
اقتصاد مقاومتی جهت فروش 
محصوالت مددجویان کمیته 
امداد و بهزیستی به این عزیزان 

اختصاص داده شده است .
ای��ن مس��ئول در ادام��ه کل 
موقوفات استان هرمزگان را 6 
هزار و 700 مورد معرفی کرد 
که از این تعداد 71 وقف جدید 
در سال جاری بوده ست و 45 
وقف مربوط به س��ال گذشته 

می باشد .
مدیرکل اوق��اف وامور خیریه 
استان هرمزگان با بیان اینکه 
مقام معظم رهب��ری به وقف 
در ح��وزه فن��اوری و نیازهای 
روز جامعه تاکید فراوان دارند 
، گف��ت : وقف های مورد نیاز 
در جامعه کنونی در مس��ائلی 
چون ازدواج ، تامین دارو برای 
بیم��اری های صع��ب العاج 
، عل��م و فن��اوری ، کمک به 
مخترعین ج��وان و کلیه امور 
خیر در اس��تان و شهرس��تان 
مورد نظر می باشد که همکاران 
ما با مشاوره های خود به واقفین 
در خصوص نیازهای جامعه در 
حوزه وقف به آنها آگاهی الزم 

را می دهند .

مدیرکل اوقاف وامور خیریه استان هرمزگان خبر داد :

مطالبه 150 میلیاردی اوقاف از ادارات

    جلس��ه کمیته همکاری اس��تانی با حضور اعضا کمیته 
دوش��نبه گذش��ته در دفتر ام��ام جمع��ه ورئیس کمیته 

همکاریهای هرمزگان برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی معاونت پرورشی آموزش و پرورش 
هرمزگان ، »مهرانی« دبیر کمیته ضمن قدردانی از همکاریهای 
اعضا کمیته و » آیت اهلل نعیم آبادی »رییس کمیته ، گزارشی 
از روند فعالیتهای انجام شده کمیته استان وبرخی شهرستانها 

ارائه نمود .دبیر کمیته همکاری استانی همچنین ضمن بررسی 
تنگناهای موجود در خصوص فعالیتهای سال جاری در ماه 
های مهر وآبان تاکید کرد : اجرای فعالیتها در مناطق ومدارس 
براساس برنامه های پیش بینی شده مهم می باشد و کمیته 
های شهرستانی بایستی برنامه محور باشند زیرا با توجه به 

محدودیت منابع وزمان چنانچه براساس برنامه حرکت نکنیم 
، فعالیتهای انجام شده بازده مناسب وکاملی نخواهند داشت .

گفتنی است ؛ همچنین آیت اهلل نعیم آبادی دراین جلسه بر 
توجه به نماز دانش آموزان، دقت در آموزش حمد وس��وره 
بصورت همخوانی در مراسم صبحگاه ، توجه به مناطق آسیب 
پذیر ،شناس��ایی ودرمان مش��کات  تربیتی دانش آموزان 

خصوصا توسط طاب وروحانیون تاکید کرد .

برگزاری کمیته همکاری استانی معاونت 
پرورشی آموزش و پرورش

از اراضی ملی بندرخمیر بازدید شد
     رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
بندر خمی��راز بازدید از اراضی ملی این شهرس��تان 
به همراه  محمد درویش خ��واه  قائم مقام اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان و جمعی دیگر 
ازکاشناسان حقوقی و نیروهای یگان حفاظت این اداره 

خبرداد.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی منابع طبیعی و آبخیزداری 
هرمزگان  ؛ داریوش قانعی گفت: به منظور پیشگیری از 
تخریب اراضی گش��ت و مراقبت از عرصه های منابع 
طبیعی به صورت مستمر انجام می شود.قانعی تصریح 
کرد: این اداره با افراد س��ودجویی که اقدام به دس��ت 
اندازی به عرصه های منابع طبیعی می کنند برخورد 
قاطع می کند.محمد درویش خ��واه نیز در این بازدید 
گفت: منابع طبیعی با دیگر دستگاه های استان ارتباط 
تنگاتنگی دارد و عرصه را برزمین خواران تنگ تر کرده 

است.
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ستاد امر به معروف و نهی از منکر هرمزگان 
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اجراي طرح مديريت چراي 
دام و کنترل ورود و خروج 

دام غیرمجاز در بستك
 به گزارش خبرنگار ما از بستک ، حامد احمدپور 
سرپرست اداره منابع طبیعي و ابخیزداري بستک 
از کنترل ورود و خروج دام غیرمجاز با توجه به 
و مدیریت چرا جهت  شروع فصل کوچ عشایر 
جلوگیري از تخریب و حفظ پوشش گیاهي مراتع 

خبر داد.
اواخر  تا  آذرماه  اوایل  از  ساله  هر   : گفت  وی 
فروردین با ورود دام هاي غیرمجاز از استانهاي 
همجوار از جمله استان فارس به پوشش گیاهي 
منطقه خسارت وارد مي شود که در سال جاري با 
گشت زني در سطح مراتع ، نصب تابلو در مبادي 
همکاري  و  حساس  مناطق  و  شهرستان  ورودي 
مشارکتي  حفاظت  طرح  راستاي  در  بانان  مرتع 

از ورود دامهاي غیرمجاز جلوگیري خواهد شد.
احمدپور از شوراي اسامي و دهیاري ها خواست 
ضمن همکاري با اداره منابع طبیعي و ابخیزداري 
از  مسوالنه  برداري  بهره  و  احیاء   ، حفاظت  در 
عرصه هاي طبیعي نسبت به وارد کردن دام هاي 
غیرمجاز و بدون پروانه به مراتع جدا خودداري 

کنند.
وي در پایان گفت : دامداران داراي پروانه مرتع 
چرا  پروانه  تمدید  براي  هستند  موظف  داري 
خود  قانوني  معوقه  عوارض  پرداخت  به  نسبت 
اقدام کنند ، در غیر این صورت پروانه چراي انها 

باطل و به سایر متقاضیان واگذار مي گردد.

دوره آموزشي ارزيابي ريسك 
در بستك برگزار شد

    دوره آموزشي ارزیابي ریسک ویژه مسئولین 
های  کارخانه  و  ها  شرکت  در  شاغل  ایمنی 

شهرستان بستک برای اولین بار برگزار شد.
  به گزارش خبرنگار ما از بستک ، بهرام فوالچنگ 
رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان 
بستک اظهار داشت : دوره آموزشي 20 ساعته 
ارزیابي ریسک ویژه مسئوالن ایمي شرکت ها و 
کارخانه هاي فعال شهرستان، برای اولین بار در 
فرمانداری،  با همکاری  به مدت دو روز  بستک 
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و انجمن صنفی 
سالن  در محل  استان هرمزگان  ایمنی  مسئوالن 

اجتماعات فرمانداري بستک برگزار گردید.
فوالدچنگ با اعام این خبر افزود: در این دوره 
آموزشي که تدریس آن بر عهده مهندس کالجي 
ارزیابی  زمینه  در  کشوري  برجسته  اساتید  از 
ایمني  مسئولین  روز،  دو  مدت  به  بود،  ریسک 
مسائل  با  شهرستان  هاي  کارخانه  و  ها  شرکت 
مربوط به ایمني، چگونگي مواجهه با حوادث ناشي 

از کار، ارزیابي خطر و ... آشنا شدند.
رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعي شهرستان 
بستک که در مراسم اختتامیه این دوره آموزشي 
سخن مي گفت گزارشي از روند اجراي مدل خود 
ارائه داد و خاطر نشان  بازرسي درون کارگاهي 
از  نفر  با شرکت ۳2  این دوره آموزشی  ساخت 
ایمني شاغل در شرکت ها و کارخانه  مسئولین 
از  پس  و  گردیده  برگزار  شهرستان  فعال  هاي 
مرکز  طریق  از  مربوطه  مدارک  اداري،  مراحل 
تحقیقات و تعلیمات، حفاظت فنی و بهداشت کار 

وزارت متبوع صادر خواهد شد.
جمله  از  آموزشی،  دوره  این  است  ذکر  به  الزم 
شهرستان  مقاومتی  اقتصاد  ستاد  های  برنامه 
در  بستک  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  اداره  و 
فرهنگ  توسعه  با هدف  که  باشد  می  سالجاری 

کار و صیانت از نیروی کار برگزار شده است.

................................................  امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه است    .................................................

زمان: ساعت22 
مکان: غرب کشور 

    بینندگان عزیز هم اکنون خبر رسیده 
زلزله اي با قدرت 2/7  ریش��تر چندین 
شهر استان کرمانشاه  را لرزانده است.

 این زمین لرزه نیز  در تاریخ کش��ورمان 
بي س��ابقه بوده. در همین رابطه تماس��ي 
داریم با جناب بحران بازاده ،مدیر ستاد 

حوادث یهویی 
جناب بازاده چه خبر؟

-سالمتي، شما چه خبر؟
نه، منظورم زمین لرزه است. چه خساراتي 
به بار آورده این زمین لرزه؟ اصا ش��ما 

متوجه این زمین لرزه شدید؟
اگ��ر ریا نباش��ه زمین لرزه درس��ت زیر 
مسکن مهر  رخ داد و خونه حقیر  درست 
وس��ط کانون زلزله بود،  باور کنید تا حاال 
اینق��در در کانون توجه نبودم ، سرش��بی 
یک مقدار تکون خوردم، دیگه دوس��تان  
اصرار داش��تند یه تکون دیگه هم بخورم، 
خاص��ه اونا هم��کاري کردند و دس��ت 
قشنگه رو زدن، ما هم یه تکوني خوردیم .
- من متوجه نمي شم ، مگه خرابي به بار 

نیاورده این زمین لرزه؟
عرض ش��ود که ت��ا این لحظ��ه فقط دو 
تا شیش��ه پنجره بیمارس��تان اسام آباد 
ترک خورده ، متاسفانه حدود دو نفر هم 
مجروح داشتیم که خوشبختانه به صورت 
س��رپایي درمان ش��دند، ضمن اینکه یک 
نف��ر هم داش��ت از ریش تراش اس��تفاده 
مي کرد که دس��تش لرزید و صورتش رو 
ی��ه مقدار زخمي کرد. درم��ان این عزیز  

هم با چسب زخم به اتمام رسید.
فقط همین؟ جناب طبق اخبار کانال های 

تلگرامی زلزله ش��دید بوده ،  حتی تهران 
هم احساس کرده،شما  در جریان هستید 

که؟
بله دیگه، آهان راستي یکي از شهروندان 
ث��اث باباجانی هم بر اثر ترس ناش��ي از 
زمین لرزه دچار شوکه شده که هم اکنون 
هم��کاران ما در ح��ال رفع مش��کل این 
شهروند خوبمون هستند. البته اعام شده 
که شیش��ه پنجره  یکي از منازل س��رپل 
ذه��اب هم بر اث��ر گرد و غبار ناش��ي از 
زمین لرزه کثیف شده، به امید خدا دست 
در دس��ت هم مي دهیم و  بزودی پنجره 

منزل دوست خوبمون رو مي شوریم.
- ولي ب��ا توجه به ق��درت زلزله به نظر 
مي رس��ه میزان خرابي ها بیشتر از اینها 
باش��ه، مثال ما ش��نیدیم که بر اثر همین 

زمین لرزه در عراق ، عربس��تان و دوبي 
مردم به ش��دت ترسیدند و از منازلشون 

بیرون امدند؟
ببنی��د در ایران طبق تبص��ره 11 کانون 
زلزله همیش��ه کشورهای همسایه هست، 
این بار هم کانون اصلی زلزله کردس��تان 
عراق اعام شده، ضمن اینکه اصوال ما به 
کشورهاي دیگه کاری نداریم اما احتماال 
این زلزله هم از ضع��ف های دولت قبل 
محسوب میشه، اصوال هر اتفاق تلخی، هر 
رخدادی که یک سرسوزن باعث رنجش 
و نگرانی جامعه بش��ه مستقیما قصورش 
متوجه دولت قبل است،اینو همه میدونند.

ضمن اینکه
ب��ر  گذاش��ته  رو  اص��ل  دول��ت  ای��ن 
رعای��ت عدالت و االن توج��ه زیادي به 

شهرس��تان هاي دور افت��اده.دارد ، ش��ما 
اگر دق��ت بفرمایید هر جا ک��ه دولت پا 
گذاش��ته بعد از مدتي با دسیس��ه عناصر 
بست نش��ین زلزله سیاسی و فیزیکی رخ 

داده است.
- یعني ش��ما مي فرمایید دولت قبلی در 

این زمین لرزه دست داشته؟
از شما چه پنهون اون  دولت خودش یک 

پا زلزله  بود.
- اون ک��ه بله، ممنون از ش��ما در ادامه 
اگر آمار جدی��دي از تلفات اگر دارید 

بفرمایید؟
بل��ه، طبق آمار جدید همون دوس��تي که 
ش��وکه شده بود نمیدونم چی به خوردش 
دادند  که ش��اد و ش��نگول به کانون گرم 
خانواده اش بازگشت، در ضمن نمي دونم 
به دردتون مي خوره یا نه اما خبر رس��یده 
ک��ه حدود پنج هزار نفر زخمی ش��دن یه 

چندصد نفری هم فوت کردند.
- نه، این خبرها که به دردمون نمي خوره 

و کالم آخر؟
ب��ه هم��ه ی  ضم��ن ع��رض تس��لیت 
بازماندگان این حادثه تلخ، لطفا به اطاع 
عزیزانی که هنوز زنده اند برسانید که هر 
چه س��ریعتر به خونه فامیل دور تشریف 
ببرند و انش��اهلل تا پایان بازسازی مسکن 
های مهر یک جوری همان جا تلپ شوند، 
راس��تی به مدیران درجه سوم شهرهای 
کوچیک هم س��ام برس��ونید اعام کنید 
به ش��دت  محت��اج پیام ه��ای همدردی 
و عرض تس��لیت ای��ن عزیزان در محیط 

تلگرام هستیم.

سپاه  ناحیه  فرمانده     
بستک در نشست خبری 
اجرای  از  بسیج،  هفته 
در  برنامه  عنوان   135
بستک  سطح شهرستان 

خبر داد.
ما  خبرنگار  گزارش  به   
از بستک ؛ سرهنگ دوم 
مهدی  محمد  پاسدار 

مقاومت  ناحیه  فرمانده  خفری،  زارع 
بسیج سپاه بستک در نشست خبری هفته 
بسیج، ضمن تسلیت جان باختن جمعی از 
هموطنان غرب کشور بر اثر زلزله مهیب 
7.۳ ریشتری، به تشریح برنامه های هفته 

بسیج پرداخت.
وی افزود: بسیج یادآور خاطره عزیزترین 
مردان تاریخ است که با ساح معنویت، 
قدرت های  برابر  در  شجاعت  و  ایمان 
باطل ایستاده اند که این فرهنگ امروز 
نیز ادامه دارد و تشکیل بسیج به یقین از 

الطاف خداوند بوده است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بستک 
شعار هفته بسیج امسال را “بسیج مظهر 
مردم ساالری دینی” عنوان کرد که بیش 
از 1۳5 عنوان برنامه توسط ناحیه سپاه 
خواهد  در  اجرا  به  هفته  این  در  بستک 

آمد.
این  های  برنامه  مهمترین  افزود:  وی 

امام  با  دیدار  شامل:  هفته 
جمعه شهرستان، غبارروبی 
شهر  گمنام  شهدای  گلزار 
بستک و جناح، گردهمایی 
پزشکی،  جامعه  بسیجیان 
نمایشگاه عرضه محصوالت 
ویزیت  مقاومتی،  اقتصاد 
رایگان بسیجیان در مراکز 
برگزاری  درمانی،  خدمات 
جمعه  ائمه  همایش  و  جهادی  اردوهای 
اسامی  وحدت  محوریت  با  جماعات  و 

است.
سایر  بیان  در  خفری  زارع  سرهنگ 
کرد:  عنوان  بسیج  هفته  های  برنامه 
حضور  آموزشی،  های  کارگاه  برگزاری 
بسیجیان در نماز جمعه، فراخوانی دسته 
های 22 نفره، برگزاری یادواره شهدا در 
دهستان هرنگ، جلسه فرماندهان پایگاه 
ها با فرماندار شهرستان و همایش بزرگ 
بسیجیان در روز 5 آذر از دیگر برنامه 

ها می باشد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بستک 
اعزام  جهت  ریزی  برنامه  از  پایان  در 
به  جهادی  اردوهای  قالب  در  بسیجیان 
خبر  کرمانشاه  استان  زده  زلزله  مناطق 
دستور  در  روستا  یک  بازسازی  که  داد 

کار قرار دارد.

    فرماندار شهرستان بستک از اعطای 
تسهیالت 8 درصدی دولت تدبیر و امید 
در  اشتغال  ایجاد  برای  روستاییان  به 

روستاها خبر داد .
به گزارش خبرنگار ما از بستک ،دوازدهمین 
جلسه کارگروه اشتغال شهرستان بستک به 
ریاست عبداهلل پرتابیان فرماندار بستک و 
اجتماعات  سالن  در  کارگروه  این  اعضای 
پرتابیان  عبداهلل  شد.  برگزار  فرمانداری 
داشت:  اظهار  بستک  شهرستان  فرماندار 
جهت  تولید،  از  حمایت  به  مصمم  دولت 
و  ها  برنامه  با  تا  است  اشتغال  ایجاد 
راهکارهای مناسب مسیر توسعه  و اشتغال 

را هموار سازد.
فرماندار بستک بیان داشت:یکی از حمایت 
های دولت در جهت تولید و اشتغال این 

با  بانک سینا  توافقنامه  براساس  است که 
معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم 
مستضعفان  بنیاد  و  علوی  کشور،بنیاد 
انقاب اسامی طرح هایی که زمینه ساز 
باشد  کشور  روستایی  مناطق  در  اشتغال 
حمایت  مورد  تسهیات  اعطای  طریق  از 
قرار گیرند.پرتابیان در ادامه افزود:اعطای 
روستاییان  به  فقط  درصدی   8 تسهیات 
میلیون  از 100  آن  و سقف  داشته  تعلق 

تومان تا 2 میلیارد تومان می باشد.
بستک  در شهرستان  دولت  عالی  نماینده 
تأکید نمود: طرحها بر اساس اولویت بندی 
به دفتر مدیرکل امور روستایی استانداری 
کمسیون  در  بررسی  از  پس  و  معرفی 
مربوطه جهت دریافت تسهیات به بانک 

سینا معرفی می گردند.

زلـزله از نگاه یک مسئول

کاظم_گلخنی

 اجرای 135 برنامه به مناسبت هفته بسیج
 در بستك

  اعطای تسهیالت 8 درصدی دولت 
به روستاییان برای ایجاد اشتغال
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سـازمان جهادکشـاورزی  هرمزگان  

 تخلفات و پیشنهادات و انتقادات
 در حوزه امور اراضی و ارائه مشاوره 

در مسائل امور اراضی

استفاده غیرمجاز از اراضی واگذاری ملی 
و دولتی

شناسایی اراضی کشاورزی 
رها شده بایر و موات

    به مناسبت هفته اطالع رسانی دیابت، یک 
دوره کارگاه آموزشی دیابت همراه با نمونه 
گیری FBS و Colestrol ویژه بانوان شاغل 
در ادارات دولتی شهرستان حاجی آباد برگزار 

شد.
غیر  های  بیماری  کارشناس  میرزایی؛  هادی 
واگیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان حاجی 
آباد گفت: به مناسبت هفته اطاع رسانی در 
شعار  به  توجه  با  و  دیابت  بیماری  خصوص 
امسال که "زنان و دیابت.، حق ما داشتن آینده 
ای سالم" می باشد، این کارگاه یک روزه با هدف 

بیماری دیابت، عوامل خطر  با  بانوان  آشنایی 
مساعد کننده بروز بیماری، راههای پیشگیری از 
دیابت، تغذیه سالم و نقش تحرک در جلوگیری 
اجتماعات  سالن  محل  در  بیماری  به  ابتا  از 

فرمانداری حاجی آباد برگزار شد.
آموزشی،  کارگاه  این  در  یادآور شد:  میرزایی 
حدود 50 نفر خانم از ادارات مختلف شهرستان 
و پرسنل فرمانداری حضور پیدا کردند که در 
کنار آموزش، خدماتی از قبیل سنجش قند خون، 
چربی خون، سنجش فشار خون، محاسبه نمایه 

توده بدنی، مشاوره تغذیه و ... به آنها ارائه شد.

مرکز  محیط  بهداشت  بازرس  تالش  با     
پوشش  تحت  سورو  جامع سالمت  خدمات 
مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس، تعداد 
100 بطری 250 سی سی نوشابه انرژی زا در 
چندین واحد صنفی عرضه مواد غذایی کشف 

و از مصرف انسانی خارج گردید.
دکتر عبدالجبار ذاکری؛ رییس مرکز بهداشت 
شهرستان بندرعباس به تأثیرات منفی نوشابه 
های انرژی زا بر بدن اشاره کرد و افزود: خانواده 

ها در هنگام خرید نوشیدنی ها و مواد غذایی 
به تاریخ مصرف و نشان استاندارد آنها توجه 
داشته باشند. وی در پایان به شهروندان توصیه 
کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی 
از جمله عدم رعایت موازین بهداشتی از سوی 
مراکز عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی، می 
توانند با شماره تلفن های 190سامانه مدیریت 
تماس  محیط  سامت  واحد  مردمی  ارتباط 

حاصل نمایند.

تصورات اشتباهی که اغلب دیابتی ها 
هم باور کرده اند

 دستگاه تست قند خون دیابت
بیماری دیابت ممکن است هر کسی را طعمه خود 
قرار دهد. به همین دلیل است که حتی اگر خودتان 
مبتا به این بیماری نباشید، احتماالً در میان اقوام، 
دوستان یا همکارانتان کسانی را سراغ دارید که گرفتار 
این بیماری مزمن شده باشند و درباره آن حرف هایی 

بزنند.
به رغم آن که بیماری دیابت تقریباً همه گیر محسوب 
می شود، سوءتفاهم و برداشت اشتباه درباره آن نیز 
زیاد است. در این جا فهرستی از شش افسانه و عقیده 
رایج اما اشتباه درباره دیابت تهیه شده که اطاع از 
آنها می تواند به گسترش آگاهی درباره دیابت کمک 

کند.
اشتباه 1- زیاده روی در مصرف قند و شکر باعث 

بروز دیابت می شود
این تصور غلط به دلیل ناآگاهی شکل گرفته است. در 
واقع سه نوع اصلی از بیماری دیابت وجود دارد که 
هیچ کدام آنها به دلیل مصرف زیاد قند بروز نمی کند 
بلکه به دلیل کم کاری یا بدکاری لوزالمعده )پانکراس( 

منجر به ایجاد دیابت می شود.
بدن برای تولید انرژی به شکر و مواد قندی نیاز دارد 
که از جمله مواد غذایی طبیعی محسوب می شوند 
و از راه های متفاوتی چون خود شکر و قند، میوه ها، 
سبزیجات، غات و نشاسته تأمین می شوند. لوزالمعده 
در بدن سالم با ترشح انسولین، قند )گلوکز( را در 
انرژی  بتواند  بدن  تا  می دهد  قرار  سلول ها  اختیار 
الزم را برای فعالیت به دست آورد اما وقتی کسی 
به دیابت مبتا می شود، لوزالمعده تولید انسولین به 
اندازه کافی را متوقف می کند و در نتیجه قند به جای 
آن که درون سلول برود و به مصرف آن برسد، به 
سمت خون حرکت می کند و سبب افزایش قند خون 

می شود.
اشتباه 2- افراد مبتال به دیابت باید از رژیم غذایی 

خاصی پیروی کنند
بسیاری از مردم تصور می کنند که افراد دیابتی باید 
برنامه های  از  و  بگذارند  کنار  را  خوشمزه  غذاهای 
غذایی خسته کننده پیروی کنند که هیچ شیرینی ای در 
آنها وجود ندارد. هیچ چیز به نام »رژیم غذایی خاص 
برای بیماران دیابتی« که به طور کلی آنها مجبور به 
پیروی از آن باشند وجود ندارد بجز همان دستور 
»رژیم غذایی  برای عموم که همان  اساسی  غذایی 
سالم« و توصیه شده به همه افراد غیر دیابتی است 

و شامل موارد زیر می شود:
*خوردن در حد تعادل

*نگه داشتن وزن خود در حد ایده آل و مناسب
*مصرف حداقل پنج وعده میوه و سبزیجات به میزان 

کافی در شبانه روز
*اجتناب از مصرف زیاد قندها و کربوهیدارت های 

تصفیه شده
*مصرف مقادیر زیادی فیبر در وعده های غذایی

*کاهش دادن مصرف چربی
*کاهش دادن میزان نمک مصرفی

*نوشیدن آب به مقدار کافی
*دوری از مصرف الکل

نباید  شده اید  مبتال  دیابت  به  اگر   -3 اشتباه 
کربوهیدرات مصرف کنید

بسیاری از مردم گمان می کنند وقتی کسی به دیابت 
کربوهیدارت  مصرف  از  باید  دیگر  می شود  مبتا 

اجتناب کند. این درست نیست. 
کربوهیدرات ها حکم سوخت را برای بدن دارند و 
بدون آنها انرژی اندکی برای فعالیت خواهید داشت. 
آنها پایه و اساس هر نوع رژیم غذایی سالم را تشکیل 
می دهند، فارغ از این که اصوالً به دیابت مبتا باشید 

یا نه.

معاون  جاودان؛  غالمعلی  دکتر     
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و رئیس 
مرکز بهداشت استان عصر امروز به مراه 
مهندس مریدی؛ مدیر سالمت محیط و 
و  تهیه  و  عمومی  اماکن  از  استان  کار 
توزیع مواد غذایی بین راهی شهرستان 

بندرعباس و حاجی آباد بازدید کرد.
از تعدادی فروشگاه  بازدید که  این   در 
و  راهی  بین  مواد غذایی، رستوران های 
مساجد و نمازخانه ها صورت پذیرفت، 

مورد  مذکور   اماکن  بهداشتی  وضعیت 
بررسی قرار گرفت.

دکتر جاودان در حاشیه این بازدید بیان 
کرد: اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی و 
مستمر  صورت  به  باید  عمومی  اماکن 
توسط کارشناسان حوزه بهداشت محیط 
استان مورد بازدید قرار گیرد و در صورت 
مشاهده نواقص بهداشتی، با متخلفان برابر 
می  قانونی صورت  برخوردهای  ضوابط، 

پذیرد.

مدیر  موصلی؛  علی  دکتر      
اداری  تحول  و  سازمان  توسعه 
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
از اختصاص 70 ردیف استخدامی 
سوی  از  مجوز  اخذ  با  جدید 
وزارت بهداشت جهت 7 دانشکده 
از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 

خبر داد.
کمبود  به  اشاره  با  موصلی  دکتر 
نیروی انسانی متخصص در دانشگاه 
گفت:  هرمزگان،  پزشکی  علوم 
قریب به 20 سال از آخرین بروز 
توسعه  معاونت  تشکیات  رسانی 
در  انسانی  سرمایه  و  مدیریت 
حوزه دانشکده های دانشگاه علوم 
پزشکی هرمزگان می گذرد و هیچ 
گونه تغییری در خصوص اصاح یا 
بروز رسانی این تشکیات صورت 

نگرفته بود.

همکاران  تاش  با  افزود:  وی 
تحول  و  سازمان  توسعه  مجموعه 
اداری دانشگاه و با همکاری وزارت 
بهداشت موفق به کسب 70 ردیف 
 7 جهت  علمی  هیئت  استخدامی 
از دانشگاه علوم پزشکی  دانشکده 
گام  امر  این  که  شدیم  هرمزگان 
مهمی در بخش توسعه منابع انسانی 

در بخش آموزش خواهد بود.
های  ردیف  کرد:  اظهار  موصلی 
به  مربوط  شده  اخذ  استخدامی 
مامایی،  پرستاری،  های  دانشکده 
بهداشت  و  پزشکی  پیراپزشکی، 
بندرعباس و 2 دانشکده میناب و 
بندرلنگه می باشد که در آینده ای 
نزدیک در هر دانشکده 10 نیروی 
علمی  هیئت  عضو  و  متخصص 
خواهند  خدمت  ارائه  به  مشغول 
تحول  و  توسعه سازمان  شد.مدیر 

و  ارتقاء ۳ هزار  از  دانشگاه  اداری 
500 ردیف استخدامی به بیش از 7 
هزار ردیف در بیمارستانهای استان 
خبر داد و عنوان کرد: اقدامات الزم 
از جمله پیگیری های الزم و امضاء 
بهداشت  وزارت  بین  صورتجلسه 
و دانشگاه صورت گرفته است که 
پس از طرح در جلسه هیئت امنا  
امر  این  این جلسه،  و تصویب در 

محقق خواهد شد.

توسعه  مدیریت  کرد:  ابراز  وی 
سازمان و تحول اداری دانشگاه در 
نظر دارد در برنامه های آتی خود 
پیگیر اصاح و اخذ مجوزهای جدید 
در مراکز تحقیقاتی دانشگاه، مراکز 
های  فوریت  و  درمانی  بهداشتی 

پزشکی استان باشد.
دکتر موصلی تصریح کرد: با توجه 
به نیاز حضور اعضاء هیئت علمی در 
معاونت بهداشتی دانشگاه به دنبال 
پژوهشی  ردیف  چند  اختصاص 
پیش  های  آزمون  در  تا  هستیم 
علمی  اعضاء  جذب  به  اقدام  رو 

پژوهشی در حوزه بهداشتی نماییم.
موصلی با اشاره به تغییر عنوان 50 
نفر از کارکنانی که در ستاد دانشگاه 
مشغول به خدمت هستند و شرایط 
به  افزود:  دارند،  نیز  احراز موجود 
زودی این همکاران با تغییر عنوان 

با  متناسب  ردیف  اختصاص  و 
محل خدمتی خود مشغول به ادامه 

خدمت خواهند شد.
مدیر توسعه سازمان و تحول اداری 
دانشگاه در پایان خاطر نشان کرد: 
بخشی از همکاران قراردادی که در 
دانشکده علمی کاربردی در رشته 
داده  تحصیل  ادامه  اداری  های 
پیگیری های الزم  انجام  با  بودند، 
در وزارت بهداشت، از این پس می 
توانند مدارک خود را به کارگزینی 
دانشگاه ارائه دهند و در حکم آنان 
منظور خواهد شد. همچنین رایزنی 
هایی در خصوص سایر همکارانی 
که در رشته های بهداشتی علمی و 
کاربردی اقدام به تحصیل نمودند، 
صورت گرفته که در حال پیگیری 

است.

با پیگیری مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه صورت گرفت ؛

تحقق 70 ردیف استخدامی جهت 7 دانشکده از دانشگاه علوم پزشکی

 

    دکتر امیرحسن اسدی؛ رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی استان از اهداء خون توسط کارکنان اورزانس 115 استان جهت 

کمک به زلزله زدگان غرب کشور خبر داد.
دکتر اسدی افزود: با توجه به اعام سازمان انتقال خون و نیاز هموطنان زلزله 
زده غرب کشور به انواع گروه خونی به خصوص گروه خونی O منفی، پرسنل 
اورژانس 115 استان، در سازمان انتقال خون استان حضور یافته و با اهداء خون 
خود عاوه بر همدردی با هموطنان زلزله زده غرب کشور، گامی هر چند کوچک 

برای کمک به هموطنان عزیزمان برداشتند.
وی در ادامه تصریح کرد: یکی از مؤلفه های ایجاد همدلی در میان همکاران، 
شرکت در امور خیرخواهانه است و اهدای خون یکی از امور انسان دوستانه 
ای است که عاوه بر رضای خدا، سامت جسم و کمک به همنوعان را نیز در 

خود دارد.

اهداء خون توسط پرسنل اورژانس 115 
برای کمک به هموطنان زلزله زده

تأکید معاون بهداشتی دانشگاه بر نظارت 
بهداشتی بر اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی 

بین راهی

کشف بیش از 100 قوطی نوشابه انرژی زا تاریخ گذشته

برگزاری کارگاه آموزشی دیابت ویژه بانوان 
شاغل در ادارات حاجی آباد

    رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی استان از احیاء قلبی و ریوی موفق یک 
جوان 33 که به دنبال سوختگی، دچار ایست 

قلبی و تنفسی شده بود، خبر داد.
امیرحسن اسدی رییس مرکز مدیریت  دکتر 
حوادث و فوریت های پزشکی هرمزگان گفت: 
 115 اورژانس  مرکز  با  تلفنی  تماس  پی  در 
بندرعباس و ارائه گزارشی مبنی بر انفجار یک 
سیلندر گاز در سه راه برق به سمت گلزار شهدا، 
بافاصله آمبوالنس اورژانس 115 پایگاه پیامبر 
اسدی  اعزام شد.دکتر  فوریت  محل  به  اعظم 

افزود: تکنسین های اعزامی بعد از رسیدن به 
محل با یک جوان ۳۳ ساله مواجهه شدند که در 
اثر انفجار سیلندر گاز دچار سوختگی درجه ۳ در 
ناحیه صورت و اندام های فوقانی و تحتانی شده 
بود؛ که نیاز به دریافت خدمات ویژه درمانی، 
در اسرع وقت داشت.وی اظهار کرد: متاسفانه 
به دلیل شدت جراحات وارده، مصدوم  قبل از 
انتقال به بیمارستان دچار ارست قلبی و تنفسی 
شد؛ لذا تکنسین های اعزامی به منظور احیاء قلبی 
و ریوی بیمار اقدامات الزم را در محل فوریت 
انجام داده و بعد از احیاء بیمار و پایدار شدن 
وضعیت مصدوم، مصدوم را با فشار 150 روی 
100 و نبض 1۳1، به بیمارستان شهید محمدی 

انتقال دادند.

تکنسین های اورژانس 
فرشته نجات جان جوان
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    گل ی��ک مخ��در جدید نیس��ت، در واقع 
همان »ماری جوانا« اس��ت که فروشندگان 
مواد برای سود بیشتر، برای آن اسم جدید و 
وسوسه کننده ای انتخاب کرده اند تا جوان 

ها را به سمت این ماده بکشانند.
مجل��ه همش��هری س��رنخ: گفتگو ب��ا »دکتر 
محمدرضا قدیرزاده« کارشناس پزشکی قانونی 
درخصوص ماده مخدر »گل« و مش��کالتی که 

برای مصرف کنندگانش به وجود می آورد.
اگر درباره مخدر »گل« جس��تجو کنید، »دکتر 
قدی��رزاده« از اولین گزینه هایی اس��ت که به 
ش��ما برای تحقیقات در این زمینه معرفی می 
شود. آقای دکتر که کارشناس پزشکی قانونی 
و درانگر اعتیاد است اطالعات جامع و کاملی 
درب��اره این ماده و اثرات مرگب��ار آن دارد و 
تحقیقات زی��ادی درباره آن ب��ه عمل آورده 

است.
گلی به دروازه مرگ

دکتر مدتی اس��ت ماده ای به اسم »گل« وارد 
بازار ش��ده است، آیا این مخدری جدید است 
یا اسمی جدید برای یک مخدر قدیمی است؟

- گل یک مخدر جدید نیس��ت، در واقع همان 
»ماری جوانا« است که فروشندگان مواد برای 
سود بیش��تر، برای آن اس��م جدید و وسوسه 
کنن��ده ای انتخاب کرده ان��د تا جوان ها را به 
سمت این ماده بکش��انند. سودجویان فکر می 
کنن��د اگر به ج��ای »ماری جوان��ا« از کلماتی 
مانن��د »گل« اس��تفاده کنن��د تمای��ل مصرف 
کنن��دگان برای دنبال کردن این ماده بیش��تر 
می شود که متاسفانه در واقعیت هم همینطور 

است.
اما باید بدانیم ماده ای که در خارج از کش��ور 
به اس��م ماری جوانا معروف است و در برخی 
کشورها مصرف آن منعی ندارد چیزی نیست 
که اکنون مصرف کنندگان این ماده در کشور 

ما مصرف می کنند.
این ماجرا درس��ت مثل ماجرای کراک است 
که چند س��ال قبل ب��ه عنوان م��اده مخدری 
معروف ش��د که از خ��ارج به ای��ران آمده و 
نش��ئگی زیادی دارد و متاسفانه همین مسئله 
باعث ش��د که معتادان زیادی به س��مت آن 
هج��وم بیاورن��د ام��ا دیدیم که اف��راد بعد از 

مصرف آن به چه روزی درمی آمدند.
واقعی��ت این ب��ود که ماده اصل��ی کراکی که 
خ��ارج از مرزه��ای ای��ران تولی��د می ش��ود 
»کوکائی��ن« اس��ت در حالی که در کش��ور ما 
ک��راک، از مخل��وط کردن هروئین فش��رده و 
مواددیگر به دس��ت می آی��د که مصرف این 
ماده مرگبار باعث بروز مش��کالت زیادی در 
بین جامعه شده است و افراد بسیاری سالمت 
شان را با مصرف این ماده از دست داده اند.

آقای دکتر، منشأ »گل« چیست؟
- سرمنش��أ ماده مخدر »گل«، همان شاهدانه 
اس��ت. صمغ این ماده را حش��یش می گویند. 
آن را علف یا گراس معرفی می کنند و مخدر 
جدیدی که نام آن گل اس��ت و در این گفتگو 
قرار است به آن اشاره کنیم، همان گل است.

دلیل گرایش جوان ها به س��مت مخدر گل 
چیست؟

- چ��ون آنه��ا دنب��ال یک سرخوش��ی کاذب 
هس��تند که فکر می کنند با مصرف حش��یش 
یا م��واد مخدر دیگر به دس��ت می آورند در 
حالی که این حس فقط به روزهای اول استفاده 
از ای��ن م��واد برمی گردد و بع��د از آن دیگر 
هیچ خبری از سرخوش��ی نیست. البته نباید از 
این مسئله چشمپوشی کرد که خیلی از جوانان 
واقع��ا نمی دانند که این مواد، مخدر هس��تند 
و نبای��د آنها را اس��تفاده کرد. یک��ی از دالیل 

مصرف بی رویه این ماده، ناآگاهی است. 
جوان های ما ش��نیده اند که م��اری جوانا در 
کش��ورهای دیگر مجاز است و حتی به عنوان 
دارو اس��تفاده م��ی ش��ود، به همی��ن دلیل با 
خودش��ان می گویند ما هم استفاده کنیم. حتی 
فکر می کنند وقتی کس��ی به آنها هش��دار می 
دهد، هشدارش کامال اشتباه است و فقط قصد 
ترساندنش��ان را دارد، در حال��ی که همانطور 
که گفتم بین م��وادی که آنها دارند و مواد ما 

تفاوت بسیار زیادی است.

آی��ا آم��اری درب��اره اینکه چ��ه درصدی از 
مص��رف کنندگان ماده مخدر گل مرد و چه 

تعداد زن هستند وجود دارد؟
- نمی شود تخمین زد. فقط می توانم بگویم که 
متاس��فانه این ماده توسط خانم ها نیز استفاده 
م��ی ش��ود و دلیل اصلی اش هم��ان طرز فکر 
اشتباه درباره ش��ادی زا بودن این مواد است. 
مص��رف کنن��دگان این ماده بای��د بدانند این 
ش��ادی ظرف مدت کوتاهی به افس��ردگی و 

انزوا تبدیل خواهد شد.
این ماده فقط همراه با س��یگار اس��تفاده می 

شود؟
- نه، بعضی ها آن را به شکل تنباکو در قلیان 
می کش��ند، برخ��ی دیگر داخل س��یگار، یک 
عده ای هم با آن ش��یرینی درس��ت می کنند 
و به فروش می رس��انند. این ش��یرینی ها که 
ب��ه معجون زابلی، معجون بیرجندی و معجون 
بمب خنده معروف هس��تند همان سرخوش��ی 

کاذب را به مصرف کننده می دهد.

چرا این اس��امی را روی آن گذاشته اند، آیا 
دلیلش این است که در آن مناطق تولید می 

شود؟
- نه، به این اس��امی معروف هستند. اتفاقا این 
کیک ها همه جا تولید می ش��وند و متاس��فانه 
مرک��ز تولیدش هم یکی از ش��هرهای مرکزی 

است.
ش��ما به عنوان درمانگر ب��ا آدم هایی روبرو 
هس��تید که از گل استفاده می کنند؛ آنها چه 

خصوصیاتی دارند؟
- اینچنین افرادی از وابس��تگی روانی رنج می 
برند و نه وابستگی جسمی، یعنی اگر ماده یک 
ساعت دیرتر از موعد به آنها برسد شروع به 
پرخاش��گری می کنند. متاسفانه یکی از دالیلی 
ک��ه برخی از افراد تصمیم به مصرف این ماده 
می گیرند این اس��ت که در باور آنها، گراس، 

عل��ف و گل اعتیاد ندارند، در حالی که اینطور 
نیس��ت و اگر مواد مخدر فقط به جسم آسیب 
می رسانند، ماده ای مثل گراس روان انسان را 

به هم می ریزد.
از آنجا که افراد، معموال این ماده را با س��یگار 
مصرف می کنند ممکن است بعد از مدتی ریه 
شان هم با مش��کل روبرو شود و از این حیث 
نیز آس��یب زی��ادی ببینن��د. از عالئم عمومی 
دیگر که در مص��رف کنندگان این ماده دیده 
می شود، پرخاش��گری، عصبی شدن، افزایش 
اشتها، قرمز شدن چشم ها، پایین آمدن حافظه 

و لطمه های تحصیلی است. 
یک مورد متداول دیگر در این افراد، »سندرم 
ب��ی انگیزگی« اس��ت. ای��ن افراد نس��بت به 
تحوالت��ی که در اجتماع ش��ان رخ می دهد به 
ش��دت بی تفاوت هس��تند. همانطور که شاهد 
هس��تیم بعضی ه��ا بعد از مص��رف این مواد، 
ش��روع به راننندگی بی پ��روا در اتوبان ها می 
کنن��د و تحت تاثیر آن ممکن اس��ت حوادث 

وحشتناکی را هم رقم بزنند.
بع��د از چه مدت مصرف، این اعتیاد ش��کل 

می گیرد؟
- چند ماه. ممکن اس��ت فرد مصرف این ماده 
را متوقف کند اما وسوس��ه ه��ای این ماده به 
ش��دت باالست، متاسفانه فرد به خاطر شادی، 
هیجان، توهم و حالت روانی برانگیختگی که به 
او دس��ت می دهد دوب��اره تصمیم به مصرف 

می گیرد.
ممکن است مصرف گل باعث مرگ شود؟

- وقتی یک نفر تحت تاثیر این ماده به ش��کل 
دیوان��ه وار رانندگ��ی یا پرخاش��گری می کند 
ممکن است دست به هر کاری بزند، کارهایی 
که باعث مرگ خودش��ان یا نزدیکانش��ان می 

شود.
درمانی برای وابس��تگی ش��دید روانی که از 

آن صحبت کردید وجود دارد؟

- بله، اما درمان ش��دن ای��ن افراد فقط زمانی 
صورت م��ی گیرد که تحت نظر روانپزش��ک 
متبحر باش��ندت چون این ماده مستقیما روی 
مغز تاثیر می گذارد، برای ترک چنین موادی 
بهتر است فرد در کنار رفتن به کمپ، حتما از 
خدمات پزشکی و روانزشکی هم کمک بگیرد.

رضا 22 س��اله، بعد از سه سال مصرف گل و 
مشتقات آن، به سرطان ریه مبتال شد

به خاطر آرزوهایم؛ به مرگ فکر نمی کنم
رضا از طرف یکی از کمپ های تهران معرفی 
شده اس��ت. او دومین دوره حضور خودش در 
کم��پ را م��ی گذراند. خودش م��ی گوید که 
بیشتر از سه سال است که به گل اعتیاد دارد.

از بری��ده بریده حرف زدن��ش و قطع ناگهانی 
سخنانش، به سادگی می شود فهمید که اثرات 

مخ��رب این م��اده مخدر تا چه ح��د به روان 
او لطمه وارد کرده اس��ت، 22 س��اله است، از 
چهار سال قبل با حشیش شروع کرده و بعد با 

»گل« آشنا شده است.
ب��ا او درخص��وص این ماده گفتگ��وی کوتاهی 

داشتیم که در ادامه می خوانید.
چند سال قبل با گل آشنا شدی؟

- گل را یک سال بیشتر نیست که می شناسم. 
قبل از آن فقط حش��یش و گراس مصرف می 
ک��ردم. البته موضوع��ی که ب��رای خودم هم 
عجیب اس��ت این اس��ت که چطوری به اینجا 
کش��یده ش��دم. من کال از مواد مخدر خوشم 
نمی آمد چون تعداد زیادی از افراد درجه یک 
خانواده ام اعتیاد داش��تند و من اصال دلم نمی 

خواست شبیه آنها شوم.
18 سالم بود که یک روز با دوستانم در پارک 
نشس��ته بودیم. یک��ی از آنها یک نخ س��یگار 
درآورد و ش��روع کرد به کشیدن، قبل از آن 
هم س��یگار کش��یده بودم اما بوی سیگاری که 
آن روز در دس��ت دوس��تم بود فرق داشت. 
بوی عدس س��وخته می داد. هر نفر یک پک 
زد و نوبت به من رس��ید. شناختی از حشیش 
نداش��تم. من هم یک پک زدم. دفعه اول بوی 
تندش��توی گلویم زد و به سفره افتادم اما بعد 
از آن بق��دری همراه با دوس��تانم به همه چیز 

خندیدیم که سرفه از یادم رفت.
حس و ح��ال اولین مصرف حش��یش چطور 

بود؟
- فق��ط می خندیدم. آنق��در خنده ام زیاد بود 
که نمی توانس��تم حرف بزنم. کلمات را از یاد 
ب��رده بودم و فقط می خندیدم. این تجربه روز 
اول بود اما بعدا اتفاقات دیگری برایم رخ داد. 
در خانه که س��یگاری می کشیدم احساس می 
کردم وس��ایل خانه از س��ر جایش��ان بلند می 
ش��وند و روی هوا حرکت می کنند. دوس��تانم 
را ش��بیه حیوان می دیدم و از خنده غش می 

کردم.
تا چه مدت این خنده ها ادامه داشت؟

- خیل��ی زی��اد نبود، بع��د از آن از نظر روانی 
به این ماده کامال وابس��ته شدم. اگر یک روز 
حشیش به من نمی رس��ید اعصابم به هم می 

ریخت و پرخاشگر می شدم.
گل چه زمانی وارد زندگی ات شد؟

- بعد از حش��یش با گراس آش��نا شدم. حال 
ب��دی که بع��د از مصرف حش��یش و گراس 
داش��تم تفاوتی با هم نداشت تا اینکه یک سال 
قبل با گل آشنا شدم. مقداری از آن را گرفتم 
و به خانه دوستانم رفتم و این بار من این ماده 
را به آنها تعارف کردم. فروش��نده ای که از او 
گ��راس می گرفتم این م��اده را به من معرفی 
کرد و من هم مثل کسی که دنبال آخرین متد 
مواد مخدر روز است، آن را خریداری کردم. 
قبل از اینکه مصرف کنند درباره تاثیرات این 
ماده با آنها صحبت کردم و گفتم که این ماده 

با بقیه مواد تفاوت دارد.
تفاوتی هم داشت؟

- نه؛ اما بعد از یک ماه مصرف مداوم متوجه 
شدم این ماده از نظر روانی صد برابر حشیش 
عمل می کند. من روزی چند بار مجبور بودم 
مص��رف کنم. مثل یک معتاد فقط مصرف می 

کردم تا سرپا باشم.
چه حالی داشتی؟

- گی��ج بودم. همه چیز ی��ادم می رفت. دیگر 
نمی توانس��تم به مغ��ازه پدرم ب��روم چون با 
همه دعوایم می ش��د. من که به واس��طه ماده 
حش��یش مدام روی دور توهم خنده بودم، به 
یک آدم منزوی تبدیل شدم. چشمانم هر روز 
کاس��ه خون بود و خان��واده ام از همین طریق 
متوجه ش��دند که من چند سالی است درگیر 

این ماده شده ام.
یک��ی از اتفاقات دیگ��ری که برای من رخ داد 
این بود که در توهماتم احساس می کردم که 
حس هایم خیلی قوی ش��ده اند. همه طعم ها 
و بوها برایم ت��ازه بودند. در یک وعده غذایی 
آنقدر غذا می خوردم که دیگر نمی توانس��تم 
تکان بخورم. در این چند سال از یک آدم 60 
کیلویی به یک مرد 100 کیلویی تبدیل ش��دم 

که حال نداشت از روی زمین بلند شود.
بدترین حس��ی که در زمان مصرف این ماده 
داش��تم این بود که خ��ودم را خیلی حقیر می 
دی��دم. فکر می ک��ردم همه دنی��ا از من بهتر 
هس��تند و من خیل��ی کوچک و ب��ی مصرفم. 
همین مس��ئله آزارم می داد تا جایی که حتی 
به خودکش��ی هم فکر می ک��ردم. گاهی مغزم 
طوری بود که نمی توانست به اندام های دیگر 
بدن��م فرمان دهدو من نمی توانس��تم کارهای 
روزم��ره ام را انجام دهم. مثال می رفتم داخل 
پارک می نشستم اما توان اینکه از آنجا خارج 

شوم را نداشتم.
چطور ش��د که تصمی��م به ترک ای��ن ماده 

گرفتی؟
- مدت��ی ب��ود حالم ه��ر روز بدتر می ش��د و 
وزنم با س��رعت عجیبی در ح��ال کاهش بود. 
در آن زم��ان هنوز »گل« مص��رف می کردم 
ام��ا دیگر خبری از غذا خ��وردن های افراطی 
نب��ود. به دلیل ضعفی که داش��تم به پزش��ک 
مراجعه کردم و فهمیدم س��رطان دارم. دکتر 
گفت به دلیل مصرف حشیش و گراس است. 
بعد از اینکه درگیر س��رطان ریه شدم تصمیم 
گرفتم دیگر لب به این ماده نزنم. از مرگ می 
ترس��یدم. دلم نمی خواست با این سن و سال 
کم بمیرم. برای همین راهی کمپ شدم. اینجا 
یک روانپزشک داریم که تحت نظر او درمان 

می شویم.
وضعیت بیماری ات چطور است؟

- ش��یمی درمانی می ش��وم و امیدوارم بتوانم 
جان سالم به در ببرم.

چ��ه آرزوهایی داری که به خاطر آن تصمیم 
به ترک مواد گرفتی؟

- دلم می خواهد برای خودم زندگی تش��کیل 
بده��م و پدر بش��وم. این بزرگتری��ن آرزویم 

است.

علت گرایش جوان ها به مخدر »گل« چیه؟!
    گل یک مخدر جدید نیس��ت، در واقع همان »ماری جوانا« اس��ت که فروشندگان مواد برای سود بیشتر، برای آن اسم 

جدید و وسوسه کننده ای انتخاب کرده اند تا جوان ها را به سمت این ماده بکشانند.

 گل یک مخدر جدید 
نیست، در واقع همان 
»ماری جوانا« است که 
فروشندگان مواد برای 

سود بیشتر، برای آن اسم 
جدید و وسوسه کننده ای 
انتخاب کرده اند تا جوان 
ها را به سمت این ماده 

بکشانند



حوادث  6

پل ارتباطی مردم و سازمان دوستان و هموطنان عزیز، برای جلوگیری از آتش سوزی جنگل ها و مراتع یادمان باشد:

1504
آماده دریافت اخبار آتش سوزی ، تخریب و 

تصرف اراضی ملی ، قاچاق چوب و ... روابط عمومی اداره کل  منابع طبیعی و آبخیزداری  هرمزگان

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

سه شنبه  30 آبان ماه    1396/ شماره  57  / سال  سوم

کشف محموله بیش از نیم تنی مواد 
مخدر در مرزهای بندرلنگه

   فرمانده مرزبانی اس��تان هرمزگان از کش��ف نیم 
تن م��واد مخدر از نوع تریاک در عملیاتی توس��ط 
 مرزبانان پرت��الش پایگاه دریابان��ی بندرلنگه خبر 

داد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی فرماندهی مرزبانی 
هرم��زگان ،س��رهنگ »علی اصغر خ��رم روی« در 
تش��ریح این خب��ر اظه��ار داش��ت:مرزبانان پایگاه 
دریابانی بندرلنگه با گش��ت های مس��تمر و کمین 
های هدفمند طی یکسری کار اطالعاتی از جابجایی 
یک محموله مواد مخدر در یکی از  خورهای حوزه 
اس��تحفاظی با خب��ر ش��دند.  وی در ادامه گفت : 
مرزبانان در یک عملیات مشترک با عوامل انتظامی 
شهرستان بندرلنگه بالفاصله جهت بررسی دقیق  به 
محل اعزام و پس از دقایقی کمین درخور مورد نظر 
یک فروند شناور در حال تخلیه بسته های مشکوک 

به داخل یک دستگاه خودرو را مشاهده کردند.
س��رهنگ خرم روی اذعان داش��ت : مأموران پس 
از چند س��اعت درگیری با قاچاق موفق به توقیف 
یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس و کشف 550 

کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک شدند.
فرمانده مرزبانی استان هرمزگان در خاتمه افزود:در 
این رابطه 3نفر از قاچاقچیان سوداگر مرگ که تبعه 

کشور افغانستان بودند نیز دستگیر شدند.
تخریب امامزاده جعلی در شیراز

فیلم��ی در هفته ه��ای اخیر در فضا مج��ازی بین 
کاربران ش��بکه های اجتماعی تبادل می شد که از 
وجود امام زاده جدید در ش��هر صدرای شیراز خبر 
 می داد ک��ه مدیرکل اوقاف و ام��ور خیریه فارس 

می گوید این امام زاده جعلی بود و تخریب شد.
ب��ه گزارش خبرگزاری ایرن��ا ، فیلمی در هفته های 
اخی��ر در فض��ا مجازی بی��ن کاربران ش��بکه های 
اجتماعی تبادل می شد که از وجود امام زاده جدید 
در ش��هر صدرای ش��یراز خبر می داد که مدیرکل 
اوق��اف و امور خیریه فارس می گوید این امام زاده 
جعلی بود و تخریب ش��د.آنگونه که در این کلیپ 
نمایان بود تخته س��نگی بزرگ را در دامنه کوه به 
رنگ س��بز در آورده بودن��د و دور تا دور آن را با 
فنس و مفتول فل��زی محصور کرده بودند و پارچه 
هایی به عنوان دخیل به س��یم ها گره زده شده بود.

این ماده از نظر روانی صد برابر حش��یش عمل می 
کند. م��ن روزی چند بار مجبور بودم مصرف کنم. 
مثل یک معتاد فقط مصرف می کردم تا سرپا باشم.
توقیف موتور لنج حامل بیش از ۲۴ 

 میلیارد ریال انواع کاالی قاچاق
فرمانده مرزبانی استان هرمزگان از توقیف یک 

فروند لنج تجاری حامل بیش از 2۴ میلیارد ریال 
انواع کاالی قاچاق در شهرستان ابوموسی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی فرماندهی مرزبانی 
استان هرمزگان ، سرهنگ »علی اصغر خرم روی« 
در تش��ریح این خبر گف��ت: دریابانان شهرس��تان 
ابوموسی حین گشت زنی و کنترل حوزه استحفاظی 
به یک فروند موتور لنج باری مش��کوک و شناور را 
مورد بازدید و بررس��ی قرار دادند.سرهنگ« خرم 
روی« افزود: مأموران در بازرس��ی از شناور  موفق 
ش��دند 2۴ میلیارد و 86۹ میلیون و550 هزار ریال 
انواع کاالی قاچاق را که خارج از مجوز و مانیفیست 
و بصورت غیرقانونی بارگیری ش��ده بود کش��ف و 
ضبط کنند.فرمانده مرزبانی استان در خاتمه با اشاره 
به دس��تگیری ۷ متهم در این رابطه گفت: کاالهای 
کشف ش��ده شامل لیمو خشک، گردو ،شامپو، مایع 
دستش��ویی ،صابون، اس��پری بدن، ماسک صورت، 
خمیر دندان دستمال مرطوب، کرم مرطوب کننده 

و غیره می باشد.

تاه
ـو

ث ک
واد

حـ

     فرمان��ده مرزبان��ی اس��تان هرمزگان 
از شناس��ایی و انهدام یک باند بزرگ از 
قاچاقچیان سوخت و کشف محموله های 
سوخت قاچاق در مرزهای آبی بندرعباس 

خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی فرماندهی 
دریابانی اس��تان هرمزگان ، سرهنگ "علی 
اصغ��ر خرم روی"در گفت و گو با خبرنگار 
این پای��گاه گفت: در اج��رای فرامین مقام 
معظم رهب��ری و تدابیر فرمان��ده مرزبانی 
ناجا برخورد قاطع با باند ها و ش��بکه های 

س��ازمان یافته قاچاق کاال و ارز به صورت 
ویژه در دس��تور کار ای��ن فرماندهی قرار 

گرفت.
وی از کش��ف بزرگترین محموله س��وخت 
قاچاق و انهدام یک باند بزرگ از قاچاقیان 
سوخت در اس��تان خبر داد و افزود:در این 
راس��تا با انجام اقدامات اطالعاتی،مراقبت 
ه��ای ویژه و ب��ا تالش های ش��بانه روزی 
و فعالی��ت ب��ی وقف��ه کارکن��ان دریابانی 
بندرعباس یک باند قاچاق س��وخت که به 
ص��ورت کالن اقدام به قاچاق می کردند را 

شناسایی و تحت نظر اطالعاتی قرار دادند.
فرمانده دریابانی استان هرمزگان افزود: با 
اقدام به موقع ماموران دریابانی بندرعباس 
در یک عملیات سریع و غافلگیرانه محموله 
های س��وخت قاچاق در سواحل بندر پل را 

شناسایی و توقیف کردند.
وی بیان کرد:در این عملیات 3فروند شناور 
لندینگ کرافت توقی��ف و 200 هزار لیتر 
س��وخت قاچاق از نوع گازوئیل نیز کشف 
که بزرگترین کشفیات سوخت دریابانی در 

سالهای گذشته و سال ۹6 می باشد.

س��رهنگ"علی اصغر خرم روی"با اشاره به 
اینکه ش��ناورهای توقیف ش��ده دارای 12 
مخزن متعدد آغش��ته به سوخت و جاساز 
بوده گفت:این مخ��ازن غیرمجاز گنجایش 

5۴0هزار لیتر سوخت دیگر را نیز دارد.
فرمانده دریابانی استان هرمزگان در خاتمه 
خاطرنش��ان کرد: عوامل مرتبط با این باند 
شناسایی و اقدامات قانونی از طریق مراجع 
قضایی ب��ه صورت وی��ژه در حال پیگیری 

است.

کشف بزرگترین محموله سوخت قاچاق در مرزهای آبی بندرعباس

 ایرن��ا - رئی��س پلیس هرم��زگان گفت: 
نخس��تین محموله کاالی قاچ��اق پرونده 
ی��ک هزار و 128 کانتینری، اردیبهش��ت 
سال 95 توسط نیروی انتظامی این استان 

کشف شد.
به گزارش ایرنا، س��ردار عزیزاهلل ملکی در 
جم��ع خبرنگاران اف��زود: در ای��ن پرونده، 
ماموران ایس��ت و بازرس��ی گلوگاه شهید 
میرزایی بندرعباس در تاریخ یاد ش��ده دو 
کانتینر ظروف شیشه ای کشف کردند که 
در اسناد گمرکی ظرف »روی« اظهار شده 

بود.
قاچ��اق  کاالی  ارزش  داد:  ادام��ه  وی 
کشف ش��ده ۴0 میلیارد ریال برآورد شد 
و قاچاقچی��ان، ظ��روف »روی« ب��ا تعرفه 
10درصدی را به جای شیشه با تعرفه ۷6 

درصدی به گم��رک اظهار کرده بودند که 
پس از خ��روج در گلوگاه ش��هید میرزایی 
کش��ف و پس از مراحل اداری و قضایی به 

سازمان اموال تملیکی تحویل شد.
فرمانده انتظام��ی هرمزگان اضافه کرد: در 
بررس��ی های تکمیلی توسط پلیس آگاهی، 
11کانتین��ر دیگر از ظروف شیش��ه ای در 
گمرک ش��هید رجایی کش��ف و ضبط شد 
که ارزش مجموع کاالی کشف شده به ۷0 

میلیارد ریال رسید.
س��ردار ملکی اظهار داشت: 18بهمن سال 
گذش��ته، 32کانتین��ر دیگ��ر کاالی قاچاق 
مرتبط با همین پرونده اعالم ش��د و پس از 
آن با دس��تور قضایی، ادامه پرونده به اداره 

اطالعات سپرده شد.
هفت��ه گذش��ته خبر کش��ف یک ه��زار و 
128 کانتینر کاالی قاچاق توس��ط وزارت 
اطالعات منتشر شد که واکنش هایی را از 

سوی گمرک در پی داشت.
وی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود به 
تشریح عملکرد نیروی انتظامی هرمزگان از 
ابتدای سال جاری تاکنون پرداخت و خاطر 
نشان کرد: امسال در مجموع ۴30 میلیارد 

تومان کاالی قاچاق کشف شده است.
به گفت��ه رئیس پلیس اس��تان، در آخرین 
پرونده قاچاق کاال، روز گذشته یک کانتینر 
مواد نی��روزای قاچاق کش��ف ش��د که 8 

نفر متهم در این پرونده دس��تگیر شدند و 
متهمان اعتراف کردند که پیش از این 12 
کانتین��ر کاالی قاچاق دیگر با اظهار خالف 

واقع از گمرک خارج کرده اند.
سردار ملکی همچنین از کشف ۴8تن مواد 
مخدر از ابتدای س��ال جاری تا پایان آبان 
خب��ر داد و اظه��ار داش��ت: در این مدت 
3۴باند مواد مخدر منهدم شده و 1۷قبضه 
س��الح و خودرو از قاچاقچیان مواد مخدر 
کشف و ضبظ ش��ده و دو قاچاقچی نیز در 

درگیری مسلحانه به هالکت رسیده اند.
فرمانده انتظامی هرمزگان ، تعداد معتادان 
و خرده فروش��ان مواد مخدر دستگیر شده 
در 8 م��اه ابتدای امس��ال را 2 هزار و 553 

نفر اعالم کرد.
وی در س��ایر ح��وزه ها به بی��ان عملکرد 
درص��دی پرداخت و گفت: س��رقت های 
مهم در مدت یاد ش��ده 16درصد، سرقت 
ب��ه عن��ف 30درصد، س��رقت مس��لحانه 
۴0درصد، منزل 21درصد و سرقت خودرو 

3۷درصد کاهش داشته است.
به گفته س��ردار ملک��ی در 8 م��اه ابتدای 
امسال تجاوز به عنف 5۷درصد، آدم ربایی 
و گ��روگان گی��ری 52درص��د و قتل عمد 
26درصد در همسنجی با مدت مشابه سال 

گذشته کاهش داشته است.
وی تع��داد تصادف درون و برون ش��هری 

اس��تان را دو ه��زار و 83۷ فق��ره و تعداد 
مجروحان را 2 هزار و 812 فقره اعالم کرد.

وی در آخرین بخش از این نشست خبری 
به پرسش��ی درب��اره تص��ادف خودروها با 
ش��ترهای س��رگردان درجاده های ش��رق 

استان پاسخ داد.
رئی��س پلیس هرم��زگان گفت: ب��ا وجود 
درخواس��ت های مکرر پلیس برای تشکیل 
کمیس��یون ایمنی راهها برای بررسی مساله 
تص��ادف با ش��ترهای س��رگردان و دیگر 
مس��ائل مهم، اس��تاندار س��ابق هرمزگان 
نشست های این کمیسیون را دو سال معلق 

گذاشت.
ملکی اف��زود: پلیس راه هرم��زگان رایزنی 
گس��ترده ای با مسئوالن مربوطه برای حل 
چالش ش��ترهای سرگردان در شرق استان 
داشته اما همکاری های بین بخشی در این 
زمینه ضعیف است و شاهد افزایش تلفات 
ناشی از وجود شترهای سرگردان در جاده 

ها هستیم.
ب��ه گفت��ه وی موضوع تش��کیل نشس��ت 
کمیس��یون ایمنی راه ها و  ض��رورت انجام 
آن با اس��تاندار جدید هرمزگان مطرح شد 
که بالفاصله با فراخواندن معاونان سیاسی 
امنیتی و عمرانی، دستور تشکیل این جلسه 

صادر شد.

رئیس پلیس استان :

نخستین کانتینر پرونده قاچاق کالن کاال درهرمزگان کشف شد

 

فرمان��ده مرزبانی اس��تان هرمزگان از 
شناسایی و توقیف دو فروند لنج تجاری 
متخلف با بیش از 8 میلیارد ریال انواع 
کاالی قاچاق در شهرستان میناب خبر 

داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی فرماندهی 
مرزبانی استان هرمزگان ، سرهنگ "علی 
اصغر خ��رم روی" در گفتگو با خبرنگار 
این پایگاه گفت: مأموران پایگاه دریابانی 
میناب در پی کسب خبری مبنی بر اینکه 
2فروند لنج تج��اری حامل کاالی قاچاق 
در اس��کله بندر تیاب پهلو گرفته اس��ت 
بالفاصله برای بررس��ی موضوع به محل 
اعزام شدند.س��رهنگ خ��رم روز افزود 
: مأم��وران پ��س از دقایقی گش��ت زنی 
شناورهای متخلف را در اسکله این بندر 
شناسایی و در بازرسی تخصصی از آن 8 
میلیارد و 500 میلیون ریال انواع کاالی 

قاچاق کشف و ضبط کردند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه دس��تگیری دو نف��ر 
مته��م در ای��ن رابط��ه گف��ت: کاالهای 
ش��امل:۹2هزارکیلوگرم  ش��ده  کش��ف 
م  گ��ر 5کیلو 0 0 و ر ا ۴هز ، نج بر
عدس،6هزار  شکر،2هزارو350کیلوگرم 
لیت��ر روغن خوراکی،3هزار و 600 قوطی 
آناناس،1۴هزارو۷00پاک��ت  کمپ��وت 
آبمیوه،ی��ک هزارو800کیلوگ��رم چ��ای 
اس��تان  مرزبان��ی  ش��دند.فرمانده   ... و 
هرمزگان پیامد قاچاق کاال برای کش��ور 
را رش��د مص��رف گرایی و جم��ع گرایی 
و ناب��ودی تولید ملی توصی��ف کرد و از 
مرزنش��ینان خواس��ت با ارائه اطالعات 
خود در خصوص قاچاقچیان در حمایت و 
پشتیبانی از منافع ملی و حفظ و استمرار 

امنیت اقتصادی سهیم باشند.

 کشف محموله ۸ میلیارد ریالی کاالی قاچاق
 در میناب
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1 ( روزنامه نگار ما از پذيرش هرگونه پاداش مادي براي پيش برد مقاصد خصوصي مغاير با مصالح عمومي، خودداري 
مي کند.

2 ( روزنامه نگار ما از قبول هرگونه فش��ار و تهديد براي انتش��ار مطالب يا تغيير محتويات آنها، خودداري کرده و از 
خط مشي عمومي رسانه و اصول شرافت حرفه اي خويش تبعيت مي کند.

3 ( روزنامه ن��گار م��ا با احترام به اس��تقالل و حاکميت ملي، نظم و امنيت عمومي و مصالح همگاني از اصول ش��رافت 
حرفه اي خويشتن تبعيت مي کند.

4 ( رعاي��ت ح��د اعتدال و ميانه روی از مهمترين ارزش های مورد نظر و قطعی نش��ريه ميراث جرون اس��ت . ميراث 
جرون تالش می کند حسن ارتباط و تعامل معقوالنه خود را با همه گروه ها و جريانات سياسی که در کشور رسمًا و 

قانونًا مورد پذيرش هستند را حفظ نمايد.
5( روزنامه نگار ما به اصول ديني و معتقدات مذهبي، آداب و سنن قومي و ملي، اخالق حسنه و عفت عمومي احترام 

مي گ��ذارد و از گراي��ش به تبعيض خصوم��ت آميز در اين زمينه ها و همچنين تش��ويق و تحريک به جنگ 
تجاوزکارانه نسبت به کشورهاي ديگر خودداري مي کند./

هفته نامه   منطقه  جنوب کشور  ) فرهنگی -  اجتماعی (

  Telegram:    09303375549                    

تیراژ :   5000 نسخه

7بهار نارنج   سه شنبه  30 آبان ماه    1396/ شماره  57  / سال  سوم

 تلفن:32222596

 جهت درج آگهی خود

در هفته نامه منطقه جنوب 

کشور)) میراث جرون((

 تماس بگیرید 

شبیه قطره بارانی که آهـــن را نمی فهمد
دلم فرق رفیق و فرق دشمن را نمی فهمد

نگاهی شیشه ای دارم به سنگ مردمک هایت
الفبای دلت مــعنای نشـــکن را نمی فهمد

هزاران بار دیگر هم بگویی دوستت دارم
کسی معنای این حرف مبرهن را نمی فهمد
چــراغ چــشمهایت را برایم پست کن دیگر
نگاهم فرق شـب با روز روشن را نمی فهمد

دلم خون است تا حدی که وقتی از تو می گویم
فقط یک روح سرشارم که این تن را نمی فهمد

بـرای خـویش دنیایی شـــبیه آرزو دارم
کسی من را نمی فهمد کسی من را نمی فهمد

م - رسولی

WWW.mirasjaron.ir

قطره بارانی

قامت خمیده اي تو زدریاي روشني
بیمار عشق بودي و در باغ گلشني

چهارم امام ز نسل محمدي 
سجاد نامي و از کوه جوشني

اکبر اذان گرفت به وقت رسیدنت
در کربال براي برادر تو مامني

گلگون کفن به ناله و اندوه و  اه دید 
افتاده دست های عمویش  به دشمنی

عمه براي تو حکم پدر شده است
در ان غروب سرخ که در کوي و برزني

در مجلس یزید  و کنار راس و ني
توچون حسیني و زینب چو شیرزني

انجمن بهار نارنج ارشاد اسالمی میناب
داوود_باراني

دریـاي روشـني
در من کسی شبیه تو تکرار می شود
بر واژه واژه های من آوار می شود

ابری که بغض کرده برای غریبی اش
بر جسم و جان قافله رگبار می شود

هر بار اسم اب بیاید میانشان
چشم حسین خسته و غمبار می شود

دیشب که دستهای عمو را به خواب دید
گفتند خواب نه، ولی انگار می شود
عباس قد خمیده کنار دو نهر اب

چون مادری تنیده به دیوار می شود
این بیت را ببخش ولی گفته اند که
نعشی کنار معرکه غربار می شود

داود_باراني

 تکرار 



اطالع رسانی  سه شنبه  30 آبان ماه    1396/ شماره  57  / سال  سوم8

اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان در نظر دارد در اجرای ابالغیه مصوبه شماره 609/36547 مورخ 87/11/9 یک قطعه زمین با کاربری خدماتی واقع در شهر بندرعباس را به نرخ 
کارشناسی روز با مشخصات ذیل جهت احداث پارکینگ طبقاتی به دارندگان مجوز از شهرداری بندرعباس واگذار نماید . لذا شایسته است کلیه متقاضیان واجد شرایط و دارنده موافقت 
اصولی مرتبط با فعالیت فوق الذکر در شهر بندرعباس پاکتهای مهر و موم شده حاوی درخواست و مجوزهای مربوطه و فرم پیشنهاد قیمت خود را از تاریخ درج در روزنامه تا تاریخ مندرج 
در ذیل این آگهی به دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی واقع در خیابان ابن سینا – کوی فرهنگیان ساختمان شماره 2 تحویل و رسید دریافت نمایند . بدیهی است به درخواستهای وارده در 
غیر از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمنا واگذاری زمین پس از بازگشایی پاکات و احراز واجد شرایط بودن متقاضیان با هماهنگی شهرداری بندرعباس صورت خواهد پذیرفت 
و متقاضیان می بایست پس از انعقاد قرارداد واگذاری ظرف مدت 6 ماه نسبت به اخذ پروانه ساختمانی و احداث و اتمام بنا مطابق طرح تایید شده و موعد مقرر در پروانه ساختمان اقدام 

نمایند و صدور سند نیز پس از ارائه گواهی پایانکار ساختمانی از شهرداری وتسویه حساب کامل بهای زمین و ارائه گواهی بهره برداری از ارگان ذیربط صورت خواهد پذیرفت .
1 – مهلت شرکت در آگهی تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 96/9/29 می باشد .

2 – طرح معماری می بایست در کمیته ارتقا کیفی سیما و منظر استان به تصویب برسد .
3 – به استناد بند 6 ماده 1 قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری مصوب 1337چنانچه متقاضیان کارمند و یا وابسته به دولت باشند واجد 
شرایط شرکت در فراخوان نمی باشند . فلذا متقاضیان می بایست فرم تعهدنامه محضری از سایت اداره کل به نشانی hormozgan.mrud.ir دریافت نموده و ) یا به اداره کل راه و 

شهرسازی ساختمان شماره دو مراجعه نموده ( تکمیل نمایند .
4 – ضمنا پیشنهادات واصله توسط کمیسیون حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 96/10/3 از طریق درج در تابلو اعالنات اداره کل ابالغ می گردد .

تذکر مهم : تکمیل فرم ذیل و قراردادن آن در پاکت الزامی است .
اینجانب نام و نام خانوادگی ........................... ش�ماره شناس�نامه ................................ صادره ............................ ش�غل ..........................یا ش�رکت ............................ به ش�ماره ثبت 
...................... با نمایندگی ........................... به نشانی ............................................. تلفن .................... با اطالع کامل از شرایط فراخوان شماره .................. مورخ ................... منتشره در 

روزنامه ................. مبلغ پیشنهادی در جدول زیر را تایید می نمایم .

پاکت الف : شامل تعهدنامه محضری و مجوزهای مربوطه
پاکت ب : شامل پیشنهاد در قالب تکمیل فرم فوق الذکر

تذکر : پاکت الف و ب می بایست در یک پاکت کلی قرار داده شود و روی پاکت مشخصات کامل قطعه مورد درخواست و مشخصات وشماره تلفن متقاضی درج گردد و حتما روی پاکت قید 
گردد مربوط به آگهی شماره ................... مربوط به ...........................

 فـراخوان واگذاری زمیـن ) با کاربری خدماتی ( 96/63 

شناسه آگهی 107978روابط عمومی اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان هرمزگان 

پالکمساحت به متر مربعردیف
اصلیفرعیقطعه

آدرس زمینشهرستانکاربری

پایه

سنوات اقساطدرصد پرداخت نقدیارزش ) متر مربع / ریال (

پیشنهادی

سنوات اقساطدرصد پرداخت نقدی )ریال (
۲ سال50 درصد معادل 600/0003/100/000/000

شهرک پیامبر اعظم )ص(بندرعباسخدماتی506۲--115500

و  خدم��ات  ح��وزه  پوش��ش  درراس��تای       
برنام��ه ریزی ه��ای عمران��ی روس��تای داالهو  
کرمانش��اه که به اس��تان هرمزگان محول شده 
اس��ت گروه جهادی مستند سازان بسیج رسانه 
هرمزگان با مدیریت  اضغر گردابی مدیر موسسه 
فیلم س��ازی آنامیس به مناطق زلزله زده غرب 

اعزام می شوند.
به گزارش روابط عمومی بس��یج رس��انه ، مرتضی 
پیروی منش رییس س��ازمان بسیج رسانه استان 
خبرداد؛ درراستای پوشش حوزه خدمات و برنامه 
ریزی های عمرانی روس��تای داالهو کرمانشاه که 
به استان هرمزگان محول شده است گروه جهادی 
مستند سازان بسیج رسانه هرمزگان به مناطق زلزله 

زده غرب اعزام می شوند .
پیروی منش گفت ؛ وظیفه هر انسانی است که در 
چنین حوادثی بتواند درحد توان کاری انجام بدهد در 
همین رابطه یک گروه جهادی  رسانه ای که بتواند 

میدانی از فعالیت های استان هرمزگان در مناطق 
زلزله زده گزارش تهیه نمایند اعزام می شوند. 

ای��ن مقام مس��ول  درادام��ه بیان ک��رد؛ اصحاب 
رس��انه ومطبوعات اس��تان هرمزگان نیز با نشان 
دادن عم��ق حادث��ه و نح��وه کم��ک رس��انی ها 
به دنب��ال ایفای نقش��ی دراین رابطه می باش��ند.

گروه جهادی اعزامی ازبس��یجیان عضو هس��تند 
که با حمایت بس��یج رسانه اس��تان وهم افزایی با 
سازمان بسیج س��ازندگی س��پاه امام سجاد علیه 
الس��ام متشکل ازیک گروه 4نفره به نیابت شهید 
 شاخص رس��انه استان یوسف دقت، اعزام خواهند

ش��د. پیروی منش درپایان گفت؛ سفرتیم جهادی 
6روزه می باشد و مدیران مطبوعات و رسانه استان 
درصورتی که تمایل داشته باشند میتوانند با بسیج 
رسانه هرمزگان جهت ارس��ال تولیدات رسانه ی 
میدانی از عملکرد هم استان های خود در کرمانشاه 

تماس بگیرند.

 اعزام گروه جهادی بسیج رسانه به کرمانشاه
 انجام می شود

    ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری عل��م وفن��اوری از 
هرمزگان ؛ حمید ازمندیان رییس سازمان بسیج 
علمی پژوهشی و فناوری هرمزگان گفت: هشتمین 
جش��نواره جهادگران عل��م وفناوری دراس��تان 
هرمزگان در 4آذرماه با حضور مقامات کشوری 

و استانی برگزار می شود. 
وی افزود: این جش��نواره علم��ی با هدف معرفی و 
تجلیل از مخترعان و پژوهش��گران برتر بسیجی با 
حضور دکتر آذری و نمایندگان مجلس و س��ردار 
ترابی زاده فرماندهی سپاه امام سجاد )ع( برگزار می 
شود. آرمندیان گفت: حضور روسای دانشگاههای 
استان ومعاونان پژوهشی دانشگاهها در این جشنواره 

یکروزه می تواند فرصتهای خوبی را برای آش��نایی 
محققان جوان و مخترعان نوجوان با اساتیدبرجسته 
دانشگاهی را فراهم نموده و عاقمندان با فضاهای 
 علمی و آموزش��ی اس��تان بیش��تر آش��نا خواهند 
ش��د .این مقام مس��ئول درپایان گف��ت: دعوت از 
اصحاب رس��انه جهت پوشش خبری گسترده این 
 جشنواره به دلیل اهمیت زیاد آن یکی از آیتم هایی

 اس��ت ک��ه م��ی توان��د در معرف��ی تولی��دات 
 علم��ی و پژوهش��ی اس��تان و ارائ��ه اختراع��ات
  واکتش��افات محققان داخلی ب��ه جامعه تاثیرگذار

 باشد. 

رییس سازمان بسیج علمی هرمزگان خبرداد 

برگزاری جشنواره جهادگران علم وفناوری ، 4آذرماه


