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مشارکت صنایع در این امر، دامنه ورزش قهرمانی را گسترش می دهد

    

استاندارهرمزگان عنوان کرد 

توسعه ورزش قهرمانی، مهمترین خواسته هرمزگانی ها از دولت
  گروه خبر // اســتاندار هرمزگان گفت: پس 
از تبادل نظر با اعضای هیأت مدیره شــرکت 
فرهنگی ورزشــی صنایع پشتیبان هرمزگان، 
میزان سهم آورده هر یک از شرکاء، ۹ در هزار 
از ســود خالص سالیانه ) پس از کسر مالیات ( 

مصوب شد.
  به گزارش خبرنگار دریا، نشســت هیأت مدیره 
شرکت فرهنگی ورزشی صنایع پشتیبان هرمزگان به 
ریاست مهندس مهدی دوستی استاندار هرمزگان و با 
حضور دکتر احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در 
مجلس شورای اسالمی و با هدف تعیین میزان سهم 
آورده سهامداران و تعیین سمت اعضای هیأت مدیره 

این شرکت برگزار شد.
 استاندار هرمزگان در خصوص نتایج این نشست، 
گفت: پس از تبادل نظر با اعضای هیأت مدیره در 
خصوص تامین منابع مالی شرکت، میزان سهم آورده 
هر یک از شرکاء، 9 در هزار از سود خالص سالیانه 
) پس از کسر مالیات ( مصوب شد. وی با بیان اینکه، 
ایفای این تعهدات منجر به توســعه زیرساخت ها و 
حمایت از تیم ها و قهرمانان رشــته های ورزشــی 

مختلف می شود، افزود: توسعه ورزش قهرمانی یکی 
از مهمترین خواسته های مردم هرمزگان از مجموعه 
دولت در استان است که مشارکت صنایع در این امر، 

دامنه ورزش قهرمانی را گسترش می دهد.
   استاندار هرمزگان گفت: توسعه ورزش حرفه ای 
و قهرمانی بیشــترین سهم را در مصون نگه داشتن 
جوانــان از ابتال به انواع آســیب های اجتماعی و 

افزایش اعتماد به نفس ملی دارد.
  مهندس دوستی تصریح کرد: تا زمانی که ورزش را 
به عنوان یک صنعت نبینیم و سهمی از آن در اشتغال 
قائل نشــویم، نمی توانیم بازخورد مناسبی از این 

حوزه مهم بگیریم.
  دکتر احمــد مرادی نماینده مــردم هرمزگان در 
مجلس شــورای اســالمی نیز در این نشست از 
پیگیری استاندار هرمزگان و توجه به توسعه ورزش 
قهرمانی در استان قدردانی کرد و افزود: رفع موانع 
پیش روی صنایع در استان اگرچه جز وظایف بخش 
دولتی است اما باعث سرازیرشدن سود هنگفتی به 
صنایع می شــود که باید مردم اســتان از این سود 

سهمی داشته باشند و از آن منتفع شوند.

 در این نشست، طالب زارع به نمایندگی از شرکت 
بنا گستر کرانه به سمت رئیس هیأت مدیره، اسحاق 
جعفــری به نمایندگــی از شــرکت پاالیش نفت 
بندرعباس به سمت نایب رئیس و عضو اصلی هیأت 
مدیره و حمیدرضا غالمپور علمداری به نمایندگی 
از شــرکت احداث و بهره برداری آب شیرین کن 
شایا، کیکاوس ندایی به نمایندگی از فوالد هرمزگان 
جنوب و ســعید بزرگی به نمایندگی از صبا فوالد 
خلیــج فارس به عنوان عضو اصلــی هیأت مدیره 
شرکت فرهنگی ورزشی صنایع پشتیبان هرمزگان 

انتخاب شدند.
  شرکت فرهنگی ورزشی صنایع پشتیبان هرمزگان 
با نام باشگاه صنایع هرمزگان در چهار رشته ورزشی 
قایق رانی، فوتسال، بسکتبال و هندبال ساحلی در 
رقابت های قهرمانی در حال فعالیت اســت که تیم 
قایقرانی صنایع هرمزگان در رقابت های لیگ برتر 
آب های آرام بانوان در فصل ۱۴۰۰-۱۴۰۱ با کسب 
۲۴۷ امتیاز و فقط با اختالف پنج امتیاز نســبت به 
تیم اول، نایب قهرمان مسابقات شد و هدیه کاظمی 
قایقران ملی پوش تیم صنایع هرمزگان نیز به عنوان 

بهترین بازیکن فنی این رقابت ها لقب گرفت. هدیه 
کاظمی و کیانا کمال زاده ملی پوشــان قایقرانی تیم 

صنایع هرمزگان هستند.
 تیم فوتســال صنایع هرمزگان نیز در رقابت های 
لیگ دسته اول باشــگاه های کشور به عنوان تیم 
نخســت به دور نهایی صعود کرد و در حال حاضر 

در مرحله نهایی رقابت ها حضور دارد.
   تیم فوتسال صنایع هرمزگان، محمد حسین بازیار، 
علی جــوذری، عرفان محمد پور و امیر حســین 

دهقانی چهار ملی پوش جوان را در اختیار دارد.
 در رشته بســکتبال نیز تیم صنایع هرمزگان پس 
از هفت ماه رقابت در فصل ۱۴۰۰-۱۴۰۱ به رتبه 

دوازدهم جدول ۱۶تیمی لیگ برتر رسید.
 تیم هندبال ساحلی صنایع هرمزگان نیز در مسابقات 
لیگ برتر هندبال ساحلی باشگاه های کشور در رده 
سنی جوانان و در دو بخش آقایان و بانوان حضور 
داشت که تیم پسران به رده پنجم کشور دست یافت 
و در بخش دختران نیز با نایب قهرمانی کشور به کار 

خود پایان دادند.

صفحه 1 را بخوانید

  گروه خبر // عطاهلل معروفخانی مدیرعامل فوالد هرمزگان 
در دیدار با کارکنان روابط عمومی این شرکت به مناسبت روز 
روابط عمومی و ارتباطــات ، روز جهاد تبیین را یک وظیفه 

دانست که نقش روابط عمومی در آن راهبردی است .
  به گــزارش خبرنگار دریا؛ ابتدای این دیــدار معروفخانی روز 
ارتباطات و روابط عمومی را به دست اندرکاران این حوزه تبریک 
گفت. معروخانی در ادامــه ویژگی روابط  خوب را توانایی ایجاد 
ارتباط درون و برون ســازمانی دانســت  و گفت :  نقش  روابط 
عمومی در ســازمان های استاندارد ، کمک به تصمیم گیری های 
مدیریتی و اســتراتژیک است. وی روابط عمومی فوالد هرمزگان 
را جزو روابط عمومی های صنعتی استاندارد کشور و کارکنان این 
روابط عمومی را جهادگران عرصه بیان عنوان و خاطر نشان کرد: 
افســران جهاد تبیین در روابط عمومی ها و رسانه ها مشغولند و 
شــما کارکنان روابط عمومی در این عرصه وظیفه سنگینی را در 
بیان واقعیات و روشنگری جامعه در خصوص کسب موفقیت ها و 

قدرت تولید داخل دارید.
  مدیرعامل فــوالد هرمزگان در ادامه به روز بودن روابط عمومی 

و هماهنگ بودن با پیشرفت های فناوری و ابزارهای رسانه ای را 
جزو اســتراتژی های مهم روابط عمومی برای حفظ جایگاه خود 

و کمک به ارتقای تعالی ســازمان  دانست و گفت همه واحدهای 
سازمان می بایست در این راه یاری رسان روابط عمومی باشند.

مدیرعامل فوالد هرمزگان : 

نقش روابط عمومی کمک به تصمیم گیری های مدیریتی و استراتژیک است

  گروه خبر // مسئول مرکز ناباروری دانشگاه 
علوم پزشکی هرمزگان گفت: بیش از ۴ سال 
است که مرکز ناباروری دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان با حمایت مسئولین راه اندازی شده 

است. 
  دکتر عزیزی  افزود: در این مرکز مراحل مختلف 
درمان ناباروری و مشــاوره های ژنتیک، اعمال 
جراحی ivf، اعمــال جراحی مربوط به آقایان و 
سایر اقدامات درمانی ناباروری با موفقیت انجام 
می شود. متخصص زنان و فوق تخصص نازایی 
اظهار کرد: 9۰ درصد هزینه های درمان ناباروری 
را دولت تقبل می کنــد و اخیرا درمان ناباروری 

تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.
  عزیزی با اشاره به روند درمان ناباروری در این 
مرکز اظهار کرد: درمان بیماران بســتگی به نوع 
مشــکالت آنان دارد، پس از مراجعه به این مرکز 
در ابتدا باید ارزیابی های تشــخیصی اولیه جهت 
انتخاب نوع درمــان صورت گیرد. وی بیان کرد: 
زوجین می توانند بصــورت روزانه با مراجعه به 
مرکز ناباروری دانشــگاه جهت دریافت نوبت و 
ویزیت پزشــک مراجعه و خدمات الزم را جهت 

درمان خود دریافت کنند.
 مســئول مرکز ناباروری دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان با بیــان اینکه در مرحله بعدی مراجعه 

و تشخیص مشــکل، روند درمان آغاز می شود، 
اضافه کرد: در صــورت مراجعات منظم و مداوم 

ظرف ۲ یا سه ماه بیمار به نتیجه می رسد.
  عزیزی تصریح کرد: خوشــبختانه با راه اندازی 
این مرکز در استان بسیاری از کارها آسان شده و 
بیماران نیازی به طی مسیر طوالنی و حضور در 

سایر استانها نخواهند داشت.
  به گزارش ایسنا؛ متخصص زنان و فوق تخصص 
نازایی در پایان بیان کرد: در این مرکز امکانات و 
دســتگاههای بسیار پیشرفته ای وجود دارد که با 

حمایت های مسئوالن فراهم شده است.

مرکز ناباروری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان فعال است

 گروه خبر // دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در راستای تحقق 
شــعار ســال از ایجاد بیش از ۸ هزار فرصت شغلی جدید به صورت 

مستقیم و غیرمستقیم در مناطق آزاد کشور خبر داد.
  دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور اظهار کرد: افتتاح این طرح ها در راستای 
تحقق شعار سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین سبب ایجاد بیش از ۸ هزار 
فرصت شــغلی جدید به صورت مستقیم و غیرمستقیم در مناطق آزاد کشور 
می شود.محمد با اشاره به سرمایه گذاری خارجی به مبلغ ۱۶۳ میلیون دالر 
در مناطق آزاد کشور گفت: تحقق ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری داخلی 
با مشــارکت 9۰ درصدی بخش خصوصی از دستاوردهای مهم مناطق آزاد 
کشور محسوب می شود.وی این طرح ها را شامل ۳9 طرح صنعتی، ۳9 طرح 
عمرانی و ۴ طرح کشاورزی با سرمایه گذاری بیش از ۶۱ هزار میلیارد ریال 

»بخش دولتی و خصوصی« عنوان کرد.
  سعید محمد با اشاره به فعالیت ۸ منطقه آزاد تجاری و صنعتی و اضافه شدن 
۷ منطقه ی دیگر با تصویب دولت و مجلس و تأیید شورای نگهبان در سال 
گذشته، گفت: تعداد ۳۳ منطقه ویژه اقتصادی در حال فعالیت هستند که ۳۶ 

منطقه ویژه  دیگر نیز در حال پیگیری است.
  محمــد با بیان این که در ســال ۱۴۰۰ به میزان ۳۶ هــزار میلیارد تومان 
ســرمایه گذاری در مناطق آزاد و ۶۴ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در 
مناطق ویژه صورت گرفته اســت، گفت: در حوزه سرمایه گذاری خارجی و 

مناطق آزادا کشور به ترتیب ۱۴۸ و ۱۵ میلیون دالر محقق شده است.
وی با اشــاره به میزان ســرمایه گذاری ۱۰ درصدی دولت در طرح ها و با 
تاکید بر این که سرمایه گذاری بخش خصوصی 9 برابر به ازای هر یک درصد 
سرمایه گذاری دولت بوده است، افزود: بیش از ۴۰ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان 
برای تأمین زیرســاخت ها و پروژه های عمرانی مناطق آزاد توسط خود این 
مناطق در سال ۱۴۰۰ تخصیص یافته و این مهم سبب تحول در حوزه هایی 
مانند حمل و نقل، عمران، منطقه ای، گردشگری و صنعت و معدن شده است.

  محمــد با اشــاره به ۵۳۱ هزار شــغل در مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی 
کشــور، گفت: ۲۵۰۰ واحد تولیدی فعــال و ۴۷ هزار واحد دیگر و ۲ هزار 

 و۳۰۰ واحــد خدمات تخصصی در حوزه های مختلــف نیز در این مناطق 
مستقر هستند.

  وی ارزش تولیــدات مناطق آزاد تجاری صنعتــی و ویژه اقتصادی را در 
مجموع ۵9۲ هزار میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: صادرات از مبدا مناطق 
آزاد در ســال ۱۴۰۰ نیز برابر بــا مبلغ یک میلیارد و صد میلیون دالر و در 
مناطق ویژه اقتصادی ۱۴ میلیــارد و ۶۰۰ میلیون دالر؛ و در مقابل ارزش 
واردات به مناطق آزاد در همان زمان برابر با ۱ میلیارد و ۱۰۶ میلیون دالر و 

به مناطق ویژه ۳ میلیارد و ۵9۰ میلیون دالر بوده است.
  محمد، میزان سرمایه گذاری داخلی و خارجی در سال ۱۴۰۱ را بیش از سال 
گذشــته پیش بینی کرد و ادامه داد: بیش از ۴۴۶ واحد دانش بنیان در مناطق 
آزاد در حال فعالیت هستند. وی همچنین از بازگشت ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار 
مربع از اراضی تصرف شــده توسط سوداگران به ارزش بیش از ۸۳ میلیارد 
تومان به بیت المال در شش ماهه ی دوم سال گذشته خبر داد و افزود: در سال 

جاری نیز این اقدامات ادامه دارد.
  دبیر شــورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، با 
تاکید بر رشد ۳۰ درصدی گردشگر به نسبت پیش از کرونا، ادامه داد: تعامل 
گسترده با وزارتخانه ها، سازمان ها، دانشگاه ها و دیگر نهادهای کشوری نیز 
از دیگر دستاوردهای ارزشمند این مناطق در سال گذشته بوده که سبب رشد 

مناطق در حوزه های مختلف شده است.
  ســعید محمد با اشاره به برنامه های راهبردی ســال های ۱۴۰۱، ۱۴۰۳ و 
۱۴۰۷، از راه انــدازی طرح های عمرانی در پنــج منطقه به ارزش ۶۱ هزار 
میلیارد دالر خبر داد و تصریح کرد: این طرح ها اشــتغال ۲۳۰۰ نفر به طور 

مستقیم و ۵۷۰۰ نفر به طور غیرمستقیم را به دنبال خواهد داشت.
  به گزارش مهر؛ وی در پایان با تاکید بر اهمیت تبیین نقش و جایگاه مناطق 
آزاد در تصمیم گیری های کشــوری تصریح کرد: الزم است در سیاست های 
اقتصادی کالن دولت ســیزدهم و سند تحول نسبت به مناطق آزاد بازنگری 
شــود و ماده ۶۵ و استقرار آن در ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد 

در دستور کار قرار گیرد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور تاکید کرد

ایجاد  ۸۰۰۰  فرصت شغلی جدید در مناطق آزاد کشور



ارزیابی روند آموزش و یادگیری 
دانش آموزان پایه اول تا ششم 

   گــروه خبر// معاون آموزش ابتدایی آمــوزش و پرورش هرمزگان از 
بازدید کارشناسان و سرگروه های درسی از ۸۳ مدرسه ابتدایی وبررسی روند 
 آموزش و یادگیری دانش آموزان پایه اول تا ششــم مناطق استان خبر داد. 
به گزارش خبرنــگار دریا؛ حوریه حاجی زاده ضمن اعالم این خبر، افزود: 
ارزیابی و نظارت رکن اصلی رشد و تعالی هر مجموعه  است و به برنامه ها، 
اعتبار می بخشــد.وی ادامه داد: برنامه نظارت بر آموزش و یادگیری دانش 
آموزان در ســه مرحله اجرا خواهد شد که مرحله اول در اردیبهشت توسط 
کارشناســان و سرگروه های آموزشی به انجام رسید.معاون آموزش ابتدایی 
آموزش و پرورش هرمزگان بااشــاره بــه غیرحضوری بودن بخش زیادی 
از آموزش درســال تحصیلی جاری به دلیل شیوع بیماری کرونا،افزود: در 
سال های گذشته، امتحانات پایانی پایه ششم به صورت هماهنگ منطقه ای 
برگزار می شد اما سال گذشته به دلیل  اوج گیری کرونا، برای دانش آموزان 
پایه ششــم آزمون هماهنگ برگزارنشــد.به گفته حاجی زاده با حضوری 
شــدن مدارس از ۱۴ فروردین ۱۴۰۱  تعداد ۳۵۷۶۲ دانش آموز پایه ششم  
امتحانات پایه ششم در آزمون هماهنگ منطقه ای، شرکت کردند.این مسوول 
یادآورشــد: آزمون هماهنگ یکی از مستنداتی است که معلم در کنار سایر 
اطالعات بدســت آمده از یادگیری دانش آمــوزان درخصوص ارتقاء آنها 
به پایه باالتر تصمیم گیری می کنــد.وی ادامه داد: روند آموزش و یادگیری 
دانش آموزان پایه های اول تا پنجم  به وسیله ابزارهای مختلف ارزشیابی از 
جمله آزمون های مداد کاغذی ، کتبی عملکردی ، سنجش مشاهده ای و ... ، 
توسط معلم کالس مورد سنجش قرار گرفت. معاون آموزش ابتدایی آموزش 
و پرورش هرمزگان در پایان گفت: ارزیابی ها کمک می کند تا دانش آموزانی 
که به هر دلیلی نتوانستند مهارت های الزم را در فعالیت ها و برنامه های درسی، 
کسب کنند شناسایی شده و از طریق شاخص های تعیین شده تصور دقیقی از 
وضعیت یادگیری آنان بدست آید تا در تابستان با برنامه های جبرانی و تکمیلی 

آموزشی با عنوان تثبیت یادگیری برای سال تحصیلی آینده آماده شوند.

همزمان با سراسر کشور،
انتخابات شورای هیات مذهبی هرمزگان برگزار شد

 گروه خبر// مدیرکل تبلیغات اسالمی هرمزگان گفت: ششمین دوره 
انتخابات شورای هیات مذهبی همزمان با سراسر کشور در این استان به 
جز شهرســتان های بستک و بوموسی برگزار شد. حجت االسالم علی 
اکبر انصاری راد افزود: در ۱۱ شهرستان استان، انتخابات برگزار شد که 
۱۱۳ نفر کاندید شده اند که ۵9 نفر با کسب آرای الزم به عنوان رییس 
و اعضای شــورای هیات های مذهبی اصلی انتخاب خواهند شد.وی 
بیان داشت: بعد از تایید انتخابات از سوی ستاد انتخابات مرکز ، اعضای 
شورای هیات های مذهبی هر شهرستان در نشست، رییس، نایب رییس 
و دبیر شورا را انتخاب می کنند و سپس رییس شورای هیات های مذهبی 
هر شهرستان به مرکز استان مراجعه و از بین خودشان شورای هیات های 
مذهبی استان را تشکیل می دهند. مدیرکل تبلیغات اسالمی هرمزگان 
اظهارداشت: پس از برگزاری انتخابات، افرادی که موفق به کسب آراء 
شوند در نشســت های شورای اندیشــه ورزی بهره برده و مشکالت 
هیات های مذهبی مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.حجت االسالم 
والمسلمین انصاری راد ادامه داد: یک شورای موفق حاصل این انتخابات 
شــکل خواهد گرفت ، معتقدیم که این شورا قادر به حل و فصل بیشتر 
مشکالت هیات های مذهبی خواهد شد، فرصت ها و زمینه ها فراهم 
است لذا باید تمام تالش خود را برای برطرف کردن مشکالت هیات های 
مذهبی بکار گیریم.وی با اشاره به اهداف برگزاری ششمین دوره انتخابات 
هیات های مذهبی استان هرمزگان، مشارکت جدی هیات های مذهبی 
در امر تصمیم ســازی و تصمیم گیری هیات های مذهبی را مهم ترین 
هدف از برگزاری این انتخابات عنوان کرد.این مسوول با بیان اینکه امروز  
شاهد مشکالت فراوانی در حوزه هیات های مذهبی استان هستیم که این 
مشکالت باید با همفکری مسووالن این هیات ها برطرف شود، افزود: لذا 
یکی از راهکارهای رفع این مشکالت عدیده، برگزاری انتخابات شورای 
هیات های مذهبی است. به گزارش ایرنا؛ حجت االسالم انصاری راد در 
پایان گفت: بیشتر مسووالن هیات های مذهبی امروز برای کمک رساندن 

و مشارکت در این انتخابات به عنوان یک امر خطیر حضور یافته اند. 

دبیر کانون های خدمت رضوی هرمزگان: 
برای کار فرهنگی در هرمزگان مشکل مالی نداریم 

 گروه خبر// حبیب بهادری دبیر کانون های خدمت رضوی استان 
هرمزگان در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی ستاد مراسمات دهه کرامت 
و پانزدهمین دوره جشــن های مردمی و بین المللی زیرسایه خورشید 
اظهارداشــت:  از جمله برنامه های محوری در استان هرمزگان برنامه  
قرار هشتم و چهارشنبه های امام رضایی و ویژه برنامه های دهه کرامت ، 
دهه آخر صفر، شکوه مادری )ایام والدت حضرت زهرا سالم اهلل علیها( 
و جشنواره خدمت رضوی از جمله برنامه های شاخص این مجموعه 
می باشد که توسط کانون های تخصصی خدمت رضوی  در سه جبهه 
کاری و در ســه منطقه شــهر بندرعباس بر اساس برنامه ریزی های 
صورت گرفته در ابتدای سال توسط خادمیاران رضوی اجراء و ارائه 
می شود.منطقه حاشیه کمربندی با محوریت مسجد حمزه )ع( )۴ محله(، 
ندامتگاه مرکزی بندرعباس و امام زاده سید مظفر به عنوان محله های 
امام رضایی و سه منطقه  دارای اولویت مورد بررسی میدانی و شناسایی  
توسط متخصصین و کانون های عمومی خدمت رضوی )محله ای( قرار 
گرفته تا نظام مسائل و نیازهای فرهنگی، هنری، اجتماعی هر منطقه 
فهرست و دسته بندی شود و بر اساس آن خدمات تخصصی ۱9 گانه 
با اســتفاده و بهره مندی از توانمندی و تخصص خادمیاران رضوی و 
ظرفیت نهادهای اجتماعی و تشکل های مردمی مناطق مورد نظر  به 
جامعه هدف ارائه خواهد شد. به گزارش خبرنگار دریا؛ وی افزود: در 
ماه مبارک رمضان با مشارکت خادمیاران و کانون های خدمت رضوی 
حدود ۱۰۰ راس گوسفند قربانی و بین جامعه هدف توزیع شد و در ۲۷ 
نقطه استان سفره اطعام رضوی و توزیع غذایی گرم صورت گرفته است 
و در ســیل اخیر در مناطق شرق نیز منازل بسیاری از آسیب دیدگان 
مرمت شد این مهم نیز الزم به ذکر است  که از ابتدای تاسیس کانون های 
خدمت رضوی خدمات اجتماعی بســیاری تحت نام و لوای حضرت 
رضا علیه السالم در عرصه ها و مصادیق مختلف توسط این دبیرخانه 
و خادمیاران رضوی در ســطح استان به جامعه هدف  ارائه شده است. 
بهادری بیان کرد: ۲۷ نقطه بالقوه و مستعد در شهرستان بندرعباس برای 
اجرای برنامه های فرهنگی ، هنری و اجتماعی شناسایی شده است که بنا 
است به صورت مدون و طبق تقویم روز شمار اجرا شود. وی ادامه داد: 
در کارهایی که می خواهیم به نام حضرت رضا )ع( انجام دهیم بایستی 
مبنا و اصول کار تیمی و شبکه ای را رعایت کنیم تا با ایجاد یک شبکه 
منسجم برای بهتر شدن و غنی تر شدن برنامه ها و خدمات تمام ظرفیت 
کانون های تخصصی و عمومی و ذیل آن خادمیاران رضوی به کار گرفته 
شــود. دبیر کانون های خدمت رضوی استان هرمزگان بیان کرد: کانون 
سالمت می تواند با استفاده از ظرفیت های موجود و خیرین و گروه های 
جهادی در مناطق محروم به نام نامی حضرت رضا )ع( خدمت پزشکی 
ارائه کند و برای این امر هم اکنون دو دســتگاه ایســوزو تحت عنوان 
بیمارستان سیار آماده است که می توانیم از این ظرفیت کار کیفی متناسب 
و خدمات درمانی دندانپزشــکی انجام دهیم. وی عنوان کرد: در دهه 
کرامت الزم اســت برنامه های  ویژه دختران برگزار شود و از دختران 
و بانوان موفق که کارهای شاخصی انجام دادند تجلیل و قدردانی شود 
همچنین برای دخترانی هم که به سن تکلیف رسیده اند به مناسبت ایام 
والدت حضرت معصومه )ع( تحت عنوان روز دختر جشن تکلیف  و 
مراسم ویژه مد نظر قرار گیرد و برای ارتقا سطح کیفی و اثربخشی آن  و 
ایجاد محتوای الزم و مطلوب می بایست از ظرفیت  سایر دستگاه های 
مرتبط در استان هرمزگان استفاده کرد. بهادری اظهارداشت: در حوزه 
ایثار و شهادت این امکان وجود دارد که یکی از کتاب هایی که در این 
حوزه به رشته تحریر درآمده است تبدیل به پادکست شود و در جامعه 
منتشــر شود این کار نیز بزودی توسط این دبیرخانه انجام خواهد شد. 
وی خاطرنشان کرد: در هرمزگان مشکل مالی برای کار فرهنگی نداریم 
بلکه مشکل در همت و تالش و نبود محتوای کیفی، هدفمند و اثر بخش  
است از این رو باید تالش خود را برای افزایش کیفیت محتوای برنامه ها 

و خدمات رضوی به کار بگیریم.

خبر

خبری
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  در دولت ســابق که افتخارشــان این بود که یک واحد مسکن 
نساخته اند و این سیاست غلط شان باعث شد قیمت مسکن و رهن و 
اجاره افزایش چندین برابری در طول هشت سال بیاید و مردم بطور 
کامل از خانه دار شدن ناامید شدند و حتی بسیاری توان رهن و اجاره 
را نداشتند و برخی به زندگی در پشت بام ها، کانکس، چادر و... روی 
آوردند و بعضی ها هم اختالفات در زندگی خانوادگی شان افزایش 
یافت و برخی به پایان خط زندگی مشــترک رسیدند و غزل جدایی 
و خداحافظی  را سرودند و برخی به مرز خودکشی رسیدند و تحمل 
این مشکالت برایشان بسیار سخت شد. ظلم زیادی را دولت قبل در 
این حوزه در حق مردم داشت که قابل بخشش و چشم پوشی نیست 
و مردم تاوان ضعف مدیریت شان را دادند. آیت ا... سیدابراهیم رئیسی 
رئیس جمهور محترم، اما وعده احداث چهارمیلیون واحد مسکن در 
طول چهارسال و ساالنه یک میلیون واحد مسکن را در سال داد و از 
۲۸مهرماه سال گذشته ثبت نام از متقاضیان مسکن در کشور آغاز شد 
که باعث افزایش امید در اقشار مختلف برای خانه دار شدن شد. اما 
از همان زمان که بیش از هشت ماه گذشته است و تاکنون ادامه دارد، 
متاسفانه از بندرعباسی ها در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام صورت 
نگرفت. در ماه های اول ثبت نام اعالم شــد که متقاضیان مســکن 
بندرعباسی می توانند در شــهرک علوی در نزدیکی خمیر ثبت نام 
کنند که این شــهرک که دو دهه از عمــر آن می گذرد و۵۰ کیلومتر 
از شــهر بندرعباس هم فاصله دارد، مورد استقبال صورت نگرفت و 
مورد اعتراض اقشار مختلف و حتی نمایندگان مجلس، نماینده ولی 
فقیه در استان و حتی شخص استاندار قرار گرفت. البته سیاست دولت 
ســیزدهم این بود که در گام نخست زمین های مازاد ادارات در تمام 
شــهرها واستان های کشور برای اجرای این طرح درنظر گرفته شود 
که متاســفانه در بندرعباس از این موضوع غفلت شــد و علی رغم 
انتشار گزارش هایی در این حوزه در رسانه های استانی، اما مسئوالن 
استانی به این موضوع توجهی نکردند. بعد از اعتراضات گسترده به 
این موضوع، در سال جاری بارها توسط مسئوالن مختلف در دوماه 
گذشــته وعده اختصاص زمین برای اجرای این طرح در بندرعباس 
داده شــد و ثبت نام از متقاضیان مسکن را منوط به ابالغ وزارت راه 
و شهرســازی نمودند. با نهایت تاسف باید گفت در اجرای این طرح 
ملی در بندرعباس فقط فرصت سوزی شد و شاید بتوان گفت که شاید 
از همان ابتدای اجرای این طرح در کشــور، مافیا و دالالن مسکن 
بر متولیان مســکن در استان اثرگذار بوده اند وشاید بر سیاست های 
مســکن در استان نفوذ کرده اند که تاکنون حتی از متقاضیان مسکن 
در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام صورت نگرفته است و فقط در 
زمان حضور رئیس جمهور در استان در سال گذشته برای چند روز 
نام بندرعباس در پایگاه ثبت نام طرح ملی نهضت مسکن دیده شد و 
برخی از شــهروندان نیز ثبت نام کردند که بعد هم با درخواست شان 
بــا عنوان اینکه زمین برای اجرای این طرح وجود ندارد، مخالفت و 
درخواســت شان رد شد. البته بنظر می رسد که نام بندرعباس در آن 
چند روز در سامانه ثبت نام قرار داده شد تا از اعتراض بندرعباسی ها 
در زمان حضور رئیس جمهور در استان جلوگیری شود. آیا متولیان 
مسکن در بندرعباس اطالع ندارد که بدلیل عدم اجرای این طرح ملی 
در این شهر، قیمت ها روز به روز حبابی تر می شود و مردم روزبه روز 
از خانه دار شــدن ناامیدتر و مســتاجران هم با چالش و مشکالت 
زیادتری مواجهند؟ آیا واقعا نمی دانند که اگر این طرح در بندرعباس 
کلید خورده بود، حباب قیمتی مسکن و رهن و اجاره ازبین می رفت؟ 
حدود یک سال از عمر این دولت می گذرد و با شیوه فعلی عملکرد 
متولیان مسکن در استان که بنوعی همراهی و در جهت تامین منافع 
مافیا و دالالن مســکن محسوب می شود و منفعت مردم که ثبت نام 
فوری در این طرح است، نادیده گرفته شده است و امیدی نیست که 
این طرح در بندرعباس بزودی اجرایی شود و به همین دلیل مردم نمره 
مردودی را به متولیان مســکن در استان می دهند. ادامه این وضعیت 
فقط باعث افزایش حبابی قیمت مســکن و رهن واجاره و ناامیدی 
از خانه دار شــدن اقشار مختلف شده است که افزایش اختالفات و 
جروبحــث های خانوادگی، طالق، عدم جــرات جوانان برای آغاز 
زندگی مشترک وازدواج، بچه دار شدن و... از دیگر پیامدهای اجرایی 
نشــدن این طرح ملی در بندرعباس است. البته ضعف مدیریت در 
استان را در ادوار مختلف شــاهد بوده ایم که نتیجه اش این شده که 
استانی که قطب اقتصاد و تجارت کشور محسوب می شود و بیشترین 
درآمد را به خزانه واریز می کند، اما از آن طرف خود در فقر وفالکت، 
محرومیت، بیکاری و گرانی و... در صدر استان های کشور قرار گرفته 
اســت. در حوزه طرح نهضت ملی مسکن نیز که در سال گذشته در 
بسیاری از شهرها از همان روزهای آغازین ثبت نام، عملیات اجرایی 
این طرح نیز آغاز شد ودر بندرعباس حتی هنوز ثبت نام از متقاضیان 
مسکن صورت نگرفته است. در صورتیکه اوال بایستی کسانی که در 
این حوزه اهمال و کم کاری وقصور داشته اند،پاسخگوی قصورشان 
در این حوزه باشند. ثانیا ثبت نام از متقاضیان بایستی با قید فوریت 
و ابالغ وزارت راه وشهرســازی آغاز شود و همزمان ساخت و ساز 
را در زمین های مازاد ادارات و ۳۵۰ هکتاری که اعالم شد برای این 
طرح در حاشیه شهر بندرعباس درنظر گرفته شده است، آغاز شود 
و از ادامه فرصت سوزی ها اجتناب شود و اگر واقعا هم نمی خواهند 
این طرح را در شهر بندرعباس اجرا کنند تا مردم را از خانه دار شدن 
ناامید تر کنند و همچنان کبک مافیا و دالالن مسکن خروس بخواند، 
را علنی اعالم کنند. از دستگاه های امنیتی و نظارتی و قضایی انتظار 
می رود در این حوزه ورود کنند و مقصران عدم اجرای این طرح ملی 
در بندرعباس را شناسایی کنند واگر مافیای ودالالن مسکن بر روند 
اجرای این طرح اثرگذار هستند ودر تصمیم گیری ها نفوذ کرده اند که 
رهبر معظم انقالب بر خطر نفوذ در بخش های مختلف هشدار داده اند، 
این نفوذی های احتمالی نیز شناسایی شده و با آنها به شدت برخورد 
شود. برای مردم قابل قبول نیست که چرا بعد از گذشت هشت ماه از 
زمان ثبت نام در طرح ملی نهضت مسکن در کشور، اما در بندرعباس 
حتی متقاضیان نتوانســته اند نام نویسی کنند و از طرفی می دانند که 
پاالیش متقاضیان نیز زمان بر اســت وبه راحتی یکسال از عمر این 
دولت به پایان می رسد و عملیات اجرایی پروژه های مسکن در این 
شهر بندری آغاز نمی شود تا فقط خوشحالی از این وضعیت نصیب 
دالالن و مافیای مسکن شود و مردم و مستاجران وافراد بی خانمان 
همچنان افسرده و ناراحت و غمگین بمانند. آنهایی که بدنبال جوانی 
جمعیت و فرزندآوری و.... هســتند، نیز نیم نگاهی به بحث اجرای 
طرح نهضت ملی مسکن در این شهر داشته باشند. نبود مسکن باعث 
می شود آنهایی هم که ازدواج کرده اند با مشکل مواجه شوند وبرخی 
جدا شوند واگر این طرح ملی مسکن در بندرعباس اجرایی شود، هم 
از برخی اختالفات خانوادگی و... جلوگیری شده و امید به خانه دار 
شدن افزایش می یابد وهم اینکه زندگی هایی جدیدی شکل می گیرد 
و زوجین زندگی شان را آغاز می کنند. پس با این شرایط ضرورت 
دارد هرچه سریعتر ثبت نام از متقاضیان مسکن در طرح جهش تولید 
مسکن در شهربندرعباس آغاز و همزمان عملیات اجرایی این طرح 
ملی در اراضی مازاد ادارات و ۳۵۰ هکتاری و.... در بندرعباس باید 
آغاز شده و از فرصت سوزی بیشتر جلوگیری شود تا این شائبه ایجاد 
نشود که سودجویان ومافیا ودالالن حوزه مسکن بر تصمیم گیری های 
متولیان مســکن اثرگذارند و وعده رئیس جمهور محترم که باعث 
امیدبخشی به خانه دار شــدن تمام بی خانمان ها شده بود، بایستی 
هرچه زودتر در بندرعباس نیز محقق شــود تا بندرعباسی ها نیز به 

خانه دار شدن امیدوار شوند.
    علی زارعی

سرمقاله
آیا مافیا و دالالن مسکن نفوذ دارند؟

  گروه خبر // نماینده ولی فقیه 
در استان هرمزگان گفت: شاید 
تعجب آور باشــد، در تابستان 
می خواهم تذکر مربوط به سیل 
بدهم. متاســفانه انجام اقدامات پیشگیرانه ضعیف است و منتظر 

وقوع حادثه برای برآورد خسارت ها هستیم. 
  حجت االســالم والمســلمین محمد عبادی زاده در جمع نمازگزاران 
بندرعباس، با اشــاره به سلسله بحث های پیرامون آسیب های اجتماعی، 
اظهارداشت: روابط غیر متعارف میان دختر و پسر جوان به عنوان یکی از 
آسیب هایی که جامعه ما به آن مبتال است مورد تاکید قرار خواهد گرفت.

حجت االسالم والمسلمین عبادی زاده مراقبت از گفتار، را یکی از عوامل 
بازدارندگی ایجاد روابط نامشروع دانست، خاطرنشان کرد: یکی از عواملی 
که باعث شتاب بخشیدن به تشکیل روابط ناسالم و نادرست می شود، نوع 
سخنگ گفتن است. اسالم توصیه می کند، خانم ها در نوع حرف زدن خود 
مراقبت کنند.وی، با اشاره به وظایف خانواده و حاکمیت در جلوگیری از 
بروز چنین آسیب های اجتماعی، تصریح کرد: بسترهای ازدواج جوانان را 
فراهم کنید. اجازه ندهید ازدواج دختران و پسران جوان به تاخیر بیافتد. 
بخشی از موضوع مربوط به پدران و والدین است که باید به آن توجه کرد.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: امروز در جامعه با ســختگیری های 
زیاد به گونه ای عمل می کنیم که ازدواج ها دشــوار شده است که این امر 
باعث شده است که خانواده های متوسط رو به باالی جامعه نیز با چالش 
روبرو هستند. در تعیین مهریه ها سخت گیری نکنید؛ مهریه های باال ضمانت 
اجرایی برای قوام خانواده ندارد اما برخی به اشــتباه به این موضوع باور 

دارند. حجت االسالم والمســلمین عبادی زاده، با اشاره به فتح خرمشهر، 
تشریح کرد: فتح خرمشــهر مظهر مقاومت ملت ایران است و معادالت 
جنگ را تغییر داد. تا جاییکه صدام اذعان می کرد که اگر ایرانی ها خرمشهر 
را توانســتند بازپس بگیرد، من کلید بصره را به ایران خواهم داد. چراکه 

تصور می کرد فتح خرمشهر برای ایران غیر ممکن باشد.
  نماینده ولی فقیه در هرمزگان، پس از فتح خرمشــهر شــاهد اتفاقات 
بسیار مبارکی بودیم، گفت: فتح خرمشهر یک فتح عادی نبود بلکه معجزه 
خداوند متعال بود. در آن دوران با توجه به امکانات لجستیکی که توسط 

صدام طراحی شده بود، فتح خرمشهر امری غیر ممکن تصور می شد.
  حجت االسالم والمسلمین عبادی زاده، با ذکر این نکته که من از شرایط ۲ 
گروه بسیار متاثر می شود، تشریح کرد: فقرا و نیازمندان در جامعه اسالمی 
توســط مردم و حاکمیت مورد کمک قرار می گیرند اما ۲ گروه هستند با 
مشکالت جدی روبرو هستند. خانواده  زندانیان و معتادان از جمله اقشار 
جامعه هســتند که با چالش های جدی در زندگی روبرو هستند اما نه از 
سوی دولت و نه از سوی عمومی مردم مورد حمایت جدی قرار نمی گیرند.
وی، عنوان کرد: قضات ما باید زنــدان را در آخرین مرحله قرار دهند. 
اینکه با کوچک ترین حکمی شــخصی به زندان محکوم شود گرهی از 
مشکالت باز نمی کند بلکه آسیب هایی را برای خانواده فرد و عموم جامعه 

ایجاد خواهد کرد.
  نماینــده ولی فقیه در هرمزگان، با اشــاره به تذکرات جدی مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی(، در خصوص جمعیت، ابراز کرد: عزیزان من، مساله 
جمعیت دغدغه صاحب نظام است و نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد.

حجت االســالم والمســلمین عبادی زاده، با ذکر این نکته که قرآن کریم، 

جمعیت را منشا اقتدار می داند، خاطرنشان کرد: رسانه های استکباری در 
تالش هستند که اهمیت موضوع افزایش جمعیت در جامعه کمرنگ شود 

تا این مهم در کشور محقق نشود.
  وی، با اشاره به اهمیت نقش جمعی در رشد و توسعه کشورها، تصریح 
کــرد: جامعه ای می توان خودش را حفظ کنــد و قدرت بگیرد که دارای 
جمعیت جوان باشد. آمارها نشان می دهد که بالندگی و نشاط جامعه در 

گروی داشتن جامعه جوان است که باید مورد توجه قرار گیرد.
  نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: شاید تعجب آور باشد، در تابستان 
می خواهم تذکر مربوط به سیل بدهم. متاسفانه انجام اقدامات پیشگیرانه 

ضعیف است و منتظر وقوع حادثه برای برآورد خسارت ها هستیم.
  حجت االسالم والمســلمین عبادی زاده، با ذکر این نکته که در زمستان 
نمی توان اقدامات پیشگیرانه برای انجام سیل انجام داد، تشریح کرد: چهار 
شهرستان در استان هرمزگان از جمله میناب، رودان، جاسک و پارسیان 

در معرض آسیب های ناشی از سیالب قرار دارند.
  وی عنوان کرد: بر اســاس بازدیدهایی که داشتم دو مشکل مربوط به 
دولت و دستگاه قضا را مشاهده کرد. مسیر رودخانه در اثر رسوب خاک 
باعث شده است که درختان جنگلی در وسط رودخانه ها رشد کند و باعث 
مسدود شدن مسیر اصلی آب می شود همین امر باعث می شود که آب وارد 

شاخه های فرعی شود و روستاها را در معرض سیل قرار دهد.
  به گزارش ایســنا؛ نماینده ولی فقیه در هرمــزگان ابراز کرد: الیروبی 
مهم ترین وظیفه دولت در این زمینه است با هزینه ای که دولت ها پس از 
بروز خسارت پرداخت می کنند، می توان برای الیروبی بستر رودخانه ها 

اقدام کرد تا از بروز خسارت پیشگیری شود.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان:

قضات باید زندان را در آخرین مرحله قرار دهند

پشت پرده سیاست 

 
تازه های مطبوعات

کیهان -  این روزنامه نوشــت: برجام اگر خاصیتی داشت اول باید خودش را حفظ می کرد، 
نه تنها برجام به همان شــکل و شمایل سابقش دردی از اقتصاد ما دوا نمی کند بلکه بر دردها 

هم می افزاید.
ایران-این روزنامه  با اشــاره به اعتصاب برخی رانندگان اتوبوس نوشت: تلقین یأس و القای 
ناکارآمدی و حس نادیده و ناشنیده گرفته شدن توسط حاکمیت و تشویق و تحریک و آموزش 
و ســازمان دهی اهالی این صنف برای اعتصاب و اعتراض، اصلی ترین رویکرد رســانه های 

جریان ضدانقالب حول محور اخبار مربوط به صنعت حمل ونقل جاده ای است.
جمهوری اسالمی-  این روزنامه نوشت: طرح اصالح اقتصادی دولت دچار دو مشکل اساسی 
اســت. یکی این که این به اصطالح جراحی از جیب و معیشت مردم عادی که طبقه فرودست 
هســتند، شروع شــده در حالی که باید از هزینه های حکومتی از قبیل بودجه دولت، بودجه 
مجلس، هزینه های تبلیغاتی، تشــریفات و امثال این ها شروع می شد. دیگر این که استمرار 

پرداخت یارانه به معنای استمرار دمیدن در تنور داغ تورم است.
رسالت- این روزنامه نوشت: این که دولت با اتحاد قوا و بصیرت مثال زدنی مردم یک جراحی 
اقتصادی را بدون خون ریزی و با موفقیت انجام می دهد،  نشانگر آن است که جمهوری اسالمی 
با قدرت هوشــمند اداره می شــود و اقتدار خود را در داخل و خارج به رخ دشمنان انقالب 

می کشد.
شرق- این روزنامه به نقل از رضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد با 
تیتر »شوک روسی به فوالد ایران« نوشت: روسیه تخفیف های ۱۵ تا ۲۰ درصدی برای فوالد 
خود در نظر گرفته و با توجه به وضع عوارض ســنگین صــادرات فوالد ایران، قیمت فوالد 
صادراتی این کشــور نسبت به ایران ارزان تر شده است و به همین دلیل چین، افغانستان، تایلند 
و کره جنوبی که مشتریان بزرگ فوالد ایران بودند، این بار فوالد مورد نیاز خود را به روسیه 

سفارش داده اند.
انعکاس

اقتصادنیوز مدعی شد: امام جمعه کرج در واکنش به ماجرای شکایت و شش ماه حبس برای 
یک خبرنگار گفت: همواره به موارد این چنینی که به من نسبت داده شده است، ورود نکرده ام 
و همه آنانی را که به من تهمتی زدند، در شب های قدر بخشیدم. بنده شکایتی از هیچ موضوعی 
نداشته ام. همزمان میزان نوشت: برخالف آن چه در برخی رسانه ها با عنوان »محکومیت یک 
خبرنگار در کرج« منتشر شده، بررسی میزان نشان می دهد طبق استعالم از وزارت ارشاد این 
شخص خبرنگار نبوده و برای اجرای احکام متعدد محکومیت که در پرونده های متعدد داشته، 

بازداشت شده است.
همشهری آنالین مدعی شد: نرگس منصوری از عناصر ضد انقالب که با رسانه هایی همچون 
ایران اینترنشــنال همکاری داشت، هنگام خروج غیرقانونی از مرزهای زمینی کشور دستگیر 
شد. منصوری با سوءاستفاده از رأفت اسالمی در مدت حدود دو سال و نیم مرخصی از زندان 
به اقدامات مجرمانه و ضد امنیتی خود مبادرت ورزیده است و پس از اطالع از اجرای حکم 
توسط ضابطان قضایی برای بازگشــت به زندان، قصد فرار از کشور را داشت. ماموریت وی 
تحریک افکار عمومی از طریق تهیه بیانیه و انجام مصاحبه های متعدد با هدف ایجاد آشوب و 

ناامنی در کشور بود.
صابرین نیوز مدعی شــد: تصویری در فضای مجازی منتشر شده است که به شباهت خانمی 
اشاره دارد که در گزارش جنجالی صداوسیما که درباره میزان یارانه پربازدید شده بود، حضور 
داشت. برخی کاربران فضای مجازی مدعی شدند یکی از خانم های حاضر در گزارش، همان 

فرماندار سابق شهر قدس است؛ این موضوع هنوز تایید نشده است!
نورنیوز نوشت: بی بی سی فارسی در گزارشی از پاک شدن فیلم های برخی کاربران از تجمعات 
شهرهای مختلف در اینستاگرام انتقاد کرده است. این رسانه از قول منبعی نامشخص مدعی شده 
که طرفداران ایران در شرکتی آلمانی، پول گرفته اند و عامدانه پست های مربوط به اعتراضات 
را پاک می کنند! این ادعا در حالی اســت که از سال ۱۳9۸ تاکنون، اینستاگرام، فیس بوک و... 
تمام پست ها با محتوای شهید سلیمانی، آرم سپاه و حتی بازتاب راهپیمایی های عمومی ایران 
را حذف می کنند. با این تفاسیر، ادعای پاک شدن پست های اینستاگرام توسط نیروهای خودسر 
در شرایطی که این شبکه ها تا این حد محتوای خود را با شاخص های سیاسی کنترل می کنند، 
بسیار مضحک است، آن  هم در شرایطی که این رسانه ها خود بخشی از فرایند به آشوب کشاندن 

اعتراضات مردم اند.

واکنش جانشین فرمانده فراجا به  اعتراضات روزهای اخیر
سردار قاسم رضایی، جانشــین فرمانده فراجا، طرح اقتصادی دولت را در کاهش قاچاق کاال 
تاثیرگذار دانست و درباره اعتراضات در برخی استان ها در روزهای اخیر گفت: باالخره زمانی 
که جمعیت به گرانی و کمبود اجناس معترض می شوند، حق با آن هاست اما معاندین و دشمنان و 
سوءاستفاده کنندگان و کسانی که بدخواه هستند، از این جمعیتی که حرف هایشان را آرام می زنند، 
سوءاستفاده و گاه تخریب هایی را ایجاد می کنند. قطعا پلیس با این افراد برخورد جدی می کند و 
برای ما قابل تحمل نیست و البته مردم هم اجازه سوءاستفاده را به آن ها نمی دهند. سردار رضایی 
با تاکید بر این که این اقدام مجموعه پلیس، قانونی است، گفت: این که برخی به صورت غیرمجاز 
تجمع می کنند و اقدامات تخریب آمیز دارند و به اموال شخصی و دولتی آسیب وارد می کنند، قابل 
تحمل نیست و قطعا ما به خواست مردم با این افراد مقابله می کنیم. وی تاکید کرد: البته ما از مردم 
بزرگ و شریف ایران تشکر می کنیم که خودشان فهمیده اند و این موضوع را مدیریت می کنند، 
تعدادی که از اصل طرح هم مطلع نبودند و برخی انتظاراتی داشتند و آمده بودند، توجیه شدند و 

الحمدهلل مشکل خاصی وجود ندارد./ایلنا
احمد خاتمی : رئیسی هم می توانست وجیه المله بماند اما...

آیت ا... سید احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران گفت: تخریب 
و اهانت به روحانیت رســم عده ای شده است و فضای مجازی هم در این آتش می دمد. وی 
با تاکید بر این که عالمان دین همچنان محبوب القلوب هســتند، یادآور شــد: فاجعه است در 
خیابان یکی از شهرهای کشور ۵۰ مجتهد بوده و االن یک طلبه و مجتهد هم وجود ندارد. امام 
جمعه موقت تهران تصریح کرد: مســئوالن قصه گرانی ها را تبیین کنند؛ مسئوالن خدمت گزار 
مردم هستند لیکن آن طور که باید موضوع گرانی ها برای مردم باز نشده است. وی اضافه کرد: 
چه آن هایی که به رئیســی رای دادند و چه آن هایی که به رئیسی رای ندادند، می گویند طرح 
آزادسازی یارانه ها الزم است. خاتمی خطاب به مسئوالن گفت: با مردم حرف بزنیم و به آن ها 
بگوییم رنج شما، رنج ماست. آقای رئیسی هم می توانست مثل بعضی دولت ها سال هفتم یا هشتم 
دولت این طرح را شروع کند یا نکند و وجیه المله بماند اما رئیس جمهور اعالم کرده آبرویش 

را کف میدان گذاشته است./ایلنا
وزیر اطالعات: 2فرانسوی بازداشت شده گردشگر نبودند 

جاسوسی جاللی برای رژیم صهیونیستی، موضوعی اثبات شده است، به زودی اطالعات بیشتری 
از وی منتشر می کنیم. حجت االسالم و المسلمین سید اسماعیل خطیب، وزیر اطالعات با اشاره 
به فضاسازی رسانه های معاند در پی اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها گفت: 
دشمنان با استفاده از فضای رسانه ای به دنبال ایجاد ناآرامی و خدشه به امنیت کشور بودند که با 
هوشیاری، همکاری و همراهی تحسین برانگیز مردم و هشدارها و اقدامات به موقع دستگاه های 
اطالعاتی و امنیتی و هماهنگی دســتگاه قضایی، توطئه های آنان خنثی شد اما ایجاد ناآرامی 
و ضربه به امنیت کشور همچنان جزو برنامه های جنگ ترکیبی دشمن است. به گزارش ایسنا، 
خطیب با اشاره به دستگیری دو فرانسوی که به تازگی توسط وزارت اطالعات دستگیر شده اند، 
گفت: دو فرد فرانسوی بازداشت شده گردشگر نبودند، ما از قبل به اطالعاتی درباره آن ها دست 
یافته بودیم و از لحظه ورود به کشــور آن ها دقیقا تحت نظر بودند. این افراد به محض ورود، 
قرارهای  تشکیالتی با چند کانون و محفل غیرقانونی و سابقه دار برگزار کردند. طبق مستندات 
موجود، این دو فرانسوی به دنبال ایجاد ارتباط تشکیالتی بین کانون های غیرقانونی و آشوبگر 
 بودند که با اتخاذ پوشــش های صنفی، اهداف گروهک ها و سرویس های جاسوسی را دنبال 
 مــی کردند. بر اســاس اطالعات موثق، برخــی از عناصر کانون هــای غیرقانونی مدنظر به 
گروهک های تروریســتی شناخته شده و برخی جاسوسان شناسایی شده خارج نشین متصل 
بودند که به زودی اطالعات بیشتری درخصوص این پرونده منتشر خواهد شد. وزیر اطالعات 
همچنین درخصوص احمدرضا جاللی گفت: جاسوسی جاللی برای رژیم صهیونیستی،   اثبات 
شــده و حکم اعدام او کلیه مراحل قضایی را طی کرده اســت. دولت سوئد به نیابت از رژیم 
صهیونیســتی و آمریکا، مدتی پس از بازداشــت و محاکمه جاللی به صورت غیرقانونی آقای 
حمید نوری هموطن ما را در سوئد بازداشت کرد یا به نوعی گروگان گرفت. از اتفاقات عجیب 
این بود که دولت ســوئد پس از بازداشت این جاســوس در ایران به او اقامت دایم داد و پس 
از محاکمه و صدور حکم اعدامش به وی تابعیت ســوئدی داد و از آن پس به عنوان شهروند 
این کشــور از او حمایت کرد و ما اطالع داریم که ســوئدی ها با طراحی رژیم صهیونیستی و 
آمریــکا موضوع جاللی را پیگیری می کنند و حمید نوری را با توطئه و ســناریوی گروهک 
 تروریســتی منافقین به گروگان گرفته اند. درباره جاللی نیز به زودی اطالعات بیشتری منتشر 

خواهیم کرد.

  گروه خبر //  عبدالرسول دریایی از آغاز برداشت 
میگوی کراپ اول از سطح ۲۶۰۰ هکتار خبر داد 
که این میزان زیر کشــت در کراپ اول بی سابقه 
بوده و بیش از  ۱۰۰ درصد رشد نسبت به سال های 

گذشته داشته که نشــان دهنده بهبود کمیت و 
کیفیت تولید در مزارع و مراکز تکثیر استان است. 
  بــه گــزارش خبرنگار دریــا؛ وی افزود: بیشــتر 
اســتخرهای پرورش میگو نیز در شهرســتان های 

بندرلنگه، بندرعباس، قشم، سیریک، میناب و جاسک 
واقع است.  دریایی خاطر نشان شد: میگوی پرورشی 
هرمزگان از گونه وانامی است که بدون آنتی بیوتیک، 
سرعت رشــد باال، و دارا بودن استانداردهای جهانی  

از مهم ترین ویژگی های آن اســت. مدیرکل شیالت 
هرمزگان اظهارداشت: میگوی پرورشی استان عالوه 
بر مصرف در بازار داخلی به کشــورهای حاشــیه 

خلیج فارس، اروپایی، روسیه و چین صادر می شود.

مدیر کل شیالت هرمزگان خبر داد

آغاز برداشت میگوی پرورشی در  هرمزگان

     

  گروه خبر // سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم دادگستری هرمزگان از ایجاد مصالحه در بیش از ۲۴ درصد 
از پرونده های ارجاعی به هسته های مصلحین خانواده در این 

استان خبر داد. 
  به گزارش خبرنگار دریا؛ حجت  االسالم والمسلمین مختار صادقی 
سرپرســت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
هرمزگان اظهار داشــت: بیش از ۲۴ درصد از پرونده های ارجاعی 
به هسته های مصلحین خانواده در سال گذشته به سازش منجر شده 
است. وی در ادامه افزود: با توجه به ظرفیت معتمدین محلی و متنفذین 
در حل اختالفات زوجین، معاونت اجتماعی و پیشــگیری از وقوع 
جرم دادگستری کل استان هرمزگان با همکاری سپاه امام سجاد )ع( 
استان از ابتدای مهرماه ســال ۱۳9۶ در راستای استحکام بخشیدن 

بــه نهاد خانواده، اقدام به اجرای طرح »مصلحین خانواده« با ارجاع 
پرونده های حوزه خانواده به ویژه طالق به هســته های مصلحین و 
معتمدین محلی نموده اســت.این مقام قضایی تصریح کرد: در همین 
راستا در پنج سال گذشته بیش از ۷۰ کارگاه آموزشی ۴ ساعته جهت 
توانمندسازی هسته های مصلحین خانواده توسط معاونت اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان برگزار شده و در این راستا 
تاکنون تعداد ۱۱9۲ مصلح خانواده در سراســر استان در امر صلح و 

سازش ساماندهی شده اند.
  سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
هرمزگان تأکید کرد: با اســتناد به آیه شریفه ۳۵ و ۱۲۸ سوره نساء 
اهمیت حل اختالف و میانجی گری فی مابین زوجین توسط حکمین 

مشخص می شود.

  حجت االسالم والمسلمین صادقی خاطر نشان کرد: در اجرای طرح 
مصلحین نیز از ظرفیت معتمدین هر محله برای همان محله استفاده 
می گردد و با رویکرد »چندگام به عقب« به اصالح اساس ارتباطات، 

تقویت و تحکیم پیوندها می پردازند.
  سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
هرمزگان در پایان گفت: به فرموده مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، 
»آسیب های اجتماعی مانند آســیب های طبیعی اند؛ مانند زلزله که 
می تواند بنای خانه ها را تخریب کند، این آســیب ها بنیان خانواده و 
اجتماع را برهم می ریزد« ، لذا با اجرای طرح های محله محور همچون 
مصلحین خانواده، درصدد هســتیم در کاهش آسیب های اجتماعی 
به ویژه پیشــگیری از فروپاشی نهاد مقدس خانواده نقش به سزایی را 

ایفا کنیم.

ایجاد مصالحه در ۲۴ درصد از پرونده های ارجاعی به هسته های مصلحین خانواده
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نمایشگاه خوبه فقط پاپ کورنش رو بیشتر کنید 
با سالم خدمت شما مخاطبان گرامی، من دکتر زونکن 

عنابی هستم، فارغ التحصیل رشته ی “دو روز انگاری 
دنیا” از دانشگاه  lmnop ؛ در خدمتتون هستم با بخش 
مشاوره ی پیامکی؛ موضوع امروزمون “نمایشگاه کتاب” 

هست، هر سؤالی در این زمینه دارید بپرسید.
-اولین مخاطبمون گفتن من تم دکوراسیون خونه ام، 

زرد و خاکستریه، حاال اومدم نمایشگاه کتاب که برای 
قفسه های خونه هم کتاب بخرم؛ چه رنگ هایی بخرم 
که به دکورم بیاد؟ فقط زودتر بگو دکتر که از صبح 

دارم می چرخم و چیز به درد بخوری پیدا نکردم؛ اآلنه که 
نمایشگاه تعطیل بشه. خب وایسا وایسا! هولم نکن، اآلن 
میگم. ببین برو یه غرفه ای که کتاب های خیلی فاخر و 
سنگین بفروشن؛ از اون کتاب هایی که چهارنفر الزمه تا 
بلندش کنن. بعد سرتو بذار روی میز غرفه و به فروشنده 

بگو یکی از کتاب هاشو از فاصله ی پنج متری ول کنه 
روی سرت. مطمئن باش مشکلت ریشه ای حل می شه و 

دیگه غّصه ی دکوراسیون خونه ات رو نمی خوری.
-مخاطب بعدیمون گفتن دکتر من از مسئولین نمایشگاه 

واقعاً تشّکر می کنم. بعد از ۲ سال تعطیلی نمایشگاه، 
امسال واقعاً سنگ تموم گذاشته بودن و تنّوع غذاها 
و خوراکی های نمایشگاه خیلی باال بود. من خودم 

سه کاسه آش، دوتا فالفل دونون، پنج تا سمبوسه، چهارتا 
پیراشکی، یه بسته ی بزرگ چیپس خونگی، دوتا آیس پک 

مخصوص، نیم کیلو نون خامه ای شکالتی با یه دبّه دوغ 
محلّی خوردم، هنوزم کلّی چیزای دیگه هست که باید 

بخورم. فقط چون خیلی ذوق زده بودم، یادم رفت دستامو 
قبلش ضّدعفونی کنم، به نظرت کرونا می گیرم؟

داداش کرونا رو نمی دونم ولی قطعاً بیرون روی می گیری. 
دم رفتنی یه بشکه عرق نعنا هم بخر که روزای سختی 

در پیش داری. فقط عزیزم این چیزا رو بیرون از 
نمایشگاه هم می فروشن ها! اصالً الزم نیست سال به 
سال منتظر نمایشگاه کتاب بمونی که اینجوری مثل 
گوریل بخوری؛ سعی کن در طول سال و با آرامش 

ذخایر غذایی  مملکت رو ببلعی.
-عزیز دیگه ای گفتن نمایشگاه امسال هم داره تموم 

میشه و من هنوز نتونستم نیمه ی گمشده مو پیدا کنم؛ اونم 
با این که از روز اول در محل برگزاری نمایشگاه مستقر 
بودم. اگه امسال هم نتونم خودم یکی رو پیدا کنم، باید 

با کسی که خونوادم میگن ازدواج کنم. چه کنم؟
حاال من نمی دونم این مخاطبمون خانوم هستن یا آقا، ولی 
به نظرم اگه تو این نمایشگاه درندشت نتونستی نیمه ی 

گمشده تو پیدا کنی، دیگه هیج جای جهان نمی تونی پیدا 
کنی. احتماالً نیمه ات خیلی خوب گمشده، پیدا نمی شه، 
نگرد. آها! یه احتمال دیگه هم هست، اونم این که شاید 

نیمه ی گمشده ات امسال مجازی از نمایشگاه خرید 
کرده که ندیدیش. حاال تو اونی که خونوادت می گه 

رو هم یه امتحان بکن، شاید خودش نیمه ات باشه؛ حاال 
باز هرجور صالحه.  -آخرین مخاطبمون هم گفته، آقای 
دکتر عنّابی، اگه بخواین ما می تونیم مشاوره هایی که تا 
اآلن دادین رو به شکل کتاب منتشر کنیم و به نمایشگاه 

کتاب سال بعد برسونیم. غّصه ی فروشش رو هم 
نخورین، ما یه تیم تبلیغاتی قوی داریم که حتّی همین 
جفنگیات شما رو هم می تونه بفروشه. اصالً تراوشات 

ذهنی اکثر سلبریتی ها رو ما منتشر می کنیم. خالصه اگه 
موافق باشین، عالوه بر کمک به فرهنگ این مرز و بوم، 

هر دوتامون به یه نون و نوایی هم می رسیم.
برو عمو! من انتشاراتی های امثال شما رو خوب 

می شناسم. فاتحه ی حوزه ی نشر و کتاب رو خوندین. 
جواب من قطعاً منفی یه پیامک دیگه هم االن از همون 

مخاطب اومد، اجازه بدین بخونم. اوه اوه، خدایی همچین 
مبلغی گیرم میاد؟  خب البته اآلن که بیشتر فکر می کنم 
می بینم اگه این مشاوره های من بتونه زندگی مردم رو 
متحّول کنه، چرا چاپ نشه؟ خدایی مشاوره های من 
از اشعار بهاره رهنما که پربارتره. داداش حلّه، برای 

قرارداد میام دفترتون. 
خب مشاوره ی پیامکی این هفته هم تموم شد. من برم 
یه تکون اساسی به حوزه ی نشر مملکت بدم و بیام. تا 

مشاوره ی پیامکی هفته ی بعد، خدانگهدار.
 محمدرضا رضایی

*****
هر جا بروی گرسنه بر می گردی 

فائو: گرانی های جهان ادامه دارد
عزم سفر و سیر و سیاحت کردی؟
خارج بروی و دست پر برگردی؟!

کی گفته به تو آن ور آب ارزانی  ست؟
هر جا بروی گرسنه بر می گردی

 حسن اویسی
ما تمام فصل ها را در زمستان دیده ایم

جنگ و تحریم و تورم را فراوان دیده ایم
درد امروز جهان، اینجا مرور خاطره ست

شد گرانی؟! غم نخور! ما گرگ باالن  دیده ایم
 محمد عظامی

گنه کرد در کی یف آهنگری
ِکریمه زدن گردن مسگری
و اینگونه اوضاع شد منقلب

که قحطی بَود مزد ویرانگری
 مهنا صادقی

وقتی گرانی کرده قصِد جاِن انسان
فرقی ندارد آنگوال با انگلستان

خورده ست خِط استوا نصف النهارو
زیر فشارش شد جهان یکسر لِِهستان!!

 محمد عظامی

طنز

  علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها // مدیر 
کل امور اقتصادی و دارایی یزد با اشاره به سیاست 
دولت در عادالنه کردن پرداخت یارانه ها، گفت: در 
اجرای این سیاســت یارانه نان به صورت هوشمند 
 پرداخــت می شــود و قیمت آن هیــچ تغییری

 نخواهد کرد. 
  محمد دهقان منشــادی در این باره افزود: در این طرح، 
یارانه ها به جای اینکه به تولیدکننده پرداخت شــود به 
مصرف کننده یعنی مردم داده می شــود. وی با بیان اینکه 
هوشمند سازی یارانه های نان سنتی به معنای حذف یارانه 
یا ایجاد محدودیت در مصرف نان برای عموم مردم نیست، 
گفت: در طرح هوشمندسازی یارانه های نان، نانوایی ها 
دیگر آرد یارانه ای دریافت نمی کنند؛ بلکه آنها با استفاده از 

آرد آزاد نان پخت می کنند و بر مبنای فروش نان، یارانه 
دولت به آنها پرداخت می شود.

  بــه گفته مدیر کل امور اقتصادی و دارایی اســتان، در 
اجرای طرح یاد شــده کارتخوان مخصوصی به صورت 
برخــط و آنالین  در واحدهــای نانوایی نصب و بر امر 
فروش نان نظارت می شود و تدابیر الزم برای مشکالت و 
سوء استفاده های احتمالی اندیشیده شده و همه سیستم ها 

تحت نظارت و کنترل هستند.

  وی گفت: با این فرآیند از نانوایی ها، قاچاق آرد صورت 
نمی گیرد و به ازای نان هایی که پخته می شــود و به مردم 
تحویل می شود و  یارانه به نانوا تعلق خواهد گرفت.وی 
افزود: تعدیل قیمت آرد منجر به کاهش قاچاق شــده و 
جلو رانت سودجویان و قاچاقچیان را خواهدگرفت و در 
داخل کشور نیز منجر به کاهش ضایعات آرد خواهد شد. 
زیرا با این سیاســت جدید دولت بهره وری در واحدهای 
نانوایی ارتقا پیدا می کند و نانوایی ها با توجه به شــرایط 

جدید تالش می کنند تا به دنبال جلب رضایت مشتری و 
افزایش کیفیت نان تولیدی باشند.

دهقان منشادی اظهار کرد: بر اساس آمارهای در سال های 
گذشته بخشی از کاالهای اساســی نظیر آرد به صورت 
قاچاق ازکشور خارج می شــد و این اتفاق باعث شده 
یک کیســه آرد ۴۰ کیلوگرمی که در حال حاضر قیمت 
آن در سطح شهر حدود ۳۸ هزار تومان است در مرزهای 
کشورمان با قیمت نجومی و نزدیک به ۸۰۰ هزار تومان 

خرید و فروش شود.
مدیــر کل امور اقتصادی و دارایی یــزد اضافه کرد: این 
اختالف قیمت، ظرفیــت قاچاق بســیار باالیی ایجاد 
می کنــد که اگــر این فرآینــد کنترل و اصالح نشــود 
 می تواند در آینده تأمین نان مردم را در کشــور با مشکل

 مواجه کند.
بر اســاس آمار هر فرد ایرانــی روزانه حدود ۳۰۰ گرم 
نان مصرف می کند که با توجه به جمعیت ایران، ســاالنه 
حدود 9 و نیم میلیون تن گندم در کشور نیاز است اما در 
حال حاضر بیش از ۱۱ و نیم میلیون تن گندم در کشور 
مصرف می شود که این شکاف مصرفی، حکایت از قاچاق 
وضایعات گسترده نان دارد و موجب هدر رفت بیش از 

دو میلیون تن گندم در کشور می شود.

مدیر کل اقتصاد و دارایی یزد:

یارانه نان به صورت هوشمند پرداخت می شود

مناقصه عمومی )10 -1401(
) موضوع ماده 7 آيین نامه اجرايي نظام مستند سازي(

اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان در نظر دارد پروژه تكميل مرکز درمانی شادپور بندرعباس  بشرح جدول ذیل و بر اساس 
مشخصات فني منضم به اسناد مناقصه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( برگزار نماید.

نام پروژه

تكميل ساختمان 
بندرعباسآزمايشگاه  استاندارد 

مبلغ تضمين شركت 
در مناقصه )ريال(

طبق آيين نامه تضمين 
معامالت دولتی

مدت 
اجراي پروژه

12ماه

برآورد اوليه بر اساس فهرست بهاء ابنيه و 
تاسيسات مكانيكی و برقی سال 1400 )ريال(

20/882/660/352

شهرستان

 بندرعباس

1- نوع فراخوان: مناقصه عمومي يك مرحله ايي 2- نام ونشاني دستگاه مناقصه گزار : اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان
3- موضوع فراخوان : اجراي عمليات تكميل مرکز درمانی شادپور بندرعباس  شامل : عملیات ابنیه و تأسیسات مکانیکی و برقی و 
سایر آیتم هاي مورد نیاز بر اساس نقشه ها و مشخصات فني اجرایي. 4- زمان و محل توزیع/فروش   زمان شروع توزیع اسناد: روز 

دوشنبه  مورخ    1401/03/02    ساعت 14   زمان پایان توزیع اسناد : روز  شنبه مورخ  1401/03/07  ساعت 14
5-محل دریافت اســناد مناقصه: کلیه مراحل فروش و تحویل و بازگشایی اسناد از طریق سایت تدارکات الکترونیگی دولت ) ستاد 

ایران(  انجام می گردد. 6-مهلت تحویل اسناد از سوي مناقصه گران : سايت تدارکات الكترونيگی دولت ) ستاد ايران( 
- مهلت و زمان ارســال پیشنهادات : روز سه شــنبه   مورخ1401/03/17  ساعت 14    7- موارد الزامی و مهم: الف-  ارائه گواهی 
صالحیت ایمنی الزامي است. 8-شرایط مناقصه گران:    الف( - داشتن شخصیت حقوقي ب(- داشتن توانایي ارائه ضمانتنامه بانکي 
شرکت در مناقصه  و ضمانتنامه انجام تعهدات پ(- داشتن ظرفیت خالي   د( داشتن رتبه 5  ابنیه   9- تاریخ بازگشایي پاکت ها : روز  

چهارشنبه   مورخ 1401/03/18   ساعت 10 در  محل دفتر مدیریت واقع در ساختمان شروین اداره کل راه و شهرسازی
Setadiran.ir, http://iets.mporg.ir  : جهت کسب اطالعات بیشتر مي توانید به سایت هاي زیر مراجعه نمایید

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی هرمزگان

 شناسه آگهی : 1319639

به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان )سهامی خاص( مي رساند که 
جلسه مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده شرکت مذکور رأس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/03/23 درمحل 
سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی استان هرمزگان واقع در شهرستان بندرعباس بلوار امام خمینی سه راهی فرودگاه اداره 

کل منابع طبیعی استان هرمزگان برگزار میگردد.
بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت بعمل می آید تا با دردست داشتن معرفینامه از تشکل 

خود و افراد حقیقی با دردست داشتن کارت شناسایی معتبر در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.
الف :دستورات جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )رأس ساعت 10 صبح(

1( ارائه گزارشی از پیگیری های انجام شده در خصوص مصوبات مجامع قبلی
2( ارائه گزارش هیئت  مدیره، بازرسین قانونی و حسابرس شرکت درخصوص عملکرد  شرکت برای سال مالی منتهی به 
1400/09/30     3( بررســی و تصویب صورتهای مالی )ترازنامه و حســاب سود و زیان ( شرکت برای سال مالی منتهی 

1400/09/30     4( بررسی و تصمیم گیری درخصوص نحوه تقسیم سود سالیانه شرکت
5( بررسی و تصمیم گیری درخصوص پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت

6( بررسی و تصمیم گیری درخصوص حق الزحمه بازرس 7( تعیین حق حضور در جلسه اعضای هیئت مدیره 
8( انتخاب بازرسین قانونی شرکت   9( انتخاب حسابرس  10( تعیین روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت

11( بررسی و اصالح ماده 14 آیین نامه تسهیالت  12( بررسی و تصویب اصالحیه آیین نامه معامالت 
13( بررسی و تصویب اصالحیه دستورالعمل تنخواه گردان

ضمناً گزارش صورتهای مالی شــرکت و گزارش هیئت مدیره و بازرسین جهت ارائه به سهامداران محترم دردفتر صندوق 
آماده میباشد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده
 شرکت صندوق حمايت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره: 18021   و شناسه ملی 14007214868

هيئت مديره شرکت

 

ها//  اســتان  سرویس  سیالوی  حسن 
استاندار خوزستان گفت: دولت شجاعانه 
و محکم سیاستی را در پیش گرفته است؛ 
مدیران باید در کف بازار حاضر شوند و بر 

قیمت ها نظارت کنند. 
  صادق خلیلیان در هفتمین جلسه کارگروه 
تنظیم بازار که در ســالن جلســات حوزه 
اســتاندار برگزار شــد، اظهار کرد: سیاست 
دولت در چارچوبی که طراحی شده باید به 

نحو مطلوب پیاده شود.

  وی با اشاره به مدت زمان آغاز به کار طرح 
اقتصادی دولت بیان کرد: این طرح می تواند 

تحول اساسی را در اقتصاد ایران ایجاد کند. 
  خلیلیــان یکی از نقاط قــوت و رمزهای 
موفقیت طرح اقتصادی دولت را تامین کاال در 
بازار و نظارت بر قیمت ها دانست و تصریح 
کرد: در همه جای دنیا حمایت از تولیدکننده 
و مصرف کنندگان وجود دارد در این جلسه 
نیز ســازماندهی و نظارت بر قیمت ها مورد 
تاکید قرار گرفت. وی از فعال شدن گروه های 
نظارت بر بــازار خبر داد و افزود: گروه های 
نظارتی از ســوی صنعت ، معدن و تجارت، 
جهاد کشاورزی، اصناف و تعزیرات حکومتی 
فعال شده اند و در قالب  گشت های مشترک 

یا جداگانه بر وضعیت بازار نظارت می کنند.
  استاندار خوزستان با بیان اینکه مدیران نباید 

تنها به ارائه گزارش اکتفا کنند، ادامه داد: دولت 
شجاعانه و محکم سیاستی را در پیش گرفته 
است و مدیران باید در کف بازار حاضر شوند 

و بر قیمت ها نظارت کنند.
  خلیلیــان اظهار کرد: اطالعــات الزم در 
خصوص وضعیت بازار باید از مردم دریافت 
شــود و قیمت اجناس باید رصد شود.وی 
با اشــاره به قیمت مــرغ و تخم مرغ گفت: 
خوشــبختانه قیمت مرغ و تخم مرغ رو به  
کاهش است و تامین کاال در استان خوزستان 

به نحو مطلوبی صورت گرفته است.
  اســتاندار خوزســتان اظهار کرد: براساس 
گزارشــات دریافتی برخی از فروشنده ها در 
مناطق روســتایی و دورافتاده با کمبود کاال 
مواجه بودند که در این جلسه دستور تامین 

کاال و رسیدگی الزم داده شد.

  خلیلیان در رابطــه با وضعیت نانوایی ها و 
صف های طوالنی مردم برای خرید نان بیان 
کرد: در روزهای اخیر شاهد صفوف طوالنی 
مردم درب نانوایی ها بوده ایم که طی روزهای 
اخیر بهبود پیدا کرد و کیســه آرد اضافه در 
اختیار نانوایی ها قرار گرفت تا ساعات پخت 
نان را افزایش دهند.وی عنوان کرد: برخی از 
نانوایی ها به دلیل کمبود سهمیه از پخت نان در 
صبح ها خودداری می کردند، برهمین اساس 
در خصوص افزایش سهمیه تصمیم گیری شد.

  اســتاندار خوزستان تصریح کرد: نانواهای 
آزادپز نیز می توانند تحت ضابطه قرار گیرند و 
به دریافت کنندگان آرد یارانه ای ملحق شوند.

خلیلیــان در پایان گفت: کیفیــت نان باید 
مطلوب باشــد و نانوایی ها نان مرغوب در 

اختیار مردم بگذارند.

استاندار خوزستان :

مدیران در کف بازار حاضر شوند

  مهران ســلطانی نژاد سرویس استان ها//
استاندار بوشهر گفت: طراحی و برنامه ریزی 
برای اجرای حرکت های جهادی با هدف رفع 
محرومیت از مناطــق دور افتاده ضروری 

است. 
  به گزارش خبرنگار دریا؛ احمد محمدی زاده در 
جمع مردم منطقه تنگ ارم دشتستان افزود: تالش 
می شود با حضور در مناطق دور افتاده و محروم 
نیازهای مردم این مناطق بررسی و در قالب یک 

برنامه ریزی منسجم برطرف شود. 
  وی اظهار کرد: حضور مســئوالن اســتانی و 
شهرســتانی در بین مردم برای بررسی مطالبات 
و درخواســت های مردم کار جهادی و درخور 
تحسین است که این فرهنگ انقالبی و جهادی از 

اهداف و آرمان نظام اسالمی ایران است.
  محمدی زاده حضور مسئوالن در بین مردم در 
تصمیم گیری، تصمیم سازی و خدمات رسانی را 
بسیار مهم دانست و گفت: با تدبیر رئیس جمهور 
این حرکت که منشا خدمات بسیاری در پیگیری، 
تحقق مطالبات و حل مشکالت مردم و جامعه 

دارد در همه نقاط استان بوشهر اجرا می شود.
  وی با بیان اینکه اســتان بوشــهر دارای ۱۰ 
شهرســتان، ۴۰ شهر، ۲۸ بخش و بیش از ۶۵۰ 
روستا است افزود: با حضور مسئوالن از جمله 
اســتاندار، معاونان استاندار، مدیران کل استانی 
و مسئوالن شهرســتانی و محلی در این نقاط 
به صورت چهره به چهره مشکالت مورد بررسی 
قرار می گیرد و راهکارهــای الزم برای تحقق 

مطالبات مردم تدوین و عملیاتی می شود.
  محمدی زاده گفت: ضمن پیگیری درخواست ها 
و مطالبات مردم، اشــتغال روســتایی، اجرای 
طرح های بهداشت، درمان، راهسازی و آبرسانی 
در اولویت برنامه ها است.وی اظهار کرد: منطقه 
ارم دشتســتان از نقاط مهم و مورد توجه استان 
بوشهر است و با توجه به عبور خط ریلی بوشهر 
از این منطقه؛ آینده این منطقه با اجرای طرح های 

مختلف زیرساختی و زیربنایی بسیار درخشان 
است و پیگیری حل مشکالت مردم در اولویت 
برنامه مســئوالن ادارات و دستگاه های اجرایی 

قرار دارد.
  استاندار بوشهر گفت: امام راحل )ره( بزرگترین 
مجاهد در راه خدا مسیر خدمات رسانی به مردم 
به صورت جهادی در جامعه ترســیم و اجرایی 
کردند.محمدی زاده بیان کرد: همان گونه که شهدا 
در خدمات رسانی به جامعه اسالمی با خداوند 
متعال معاملــه و جان خــود را تقدیم کردند، 
جهادگران در رفع محرومیت در راستای اهداف 
شــهدا تالش می کنند و درصدد حل مشکالت 

مردم هستند.
  مدیرکل امور عشــایر اســتان بوشهر گفت: 
براســاس برنامه ریزی انجام شده ۱99 میلیارد 
ریال اعتبار برای حوزه راه، آب، آبرسانی سیار 
و برق عشــایر شهرستان دشتستان از توابع این 

استان پیش بینی شده است.
  عبدالمحمد امینی زداه در دومین شب از طرح 
جهادی کاروان خدمت فرمانداری دشتســتان 
افزود: از این میزان اعتبار 9۵ میلیارد ریالی در 
حوزه راه و ۷۰ میلیارد ریال در حوزه آب برای 

عشایر این شهرستان هزینه می شود.
  وی اظهار کرد: همچنین برای آبرســانی سیار 
عشایر شهرستان دشتستان نیز ۱۰ میلیارد ریال 
و برای تامین برق آنها نیز ۲۴ میلیارد ریال پیش 
بینی شده است.امینی زاده افزود: بخشی مهم از 

این اعتبار در بخش ارم هزینه می شود.
  مدیرکل امور عشــایر اســتان بوشهر گفت: 
تاکنون حدود ۶۶۰ کیلومتر از راه های عشایری 
دشتستان بازگشایی شده و بیش از ۷۵ درصد از 
اعتبارات تخصیصی به امور عشایر در شهرستان 
جذب شده است.کاروان جهادی خدمت از روز 
۲۸ اردیبهشت ماه در منطقه ارم دشتستان از توابع 

استان بوشهر حضور داشتند.

استاندار بوشهر:

 انجام حرکت های جهادی برای 
محرومیت زدایی ضروری است

نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس شورای اسالمی :    

مجلس بر اجرای طرح رتبه بندی معلمان با جدیت نظارت می کند
  حسن سیالوی سرویس استان ها// نماینده مردم 
شوش و کرخه در مجلس شــورای اسالمی با بیان 
اینکه طرح رتبه بندی معلمان نزدیک به یک دهه در 
فرآیندهای اداری معطل مانده بود گفت: مجلس ضمن 
حمایت از اجرایی شدن فنی و عملیاتی این طرح، بر 

نحوه اجرای آن نیز نظارت می کند. 
  بــه گزارش خبرنگار دریــا، محمد کعب عمیر در جمع 
خبرنگاران اظهارداشت: بر اساس هماهنگی و برنامه ریزی 
که صورت گرفتــه، وزارت آموزش و پرورش قصد دارد 
این طرح را پیش از آغاز سال تحصیلی جدید به مرحله 
اجرا درآورد. وی اضافه کرد: پیش بینی می شود با اجرایی 
شدن این طرح در شهریورماه امسال، فیش حقوقی و میزان 

دریافتی معلمان از تاثیرات مطلوبی برخوردار شود.
  عضو کمیســیون اجتماعی مجلس شــورای اسالمی با 
تاکید بر اینکه آیین نامه اجرایی رتبه بندی معلمان از سوی 
وزارت آموزش و پــرورش در هفته پایانی فروردین ماه 

به هیات دولت ارائه شــد افزود: در هفته جاری کلیات و 
مفاد آیین نامه پیشنهادی آموزش و پرورش در خصوص 
رتبه بندی معلمان در کمیسیون عمومی دولت مورد بررسی 

قرار گرفته است.
  نماینده مردم شوش و کرخه با بیان اینکه مجلس شورای 
اســالمی در قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ مبلغ ۳۸۰ هزار 
میلیارد ریال برای اجرای نظام رتبه بندی معلمان را تصویب 
کرد گفت: این در حالی بود که پیشنهاد دولت برای اجرای 

این طرح ۲۵۰ هزار میلیارد ریال بود.
   کعــب عمیر اختصاص این میزان منابــع مالی را برای 
وزارت آموزش و پرورش بی ســابقه عنوان کرد و افزود: 
۱۴ درصد از بودجه عمومی ســال ۱۴۰۱ کشور به حوزه 

آموزش و پرورش اختصاص پیدا کرده است.
  عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی همچنین 
بر اراده مجلس بــرای نظارت دقیق بر رتبه بندی معلمان 
تاکیدکرد و گفت: با نظارت هایی که در دســتور کار قرار 

دارد؛ از صدور رتبه های غیرواقعی جلوگیری می شود تا 
حق و حقوق معلمان بطور عادالنه اعمال شود.

  بــه گفته وی مجلس بر انجام بــه موقع پرداخت ها در 
چارچوب نظــام رتبه بندی معلمان نیــز نظارت ویژه ای 

خواهد داشت.
  کعــب عمیر با بیان اینکه با تصویــب قانون رتبه بندی 
معلمان، این قشر از نظام پرداختی مستقل برخوردار شده اند 
افزود: با پیگیری هایی که انجام می شود، تالش خواهد شد 

که برابر با قانون، این طرح در شهریورماه اجرایی شود.
  بر اساس این گزارش، برابر با قانون رتبه بندی، معلمان هر 
پنج سال مجدد رتبه بندی می شود و برای معلمان شاغل در 
روستاها، مناطق محروم و عشایری دریافت رتبه هر چهار 

سال و برای افراد نخبه هر سه سال است. در این طرح،
معلمان با ۲۱ سال سابقه، استاد معلم و با ۱۶ سال سابقه، 

دانشیار معلم می شوند.
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آشپزی

سوپ میگو با خامه یکی از بهترین و مقوی ترین پیش غذاها برای همه 
افراد از کودکان تا افراد مسن می باشد. این سوپ خوشمزه طرزتهیه 
بسیار ساده ای دارد. سوپ مایعی خوراکی بسیار غنی و گرم می باشد 
که از مواد غذایی مختلف تهیه می شود و به عنوان پیش غذا برای باز 
شدن اشــتهای افراد سرو می شود. سوپ میگو یک غذای دریایی و 
خوشمزه اســت که به دلیل وجود فسفر برای کودکان و افراد سالمند 
مقوی می باشد. پیشنهاد می کنیم این سوپ را به روش زیر تهیه و در 

برنامه غذایی عزیزانتان بگنجانید. 
 مواد الزم برای 4 نفر :

پیازچه )خرد شده(................................................................4 شاخه
سیر.........................................................................................1 حبه
آب مرغ................................................................................2 پیمانه
میگو )پاک شده و ریز(...........................................................1 پیمانه
سرکه...................................................................2 قاشق غذا خوری
آب.......................................................................................1 پیمانه
نمک.................................................................2 قاشق چای خوری
جعفری.................................................................................50 گرم
خامه ...................................................................2 قاشق غذا خوری
هویج )نگینی شده(...............................................1 قاشق غذا خوری 

 طرز تهیه:
1. برای تهیه این سوپ میگوی ریز انتخاب کنید و آنها را خرد نکنید.

2. زمان تمیز کردن میگو حتما رگ کمر میگو را در بیاورید.
3. در ظرفی آب، سرکه و نمک ریخته و اجازه دهید بجوشد.

4. میگوها را در آب جــوش ریخته و 30 دقیقه زمان داده و بعد در 
آبکش بریزید.

5. همه مواد مانند ســیر، پیازچه، جعفری و خامه را در قابلمه ریخته 
و بپزید.

6. سوپ را در دستگاه غذاساز بریزید تا یکدست شود.
7. مواد را دوباره روی حرارت بگذارید و جعفری را در آن بریزید و 

پنج دقیقه زمان دهید تا بپزد.
8. حرارت را خاموش کرده، میگو را به آن بیافزایید.

سوپ میگوی خوشمزه با خامه

  یک روانشناس گفت: کم رویی یا خجالتی بودن 
رفتاری اســت که در صورت بی توجهی به آن 

آسیب جدی به آینده کودک وارد می کند.
  رضا منصوری روانشــناس اظهار کرد: کم رویی در 
کودکان یکی  از رفتارهایی اســت که در صورت عدم 
توجه و بررســی دقیق آن ممکن است، آسیب های 
جدی به آینده کودک وارد کند. وی ادامه داد: کم رویی 
احســاس خجالت ناشــی از افراد ناآشنا به ویژه در 
موقعیت های جدید است و توانایی کودک را در انجام 
یا گفتن آنچه می خواهد محدود می کند، همچنین مانع 
از ایجاد ارتباط با همکالسی ها یا همسن و ساالنش 

می شود.
 منصوری افزود: کم رویی اغلب با اعتماد به نفس پایین 
ارتباط دارد، همچنین ممکن است یکی از عالئم اختالل 
اضطراب اجتماعی و یا اختالالت دیگر روانشناختی 
باشد و هرچه در سنین پایین تر درمان شود، کمتر در 

شکل گیری شخصیت کودک مشکل ایجاد می کند.
  این روانشناس با اشاره به این که احساس ناخوشایند 
کم رویی در سنین مختلف، ناشی از علل متفاوتی است، 
عنوان کرد: در کودکان زیر هفت سال احساس ناراحتی 
ناشی از حس شــرم نادرست انجام دادن کارهایشان 
است، در کودکان هفت تا 12 سال احساس خجالت 
از باورهایی کــه از ظاهر خود دارند مثاًل کوتاه بودن 
قد و یا چاق بودن و در اواخر دبستان بیشتر احساس 
خجالــت در برخورد با دیگران ناشــی از پیش بینی 

موقعیت های طردکننده و یا تنها ماندن در جمع است.

  وی تصریــح کرد: کم رویی با نوع خجالتی بودن هم 
می تواند متفاوت باشد، بسیاری از کودکان ممکن است 
احســاس خفیف خجالت در مواجهه با غربیه ها یا 
مکان های جدید داشــته باشند، که به راحتی برطرف 
می شود؛ اما کودکان کم رو، احساس خجالت همراه با 
اضطــراب در مواجه با افراد غریبه دارند و گاهی این 
ترس به حدی زیاد اســت که می تواند باعث منزوی

 شــدن کودک شــود. منصوری بیان کرد: حدود 15 
درصد از نوزادان با گرایش به کم رویی متولد می شوند 
و تحقیقات نشــان داده اســت اگرچه عامل ژنتیک 
تاثیرگذار است، اما تمایل به کم رویی بسیار تحت تأثیر 

سبک ارتباط با مادر یا مراقب اصلی است.
  این روانشــناس ادامه داد: اولین نشــانه های تالش  
کودک برای شــناخت خود به عنوان موجودی جدا 

از مادر، در چهار ماهگی اســت، در صورتی که مادر 
مضطرب باشد او مانع این فاصله بسیار اندک حتی به 

اندازه یک رو بر گرداندن کودکش می شود.
  وی افــزود: این واکنش مادر باعث احســاس عدم 
خوداتکایی اولیه کودک به خودش می شود؛ به همین 
منوال با بزرگ تر شدن می خواهد این جدایی را بیشتر 
تجربه کند و با توجه به اضطراب یا عدم تمایل مادر 
به جدا شدن، کودک رفتارهای چسبنده به مادر نشان 
داده و بــه مرور اعتماد به نفس خود را در مواجهه با 

تجربه های جدید از دست خواهد داد.
  منصــوری عنوان کرد: والدین کمال گرایی که تحمل 
دیدن رفتار اشــتباه کودک خود را ندارند و مرتبًا در 
حال اصــالح و تذکر دادن به او هســتند؛ در کودک 
خود احساس شرم و بی اعتمادی به خودش را ایجاد 

می کنند.
  این روانشناس با اشاره به این که برای درمان کودکان 
کم روی زیر هفت ســال، بازی درمانی بهترین روش 
درمانی است، بیان کرد: این روش می تواند به کودکان 
کمک کند تا بیشــتر بتوانند در موقعیت های ناآشنا به 

خود تکیه کرده و با دیگران ارتباط بگیرند.
  وی ادامه داد: برای کودکان دبســتانی بازی درمانی 
گروهی اهمیت زیادی در کاهش رفتارهای کم رویی 
دارد، آموزش مهارت هــای اجتماعی، راه هایی برای 
درک بهتر خجالتی بودن، نحوه برخورد با  احســاس 
خجالت و خنثی کردن تفکــر غیرمنطقی کودکان، از 

شاخص های مهم بازی درمانی گروهی است.

  با انتخاب ایده های محوری نظریه شلر در 
مورد معنای رنج، می توان گفت که رنج تنها 
زمانی دلیلی موجه برای »وجود« و »بودن« 
دارد که به خاطر و با باوری معنوی و برای 
»شدن« به آن نزدیک شویم. در این حالت، 
رنج، به خودی خود مایه تسلی است، چرا 
که شما برای به دست آوردن چیزی باالتر 

رنج می برید.
  همه ما با مفهوم رنج آشنائیم و به تناسب آن 
را تجربه کرده ایم؛ با این همه برای بسیاری از 
افراد، پذیرش و تحمل رنج و معنا داشــتن یا 
بی معنا بودن رنج کشیدن، محل تردید و پرسش 

است.
  در غــرب، )و در ایــران به واســطه ترجمه 
کتاب های روانشناسی تجاری و شبه علمی( این 
ایده ایجاد شــده است که در هر شرایطی، باید 
از رنج کشــیدن پرهیز کرد و به اصطالح »رنج 

نیازمند راهبردهای اجتنابی است«. 
  بــا این حال، هیچ کس نمــی تواند تا ابد از 
تجربــه هایی از این نوع اجتناب و دوری کند، 
مهم نیســت که چقدر سعی کنید از رنج پرهیز 
کنید یــا آن را انکار کنید. نتیجه چنین نگرش 
انکارگرایانــه ای در مواجهه با واقعیت ها، جز 

رنج مضاعف چیزی به همراه ندارد.
  در مقابل چنین ایده هایی که بر پرهیز و دوری 

از رنج تاکید دارند، متفکرانی مانند ماکس شلر 
و ویکتور فرانکل سعی کردند از آن فراتر بروند. 
آنها پیشــنهاد کردند که اگرچه رنج خوشایند 
نیست، اما تجربه ای اســت که اگر از منظری 
واقعی به آن نگاه شود می تواند هم دست یافتنی 

و هم معنادار باشد. 
  این همان چیزی اســت که در نظریه معنای 
رنج شــلر مطرح می شود و در این اینجا به آن 

خواهیم پرداخت. 
  نظریه شلر در مورد معنای رنج

  نظریه شــلر در باره معنای رنج، این ایده را 
مطرح می کند که تجربه درد و رنج باید هدفی 
داشــته باشــد. به عبارت دیگر، رنج و درد به 
دلیلی اتفاق می افتد و از نظر اخالقی، هر فردی 

وظیفه دارد که دلیل رنج خود را بیابد.
  شلر توصیه می کند که هنگام مواجهه با رنج، 
دو چالش را بپذیریم. اولین  مورد، کشف معنای 
عمیق رنج اســت و دومی، جمع و جور کردن 
خود، ســکوت، تأمل، تفکر و مراقبه در مورد 
رنجی که متحمل می شویم. از نظر او، این همان 
چیزی است که منجر به تسلط بر روح و طبعا 

مدیریت رنج می شــود. در واقع، فرد با کشف 
معنای رنج خود و تامــل کردن در آن  »آرام، 

قوی، آزاد و آماده برای عمل« است.
  ایــن فیلســوف آلمانــی رنــج را یکی از 
ویژگی هایی می داند که ما را از سایر حیوانات 
متمایز می کند. به این معنی که حیوانات براساس 
اهداف صرفًا بیولوژیکی عمــل می کنند؛ اما 
انســان دارای حس کمال اســت و بر اساس 

معنویت خود عمل می کند.
  نظریه شــلر در مورد معنای رنج رویکردی 
منطبق با بینش مذهبی نیز هست. در آموزه های 
مذهبی، رنج به عنوان راهی برای رســتگاری 
در نظر گرفته می شــود که از طریق فداکاری 
به دســت می آید. بنابرایــن، حتی در بدترین 
لحظات، رنج مفهومی مثبت خواهد داشت، زیرا 

بخشی از روند مثبت تکامل است.
  نگاه مثبت به رنج

  شلر درباره معنای رنج می گوید که رنج بسته 
به ســطح و عمقی که در آن احساس می شود، 

تعابیر متفاوتی دارد.
   این فیلسوف سه سطح ممکن را برای احساس 

درد و رنج تعیین می کند: بیولوژیکی )مثل درد 
ناشی از بیماری و جراحت جسم(، روانی )مثل 
رنج ناشی از حسادت یا تحقیر( و معنوی )مثل 
رنج ناشی از فداکاری، ایثار و از خودگذشتگی(. 
هر یک از این سه سطح با سه بُعد از »وجود« 
)Existence( مطابقــت دارد. رنج بیولوژیکی 
برای ارگانیســم )یا بدن ما(؛ رنج روانشناختی 
برای »من« ) »I« یا احساســات و ذهن ما(؛ و 
 »the person« ( »رنج معنوی برای »شخص
یــا من اجتماعی و فردیــت یافته ما به عنوان 

انسان(.
  در رویکــرد مثبت به رنج، معنــای رنج را 
تنها زمانی می تــوان در یافت که فرد در بُعد 
»شــخص« که با امر معنوی منطبق است قرار 
گیرد و به عنوان انسان به رنج خود مواجه شود. 
در ســطح روانی یا ارگانیک، عمل رنج معنای 
واقعی ندارد، زیرا متضمن رنِج غیرفعال و ناشی 
از عوامل درونی )جســم یا ذهن( است. بدین 
ترتیب تنها در بُعد »شخص« و به عنوان انسان 
است که فرد امکان انجام عمل متقابل را در برابر 

درد و رنج دارد.

شــلر می گوید که رنج در »انســان« معادل 
فداکاری اســت و از این نظر می تواند مثبت 
باشد. کلمه »فداکاری« به عملی اطالق می شود 
که عمداً انجام می شود و باعث درد و رنج است، 

اما به منظور به دست آوردن ارزشی باالتر. 
  به عنوان مثال، شما از چیزی که خواهان آن 
هســتید صرف نظر می کنید تا بتوانید به نقطه 
عطف دیگری برسید که برای آن ارزش بیشتری 
قائل هســتید. یا به خاطر رفاه زن و فرزند از 
آســایش خود چشم می پوشید یا برای وطن، 
هموطنان، انسان های دیگر یا عقیده و باورتان 
خود را به خطر می اندازید، وقت می گذارید، 

می جنگید یا شکنجه می شوید.
  از این منظر و در نظریه شــلر در مورد معنای 
رنج، شما دردی را متحمل نمی شوید، بلکه درد 
و رنج را بر اســاس هدف خاص خود هدایت 

می کنید.
  معنای رنج

  ســوالی که در پس همه این رویکردها وجود 
دارد این است که باالخره چرا ما رنج می بریم؟
 با انتخاب ایده های محوری نظریه شلر در مورد 

معنای رنج، می تــوان گفت که رنج تنها زمانی 
دلیلی موجه برای »وجود« و »بودن« دارد که 
به خاطر و با باوری معنوی و برای »شدن« به 
آن نزدیک شویم. در این حالت، رنج، به خودی 
خود مایه تسلی اســت، چرا که شما برای به 

دست آوردن چیزی باالتر رنج می برید.
  بنابراین، اگر از این منظر به رنج و درد بنگریم، 
رنج به عنوان عملی آزادانه و مســئوالنه تلقی 
می شود. همانند رویکرد ویکتور فرانکل، این 
شرایط نیســت که باعث درد و رنج می شود، 
بلکه درد و رنج شــرایطی را تشکیل می دهد 
که فرد مــی تواند در برابر آن نگرش یا حالت 
»وجــودی« اتخاذ کنــد. این رنــج فقط در 
چارچوبی معنوی معنا مــی یابد، زیرا از نقطه 
نظر بیولوژیکی یا روانشناختی دلیلی برای آن 

وجود ندارد.
  نظریه شلر در مورد معنای رنج نشان می دهد 
که هر انســانی می تواند در تجربه رنج معنایی 
پیدا کند، وقتی که آن را از منظری معنوی تفسیر 
کند. بدینگونه، تحمل رنج یا پرهیز از آن برای 
ما زمانی امکان پذیر اســت که بدانیم این رنج 
به معنای شایســتگی، ارتقاء و گامی به جلو 
 برداشتن اســت. از این منظر است که رنج را 
به عنوان گامی در جهت تحقق کمال و تکامل 

تلقی می کنیم.

رنجدردچگونه            و           را تحمل و معنا کنیم؟ 

  اگر فاصله سنی فرزندان ما زیاد باشد. رابطه برادر 
خواهــری به یک رابطه والدیــن و فرزندی تبدیل 

می شود.
 دکتر سجاد کریمان مجد روانشناس و مشاور خانواده در 
پاسخ به این سوال که چه فاصله سنی بین فرزندان مناسب 
است؟ می گوید: »پاسخ به این سوال متکی است به اینکه 
زوج چند سال دارند و چند فرزند می خواهند. اما اگر در 
یک شــرایط سنی مناسبی ازدواج و اقدام به فرزندآوری 
کرده باشند. قاعده فاصله سنی بین فرزندان حداقل  2الی 

3 سال و حداکثر 5 الی 6 سال است.«
کریمان مجد ادامه می دهد: »این فاصله به این دلیل مطرح 
می شود که دوران شــیردهی و نوزادی فرزند و آموزش 
برای رفع نیازهای اولیه مثل رفتن به ســرویس بهداشتی 
ممکن است دو الی سه سال طول بکشد. پس از این مدت 
مادر و پدر این امکان را دارند که برای فرزند بعدی اقدام 
کنند. البته در نظر داشــته باشید. فاصله ذکر شده کمک 
زیادی به بازگشت توان جسمی مادر برای باردای بعدی 

می کند.«
این مشــاور خانــواده در پایان می گویــد: »اگر فاصله 
ســنی فرزندان ما از 5 یا 6 ســال بیشــتر باشد. رابطه 
برادر خواهری به یک رابطــه والدین و فرزندی تبدیل 
می شــود. یعنی خواهر یا برادر بزرگ تــر نقش مادر یا 
 پدر ثانویــه را اجرا می کند و رابطه تعاملی کمتری با هم 

خواهند داشت.«

بهترین فاصله سنی
 بین فرزندان چند سال است؟

  طبیعی است که سطح انرژی در طول روز کمی 
کاهش یابد اما عوامل مختلفی نیز از جمله میزان 
خواب، استرس، سطح فعالیت بدنی و غذاها نیز 

می توانند بر این امر تأثیر بگذارند.
  در ادامــه به چند ماده غذایــی خواهیم پرداخت که 

می توانند انرژی افراد را کاهش دهند.
  نان سفید، پاستا و برنج

  غالت سرشار از کربوهیدرات هستند که منبع خوبی 
از انرژی برای بدن فراهم می کنند. با این  حال، غالت 
فرآوری شــده مانند نان سفید، ماکارونی و برنج سفید، 
برای انرژی شما بیشتر از اینکه مفید باشند، مضر هستند. 
این تا حدی به این دلیل است که الیه بیرونی این نوع 
غالت که حاوی سبوس است در طول پردازش حذف 
می شــود. به  همین  دلیل، غالت فرآوری شده حاوی 

سطوح پایین تر فیبر هستند و سریع تر از غالت کامل 
هضم و جذب می شوند. غالت فرآوری شده به طور کلی 
باعث افزایش ســریع قند خون و سطح انسولین و به 

دنبال آن کاهش انرژی می شوند.
  قهوه

  زمانی که در حد متوسط مصرف شود، می تواند اثرات 
مثبت جســمی و روحی داشته باشــد. به عنوان مثال، 
مطالعات نشان می دهد که قهوه ممکن است به کاهش 
خطر ابتال بــه بیماری های عصبی ماننــد آلزایمر و 

پارکینسون 26 تا 34 درصد کمک کند.
  همچنین گزارش شده است که کافئین، محرک موجود 
در قهوه در کوتاه مدت انرژی و عملکرد مغز را تقویت 
می کند. اما تکیه منظم به قهوه به جای داشتن تغذیه یا 
خواب مناســب می تواند انرژی شما را در طول زمان 

تخلیه کند. پس مصــرف قهوه خود را به حدود چهار 
فنجان در روز محدود کنید.

  نوشیدنی های انرژی زا
  نمی توان انکار کرد که نوشیدنی های انرژی زا می توانند 
در کوتاه مدت انرژی شــما را افزایش دهند. در واقع، 
چندین مطالعه نشان می دهد که نوشیدنی های انرژی زا 
ممکن اســت تمرکز و حافظه را تا حدود 24 درصد 
افزایش و خواب آلودگی را کاهش دهند. اما بسیاری 
از آنها حاوی مقادیر فوق العاده باالی شــکر هستند؛ 
گاهی اوقات تا 10 قاشق چای خوری )52 گرم( در هر 
بطری. مصرف مقادیر زیاد قندهای افزوده شده می تواند 
باعث افزایش انرژی شما شود ولی این انرژی به سرعت 
کاهش می یابد به طوری که نســبت به قبل از مصرف 

نوشیدنی احساس خستگی بیشتری می کنید.

  غذاهای سرخ شده
  به طور کلــی دارای چربی باال و فیبر کم هســتند، 
دو عاملی که می توانند هضم شــما را کند کنند. هضم 
آهسته تر می تواند سرعت ورود مواد مغذی تقویت کننده 

انرژی به بدن را کاهش دهد.
  غذاهای کم کالری

  وقتی زمان میان وعده فرا می رســد، برخی از مردم 
نســخه های کم کالری را انتخاب می کنند و معتقدند که 
آن ها انتخاب سالم تری هستند. با این حال، گنجاندن 
بیش از حد این غذاها در رژیم غذایی شما ممکن است 
باعث شــود تعداد کالری ناکافی در طول روز مصرف 
کنید که می تواند ســطح انرژی شما را به شدت کاهش 

دهد.

این مواد غذایی باعث خستگی می شوند 

کودکان خجالتی چه آسیبی می بینند؟

  محقق کشــاورزی گفت: کودهای شیمیایی و 
زیستی ترکیبی از مواد غذایی مختلف است که 
مصرف آن به صورت محلول پاشی و یا از طریق 
ریشه غذای کامل و مناسبی را برای گیاه فراهم 

می سازد.
  هادی ســالک محقق کشاورزی اظهار کرد: عناصر 
معدنی و غذایی برای رشد گیاهان و میکروارگانیسم ها 
بســیار ضروری است. طبق قانون شلفورد، کمبود یا 
بیشــبود عناصر غذایی بر روی حساسیت گیاهان 
در برابر بیماری ها تاثیرگذار خواهد بود. وی اضافه 
کرد: 16 عنصر برای تغذیه غذایی گیاهان شناسایی 
شده اســت که تحت عنوان عناصر غذایی پرمصرف 
یا کم مصرف طبقه بندی می شود.این محقق کشاورزی 
با اشاره به اینکه حدود 13 عنصر معدنی دیگر وجود 
دارد که برای رشــد و توســعه گیاه ضروری است ، 
افزود: عناصر غذایــی با تاثیر بر روی مقاومت گیاه 
یا حساســیت آن در برابر پاتوژن ها و آفات، بر رشد 
و عملکرد گیاه تاثیر می گذارد.وی در توضیح عناصر 
پرمصرف، اذعان کرد: عناصر ماکرو به مقدار زیاد در 
گیاه استفاده می شود و عناصر میکرو به مقدار جزیی 
مــورد مصرف قرار می گیرد اما طبق قانون بشــکه، 
وجود همه عناصر برای بهبود عملکرد و ســالمت 
گیاه ضروری اســت. سالک، کوددهی را راهی برای 

جلوگیری کمبود عناصر گیاهان دانست.
  این محقق در خصوص نشانه کمبود نیتروژن به  عنوان 
عنصر پرمصرف، تشریح کرد: نیتروژن یکی از اولین 
و رایج ترین عناصر محدودکننده رشــد گیاهان بوده 
و اولین نشانه های کمبود نیتروژن ابتدا در برگ های 

پایینی برگ های مسن ظاهر می شود.

  وی ادامه داد: در اثر کمبود نیتروژن، برگ ها به رنگ 
سبز مایل به زرد ســبز کمرنگ در می آید. از دیگر 
نشــانه های کمبود نیتروژن می توان به کوچک شدن 
برگ ها، باریک و طویل شــدن ساقه و نیز تشکیل 
نشدن شــاخه های جانبی اشاره کرد، لذا برای تغذیه 
گیاه با نیتروژن می تــوان از کودهای اوره، آمونیوم، 
نیترات، آمونیوم ســولفات، پتاســیم نیترات و سایر 
کودهای نیتــروژن دار، مطابق توصیه کارشناســان 

استفاده شود.
  این استاد دانشگاه به نشانه کمبود فسفر در گیاهان 
نیز اشاره کرد و گفت: فسفر بعد از نیتروژن رایج ترین 
عنصر غذایــی گیاهان بوده کــه در تولید اندام های 
زایشی، تشــکیل گل و دانه، ریشــه زایی، تشکیل 
میوه، افزایش اندازه میوه و زودرســی گیاهان نقش 
بســزایی دارد.وی یادآور شد: نشانه های کمبود ابتدا 
در برگ های پیر پایینی مشــاهده می شــود. در اثر 
کمبود فســفر، برگ ها به رنگ سبز تیره مایل به آبی 
یــا ارغوانی بنفش در می آینــد و گاهی لکه ها و یا 
نوارهایی به همیــن رنگ بر روی پهنک برگ ظاهر 
می شــود. از بارزترین نشانه های کمبود فسفر، ایجاد 
رنگ ارغوانی در برگ ها و کوتولگی گیاه اســت. از 
رایج ترین کودهای فسفره نیز می توان به سوپر فسفات 
ساده معمولی، سوپر فسفات تریپل و آمونیوم فسفات 

اشاره کرد.
  این محقق درباره کمبود عنصر ضروری پتاسیم در 
گیاهان نیز خاطرنشان کرد: نشانه های کمبود پتاسیم 
در گیاه از نقش های پتاسیم در گیاه می توان به افزایش 
مقاومت گیاهان در برابر سرمازدگی، آفات، بیماری ها 

و افزایش کیفیت محصول اشاره کرد.

فراخوان برگزاری چگونه بیماری گیاهان را تشخیص دهیم؟ 
مجمع عمومی فوق العاده

نظر به اســتعفا اعضاء هیأت مدیره خانه مطبوعات و 
رسانه استان هرمزگان، از تمامی اعضاء دعوت می شود 
در مجمع عمومی فوق العاده که بصورت الکترونیک در  
روز یکشنبه 1401/3/22 از ساعت 10 تا 12 برگزار 

می شود شرکت فرمایند.
دستورجلسه:

1-  تصميم گيری نسبت به استعفاء هيأت مديره
اعضاء محترم خانه مطبوعات و رســانه استان توجه 
داشته باشند که شناسه عضو برای شرکت در انتخابات 
کد کاربری و رمز عبور است و  مسئولیت حفظ و نگهداری 

آن به عهده عضو می باشد.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان

خانه مطبوعات و رسانه هرمزگان

 شناسه آگهی : 1321323

اگهی تحدید حدود اختصاصی 
 نظر به اینکه عملیات تحدید پالک زیر :

 پالک 1۸۵۹۵ ستاد اجرایی فرمان امام )ره ( بعنوان ششدانگ یه قطعه زمین به مساحت 440/12 مترمربع 
واقع در بندرلنگه کوی بلوکی تاکنون به عمل نیامده برحسب درخواست کتبی ستاد اجرایی فرمان امام )ره ( 
تقاضای تحدید حدود اختصاصی در مورخه 21/ 1401/03 راس ساعت ۸ صبح در محل بعمل خواهد آمد. 
اینک به موجب این آگهی به استناد ماده 14 قانون ثبت از متقاضی و کلیه مجاورین دعوت می گردد که در 

تاریخ و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند. واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی ظرف مدت 30 روز پذیرفته خواهد شد و معترض می تواند به استناد تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده 
های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته مصوب 1373/2/2۵  و ماده ۸۶ آیین نامه قانون 
ثبت میبایست ظرف مدت یکماه پس از اعتراض به مراجع قضایی مراجعه و تقدیم دادخواست نمایند و گواهی تقدیم دادخواست 
را به این اداره ارایه نمایند در غیر اینصورت این اداره مطابق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی اقدام خواهد نمود. 1401/7۶ م/الف

 تاریخ انتشار : 1401/03/01
صادق خواجه بهرامی

رئيس اداره ثبت اسناد و امالک بندرلنگه

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

اگهی تحدید حدود اختصاصی 
 نظر به اینکه عملیات تحدید پالک زیر :

 پالک 230۶ ستاد اجرایی فرمان امام )ره ( بعنوان ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 4۶7/۸3 مترمربع 
واقع در بندرلنگه کوی مساح تاکنون به عمل نیامده برحسب درخواست کتبی ستاد اجرایی فرمان امام )ره( 
تقاضای تحدید حدود اختصاصی در مورخه 21/ 1401/03 راس ســاعت ۸ صبح در محل بعمل خواهد 
آمد. اینک به موجب این آگهی به استناد ماده 14 قانون ثبت از متقاضی و کلیه مجاورین دعوت می گردد 
که در تاریخ و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند. واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق 

ارتفاقی از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی ظرف مدت 30 روز پذیرفته خواهد شد و معترض می تواند به استناد تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته مصوب 
1373/2/2۵  و ماده ۸۶ آیین نامه قانون ثبت میبایست ظرف مدت یکماه پس از اعتراض به مراجع قضایی مراجعه و تقدیم دادخواست 
نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارایه نمایند در غیر اینصورت این اداره مطابق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی 

اقدام خواهد نمود. 1401/77 م/الف
 تاریخ انتشار : 1401/03/01

صادق خواجه بهرامی
رئيس اداره ثبت اسناد و امالک بندرلنگه

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

اگهی تحدید حدود اختصاصی 
 نظر به اینکه عملیات تحدید پالک زیر :

 پالک 3۹42/2 ســتاد اجرایی فرمان امام )ره ( بعنوان ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت 2404۹/۶0 
مترمربع واقع در بندرلنگه کوی حسین آباد تاکنون به عمل نیامده برحسب درخواست کتبی ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره ( تقاضای تحدید حدود اختصاصی در مورخه 21/ 1401/03 راس ساعت ۸ صبح در محل 
بعمل خواهد آمد. اینک به موجب این آگهی به اســتناد مــاده 14 قانون ثبت از متقاضی و کلیه مجاورین 

دعوت می گردد که در تاریخ و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند. واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی از 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی ظرف مدت 30 روز پذیرفته خواهد شد و معترض می تواند به استناد تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین و تکلیف پرونده های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته مصوب 1373/2/2۵  
و ماده ۸۶ آیین نامه قانون ثبت میبایست ظرف مدت یکماه پس از اعتراض به مراجع قضایی مراجعه و تقدیم دادخواست نمایند و 
 گواهی تقدیم دادخواســت را به این اداره ارایه نمایند در غیر اینصورت این اداره مطابق مقررات نســبت به ادامه عملیات ثبتی اقدام

 خواهد نمود. 1401/7۸ م/الف
 تاریخ انتشار : 1401/03/01

صادق خواجه بهرامی
رئيس اداره ثبت اسناد و امالک بندرلنگه

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان
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یکشنبه 1 خرداد 1401

20 شوال 1443

سال بیست و یکم شماره 3886

حوادث

جهان

روابط عمومی 
بیاديي طراوت و شادابی را با مصرف آزبيان هب روحمان هدهي دهيم شیالت رهمزگان 

  
    

بدبینی مادرم راجع به مردها موجب شد تا من هم با چنین افکاری زندگی کنم 
از سوی دیگر هم پنهان کاری همسرم درباره یک ماجرای وحشتناک به سوء ظن 
شدیدی در زندگی من تبدیل شد تا جایی که در جست وجوی زنی برآمدم که ...

این ها بخشــی از اظهارات زن ۲۴ ســاله ای است که به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی از 
همســرش شــکایت کرده بود. او در حالی که تاییدیه پزشکی قانونی را به مشاور و مددکار 
اجتماعی کالنتری نشــان می داد درباره سرگذشت خود گفت: حدود ۱۰ سال قبل زمانی که 
دختر نوجوانی بودم و در مقطع راهنمایی تحصیل می کردم روزی چشــمان مادرم را اشکبار 
دیدم و تازه فهمیدم که پدرم بر ســر مادرم هوو آورده است. پدرم با آن که یک کارگر ساده 
بود و با درآمد اندکش نمی توانست مخارج زندگی ما را تامین کند اما باز هم با زن دیگری 
ازدواج کرده بود مادرم که نمی توانست این رفتار پدرم را تحمل کند مدام از خیانت و بی مهری 
 مردها سخن می گفت. او عقده عجیبی از پدرم بر دل داشت و دیگر هیچ گاه نتوانست عشق و 
محبت اش را نثار خانواده اش کند. این ماجرا تاثیر هولناکی بر زندگی ما گذاشت به گونه ای 
که من هم حرف ها و اندیشه های مادرم را باور کردم و به مردها بدبین بودم.خالصه بعد از آن 
که دیپلم گرفتم جمال به خواستگاری ام آمد و من هم مانند برخی از دختران جوان با افکاری 
پریشان پای سفره عقد نشستم درحالی که حس خوبی نداشتم اما ماجرای زندگی من از روزی 
آشــفته شــد که فهمیدم جمال موضوع مهمی را از من پنهان کرده است ومن در ازدواج با او 
فریــب خورده ام او قبل از من با دختر دیگری ازدواج کرده بود ولی در همان دوران نامزدی 
از یکدیگر طالق گرفته بودند. ماجرای ازدواج قبلی همسرم مانند خوره همه وجودم را نابود 
کرد به همین خاطر سوء ظن هایم شدیدتر شد و به هرچیزی با شک و تردید نگاه می کردم 
 مدام گوشی همسرم را به دست می گرفتم و با جست وجو درون پیامک های آن به دنبال زنی 
می گشــتم که احتمال دارد با شوهرم رابطه داشته باشد. رفتارهای بدبینانه من باعث شد تا 
روزی جمال مرا زیر مشت و لگد بگیرد و کتک بزند .با این رفتار او مهرش از دلم بیرون رفت 
و به جست وجوی همسر سابق او پرداختم باالخره نشانی آن دختر را پیدا کردم و به منزلشان 
رفتم .مادر ســمیرا مدعی شد دخترش به خاطر کتک کاری های جمال از او جدا شده است 
چرا که دست بزن داشت و همواره دخترم را با توهین و فحاشی تحقیر می کرد به همین دلیل 

سمیرا همه حق و حقوقش را بخشید تا از او طالق گرفت و ...
شنیدن این حرف ها از زبان مادر سمیرا به آتش زیر خاکستر در زندگی من تبدیل شد و من 
دیگر نمی توانستم به جمال اعتماد کنم این گونه بود که اختالفات ما شدت گرفت و من مدام 
او را سرزنش می کردم. جمال هم با عصبانیت مرا کتک می زد. حاال هم با آن که مدت زیادی 
 از زندگی مشــترکمان نگذشته است او بعد از هر بار مشاجره یا کتک کاری گوشی تلفنم را 

می گیرد و در خانه را هم قفل می کند تا با کسی تماس نگیرم و ...

آتش زیر خاکستر! 
در امتداد تاریکی

شهادت 3نظامی
 درحمله رژیم صهیونیستی به دمشق 

  در جریــان مقابله با حمالت ارتش رژیم صهیونیســتی به 
مناطقی در دمشــق از جمله فرودگاه بین المللی این شهر، سه 
نیروی پدافند هوایی ارتش ســوریه به شــهادت رسیدند. خبر 
گزاری سانا از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب دمشق و 
شنیده شدن صدای انفجار در این منطقه گزارش داد.برخی منابع 
سوری هم گزارش دادند که این حمله مجاورت فرودگاه دمشق 
و منطقه سیده زینب )س( را هدف قرار داد که بر اثر این حمله، 
اطراف فرودگاه بین المللی دمشق دچار آتش سوزی شده و دو 
پرواز هم لغو شده است. همزمان گزارش ها حاکی از آن است که 
آتش سوزی در منطقه زینبیه در فاصله دو کیلومتری حرم مطهر 
حضرت زینب )س( رخ داده اســت و هیچ گونه آسیبی به حرم 
وارد نشده است.یک منبع نظامی در بیانیه ای به سانا گفت: حدود 
ساعت یازده جمعه شب، دشمن اسرائیلی با موشک های زمین 
به زمین از سمت جوالن اشــغالی، نقاطی در جنوب دمشق را 
هدف قرار داد و بالفاصله نیرو های پدافند هوایی با موشک های 
متجاوز مقابله کرده و اکثر آن ها را ساقط کردند.این منبع افزود: 
این تجاوزات منجر به شهادت سه شهید و وارد شدن خسارات 

مادی شد.

هالکت ۹ سرکرده داعش در نزدیکی موصل 
   منابع امنیتی عراق از کشته شدن شماری از سرکردگان مهم 
گروه تروریستی داعش در استان نینوا خبر دادند. منابع امنیتی 
عراق از کشته شدن شماری از سرکردگان مهم گروه تروریستی 
داعش در جریان یک عملیات امنیتی در استان نینوا خبر دادند.بر 
اساس این گزارش، طی یک عملیات امنیتی در کوه های عدایه 
واقع در جنوب غربی موصل که با مشارکت نیروهای عملیات 
مشــترک و دستگاه مبارزه با تروریســم عراق صورت گرفت، 
 9 ســرکرده مهم گروه تروریستی داعش به هالکت رسیدند.در 
این عملیات مواضع تروریســت ها مورد حمالت هوایی قرار 
گرفته و به تونلی که داعشــی ها از آن استفاده می کردند حمله 

گردید.

غرق شدن قایق مهاجران در آبهای تونس 
   در پی غرق شدن قایق حامل مهاجران در سواحل تونس، 
چهار تن جان باخته و تعدادی دیگر مفقود شدند. در این حادثه 
که در آب های تونس رخ داد، قایق حامل مهاجران غرق شــد. 
این مهاجران قصد داشتند با عبور از دریای مدیترانه خود را به 
ایتالیا برسانند.در این حادثه چهار مهاجر جان خود را از دست 
داده و ۱۰ نفر دیگر مفقود شــده اند.بنابر اعالم گارد ســاحلی 

تونس، ۴۴ نفر از مسافران این قایق نجات پیدا کردند.

نجات کودک حاجی آبادی از چنگال آدم ربایان 
سرویس حوادث// کودک حاجی آبادی 
با اقدام به موقع و هوشــمندانه پلیس 
و دســتگاه اطالعاتی استان هرمزگان 
از چنگال  از ۲۴ ســاعت   در کمتــر 
آدم ربایان رهایی یافــت و به آغوش 

خانواده برگشت. 
   هفته گذشته گزارش یک مورد آدم ربایی 
از مقابل منزل در شهرســتان حاجی آباد به 
پلیس این شهرستان ارسال شد.بالفاصله با 
اقدامات پلیسی و انجام کارهای اطالعاتی، 
کار شناسایی و ردیابی آدم ربایان در دستور 
کار پلیس قرار گرفت و با حضور در محل 
وقوع این آدم ربایی مشــخص شــد یک 
کودک ۷ ساله از مقابل منزل ربوده و مکان 

نامعلومی منتقل شده است.
   پلیــس ضمن دادن آرامــش به خانواده 
این کــودک از آنــان خواســت هرگونه 

تماس از آدم ربایــان را به پلیس گزارش 
 دهند، شــب چهارشنبه در ساعت ۲ بامداد 
آدم ربایان با پدر کــودک تماس گرفته و 
تقاضای ســه میلیارد تومان پول در ازای 

آزادی این کودک می کنند که پلیس با انجام 
امور اطالعاتی محل اختفای آدم ربایان و 
محل نگهداری کودک را شناسایی می کنند.

   بالفاصلــه با اعزام تیم عملیاتی به محل 

اختفای آدم ربایان ، عملیات آزاد ســازی 
کودک آغاز و ضمن دستگیری آدم ربایان، 
کودک در سالمت کامل به آغوش خانواده 
بازگشت.در همین زمینه سرهنگ عبداللهی 
فرمانده انتظامی شهرســتان حاجی آباد به 
خبرنگاران گفت: با انجام عملیات ستادی 
و عملیاتی انجــام گرفته در شهرســتان 
حاجی آباد خوشــبختانه کودک ربوده شده 
 کمتر از ۲۴ ســاعت از چنــگال چند نفر 
آدم ربا با هویــت معلوم نجات یافت و به 

آغوش خانواده برگشت.
   به گزارش تسنیم، وی افزود: آدم ربایان 
خواهان دریافت سه میلیارد تومان وجه نقد 
شــده بودند که در ازای دریافت این مبلغ 
کودک را آزاد کنند که خوشــبختانه بدون 
انتقال هیچ مبلغی این آدم ربایان دستگیر و 

تحویل مراجع قضایی شدند.

سرویس حوادث // رئیس کل دادگستری هرمزگان از رهایی 
۲ نفر دیگر از زندانیان محکوم به قصاص با تداوم پویش »به 

حرمت علی می بخشم« در این استان خبر داد.
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ رئیس کل دادگستری هرمزگان از 
رهایی ۲ نفر دیگر از زندانیان محکوم به قصاص با اجرای پویش 
»به حرمت علی می بخشم« در شهرهای بندرعباس و میناب 
خبر داد.مجتبی قهرمانی با اعالم این خبر افزود: این دو محکوم 
به جرم قتل عمد منتظر اجرای حکم قصاص بودند که با پیگیری 
رئیس دادگســتری میناب و معاون دادستان عمومی و انقالب 

بندرعباس، در پی برگزاری جلسات متعدد صلح و سازش میان 
طرفین پرونده، خوشبختانه اولیای دم با استناد به عفو و رأفت 
اسالمی و در قالب پویش »به حرمت علی می بخشم« رضایت 
خود را اعالم نمودند و به این زندانیان، حیاتی دوباره بخشیدند.
وی تصریح کرد: با اعالم رضایت اولیای دم در خصوص این دو 
محکوم به قصاص، تعداد زندانیانی که در نتیجه اجرای پویش 
»به حرمت علی می بخشــم« در استان هرمزگان از مجازات 
رهایی یافته اند در مجموع به ۶ نفر رســیده است. رئیس کل 
دادگستری استان هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: در راستای 

اجرای اولویت های ۱۵ گانه مطرح شده توسط ریاست محترم 
قوه قضاییه در ابتدای ســال ۱۴۰۱، شیوه نامه نحوه مشارکت 
مردم برای پیگیری صلح در پرونده های قصاص نفس تدوین 
شده و بر این اساس، کارگروه های استانی و شهرستانی پیگیری 
صلح و سازش در این پرونده ها تشکیل شده است.گفتنی است، 
پویش مردمی »به حرمت علی می بخشم« به همت ستاد ملی 
صبر با هدف جلب رضایت اولیای دم در پرونده های قصاص 
از ابتدای ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱ آغاز شده است و تا پایان 

اردیبهشت ماه ادامه خواهد یافت.

رهایی ۲ زندانی محکوم به قصاص با تداوم پویش »به حرمت علی می بخشم« در هرمزگان

سرویس حوادث// با دستگیری دو نفر 
از گردانندگان یک فروشگاه جعلی در 
اینستاگرام، ۱۵ فقره  کالهبرداری کشف 

شد.
   رئیس پلیس فتای اســتان کرمان دراین 
باره توضیح داد: به دنبال  مراجعه تعدادی از 
شهروندان به پلیس فتا مبنی بر کالهبرداری 

یک فروشگاه اینترنتی اینستاگرامی موضوع 
در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار 
گرفت. سرهنگ محمدرضا رضایی افزود: 
در این فروشگاه غیرمجاز اینترنتی پس از 
ثبت سفارش کاال و واریز وجه به حساب 
 فروشــنده، بعد از چند روز کاالی تقلبی، 
بی کیفیت و نامرغوب برای افراد ارســال 

می شد.وی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا 
از طریق  اقدامات فنی و تخصصی عامالن 
این کالهبرداری را که یک زن و مرد جوان 
بودند شناسایی کردند و به دام انداختند. این 
مســئول انتظامی بیان کرد : متهمان با ارائه 
مستندات به ۱۵ فقره کالهبرداری به مبلغ 
۴۵۰ میلیون ریال بــه این روش  اعتراف 

کردند.
   وی با توجه به این که بیشــتر  خریداران 
از استان های همجوار بودند به شهروندان 
توصیه کرد: هنــگام خریــد اینترنتی از 
فروشگاه های آنالین پرداخت حضوری در 
محل را انتخاب کنند و پس از دریافت کاال 
و حصول اطمینان از صحت آن، پرداخت 
وجه را انجام دهند و از پرداخت هر گونه 
وجه در قالــب پیش پرداخــت و بیعانه 

خودداری کنند.

کالهبرداری با فروشگاه اینترنتی غیرمجاز

  

بموجب ماده12 قانون ثبت اسناد و امالک  و اصالحی مواد 4۶ و۵۹ آیین نامه  قانون مذکور اسامی 
اشخاصی که امالک آنان در سه ماهه چهارم1400 قبول درخواست ثبت گردید به شرح ذیل آگهی 

میگردد :  
پالک 10۸/34 بنام سعید انصاری فرزند قاسم ششدانگ یکباب چهار دیواری به مساحت41۹/۵1 

متر مربع واقع در پارسیان 
پالک10۸/3۹ بنام سعید انصاری فرزند قاسم ششدانگ یکباب خانه به مساحت 213/71 متر مربع 

واقع در پارسیان 
پالک 1۹47/2۹ بنام هوشــنگ باقری کرانی فرزند محمد ششدانگ یکباب ساختمان دوطبقه به 

مساحت 204/14 متر مربع واقع در پارسیان 
پالک 1۹47/32 بنام سمیره حیاتی فرزند اسمعیل ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 3۵2/1۶ 

متر مربع واقع در پارسیان 
پالک 1۹47/3۵ بنام حامد قاسمی فرزند عبداهلل ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1۹۹/2۵ متر 

مربع واقع در پارسیان
پالک 1۹47/3۶ بنام حامد قاسمی فرزند عبداهلل ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 23۹/71 متر 

مربع واقع در پارسیان 
پالک 2223/30بنام میثم کربالئی اکبری فرزند حسین ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۶04/3۵ 

متر مربع واقع در پارسیان
پالک 2۵۶۶/421 بنام عبداهلل هوشیار فرزند علی ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۵4۹/30 متر 

مربع  واقع در پارسیان 
پالک 2۵۶۶/3۹1 بنام محمد تقی طاهری سرتنگ فرزند فایز ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

177/۹۵ متر مربع واقع در پارسیان 
پالک 2۵۶۶/423 بنام احمد ســلمه فرزند جاسم ششدانگ یکباب خانه به مساحت 433/4۸ متر 

مربع واقع در پارسیان 
پالک2۵۶۹/70 بنام حسین احمدی فرزند خالد ششدانگ یکباب ساختمان مشتمل بر هفت مغازه 

به مساحت 3۶4/۶7 متر مربع واقع در پارسیان 
پالک 2۵۶۹/74 بنام امین صفری فرزند ابراهیم ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1۹۵ متر مربع 

واقع در پارسیان 
پالک3۵11 بنام صالح ابراهیم پور فرزند محمد ششــدانگ یک قطعه زمین زراعی به مســاحت 

30۸4۵/2 متر مربع واقع در روستای میلکی 
پالک3۶۵1/۵7 بنام اســماعیل احمدی فرزند ابراهیم  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1۶۸/4۶ 

متر مربع واقع در پارسیان
پالک4۵۶1 بنام سالم اسالمی فرزند عبداهلل ششدانگ یک قطعه زمین زراعی  به مساحت ۶110 متر 

مربع واقع در روستای فارسی   
پالک ۵721/۸7 بنام یعقوب هاشــمی فرزند سلطان ششدانگ یکباب چهار دیواری به مساحت 

221/۸2 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 12007 بنام محمد صدیق صمدی فرزند اسماعیل دو و یک دهم دانگ از ششدانگ مشاع و 
احمد صمدی فرزند اسماعیل دو و یک دهم دانگ از ششدانگ مشاع و لیال صمدی  فرزند اسماعیل  
یک و پنج صدم دانگ از ششدانگ مشاع  و مریم ناجی فرزند ابراهیم هفتاد و پنج صدم دانگ از 

ششدانگ مشاع یک قطعه زمین زراعی به مساحت 4۸۵2۹/0۶ متر مربع واقع در یرد قاسمعالی

پالک 12373 بنام جاســم ماجدی فرزند احمد ششــدانگ یک قطعه زمین زراعی به مســاحت 
۵1030متر مربع واقع در روستای غورزه

پالک12۸10 بنام موسی علی پرست فرزند عبداهلل ششدانگ یکباب خانه به مساحت 24۸/۶1 متر 
مربع واقع در پارسیان 

پالک 13401 بنام یونس جعفرنیا فرزند محمد ششدانگ یکباب ملک تجاری به مساحت ۶4/۸ متر 
مربع واقع در پارسیان 

پالک 13۶7۹ بنام ابراهیم قاسمی فرزند عیسی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۶33/۸1 متر 
مربع واقع در پارسیان 

پالک 1۵03۶ بنام محمد دهقان فرزند احمد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 23۸ متر مربع 
واقع در پارسیان 

پالک 1۵2۵۶ بنام محمد کاملی پور فرزند علی دو دانگ مشاعی از ششدانگ و قاسم کاملی پور 
فرزند عبداهلل یک دانگ مشاعی از ششدانگ و ابراهیم کاملی پور فرزند عبداهلل یک دانگ مشاعی از 
ششدانگ و فاطمه کاملی پور فرزند علی  یک دانگ مشاعی از ششدانگ و عایشه کاملی پور فرزند 

علی یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 11307 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 1۵۸13 بنام محسن دانشور فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 240 متر مربع 

واقع در پارسیان 
پالک 1۵۸1۸ بنام فاطمه رســتاخیز فرزند رمضان ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 2۶4 متر 

مربع واقع در پارسیان 
پالک1۵۸22 بنام آمنه سلیمانی فرزند عبداهلل ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 240متر مربع 

واقع در پارسیان 
پالک1۵۸23 بنام آمنه سلیمانی فرزند عبداهلل ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 240 متر مربع 

واقع در پارسیان  
پالک1۵۸24 بنام آمنه سلیمانی فرزند عبداهلل ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 240 متر مربع 

واقع در پارسیان
پالک1۵۸27 بنام محمد غواصی فرزند احمد  ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 240 متر مربع 

واقع در پارسیان
پالک 1۵۸2۸ بنام یاســین کامران فرزند احمد ششدانگ یکباب خانه دوطبقه به مساحت 240متر 

مربع واقع در پارسیان 
پالک 1۵۸31 بنام عبداهلل تمیمی فرزند احمد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت240 متر مربع 

واقع در پارسیان 
پالک 1۵۸3۵ بنام زهرا اســدمنش فرزند ابراهیم سه دانگ مشاع از ششدانگ و لیال پور فر فرزند 

منوچهر سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت2۹3/0۹ واقع در پارسیان
پالک1۵۸40 بنام یوسف دالرام فرزند اسماعیل ششدانگ یکباب چهاردیواری به مساحت 23۹/3۵ 

متر مربع واقع در پارسیان 
پالک1۵۸43 بنام عبدالحمید ماجدی فرزند صالح ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 240/۸4 

متر مربع واقع در پارسیان 
پالک1۵۸۵0 بنام حســن غفاری فرزند عبدالواحد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۵۶4/7۸ 

متر مربع واقع در پارسیان 
پالک1۵۸۵3 بنام سپهدار مسعود فرزند علی حیدر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 202/۶۶ 

متر مربع واقع در پارسیان 
پالک 1۵۸۵۵ بنام علی اشکن پور فرزند غریب  ششدانگ یک قطعه 
زمین زراعی به مســاحت 11۸7۵0/۹2 متر مربع واقع در روستای 

چهواز
پالک 1۵۸۵۶ بنام سعود محمودی فرزند احمد ششدانگ یک قطعه 

زمین به مساحت 2۵۵/4 متر مربع واقع در پارسیان 
پالک1۵۸۵7 بنام سعود محمودی فرزند احمد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 2۸1/73 متر 

مربع واقع در پارسیان 
پالک1۵۸۶1 بنام فاطمه مرادی فرزند محمد ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت 233/۵۵ متر 

مربع واقع در پارسیان 
  پالک 1۵۸۶۵ بنام موزه بالل فرزند عبداهلل ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 7۶۶0/41 متر 

مربع واقع در کوشکنار 
پالک 1۵۸۶۸ بنام علی سلطانی فرزند عبداهلل  ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت33۶۸/4۸ 

متر مربع واقع در  روستای تمبو شمالی 
پالک 1۵۸۶۹ بنام علی سلطانی فرزند عبداهلل ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 7۵3/13 

متر مربع واقع در تمبو شمالی
پالک1۵۸70 بنام علی ســلطانی فرزند عبداهلل ششــدانگ یک قطعه زمین زراعی به مســاحت 

۵7۶2۹/1۵ متر مربع واقع در روستای تمبو شمالی 
پالک 1۵۸71 بنام علی ســلطانی فرزند عبداهلل ششــدانگ یک قطعه زمین زراعی به مســاحت 

13۸3۵/40 متر مربع واقع در روستای تمبو شمالی 
پالک 1۵۸72 بنام علی ســلطانی فرزند عبداهلل ششــدانگ یک قطعه زمین زراعی به مســاحت 

11۵۹۹/۹۶ متر مربع واقع در روستای تمبو شمالی 
پالک 1۵۸73 بنام علی سلطانی فرزند عبداهلل ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت۵3۸1/۵۶ 

متر مربع واقع در روستای تمبو شمالی 
پالک1۵۸74 بنام عبدالرحمن احمدی فرند عبداهلل ششدانگ یکباب خانه به مساحت 21۶ متر مربع 

واقع در پارسیان 
پالک 1۵۸77 بنام مریم ترابی فرزند علی جعفر  ششدانگ یکباب چهاردیواری به مساحت 240 

متر مربع واقع در پارسیان 
پالک1۵۸۸0 بنام افسانه رئیسی فرزند جابر ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 240 متر مربع واقع 
در پارسیان  ، پالک 1۵۸۸4 بنام عبداهلل جاسمی  فرزند ابراهیم ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
2۶4 متر مربع واقع در پارسیان  ، پالک 1۵۸۸۹ بنام عبدالرحمن جاسمی فرزند ابراهیم ششدانگ 

یک قطعه زمین به مساحت 240  متر مربع واقع در پارسیان 
پالک 1۵۸۹4 بنام عقیل لطفی فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 2۹1/2۸ متر مربع 
واقع در پارســیان ، لذا چنانچه اشخاص  نســبت به ثبت پالک های فوق واخواهی داشته باشند 
 میتواننــد برابر ماده 1۶ قانون ثبت از تاریخ انتشــار اولین آگهی نوبتی  به مدت نود روز اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک پارسیان تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
 به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم دادخواســت نماید  و گواهی آن را اخذ و به اداره ثبت تســلیم

 نماید. / پ -170۸/17/م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 01 /02 /1401 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 01 /03 /1401 

عبدالحسين فروتن - رئيس اداره ثبت اسناد وامالک پارسيان

آگهی نوبتی هس ماهه چهارم 1400  ثبت پارسیان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

آگهی نوبتی هس ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ بخش 8 بندر عباس شهرستان قشم   
بموجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و 
امالک و اصالحی مواد 4۶ و ۵۹آیین 
نامه قانون مذکور ، اسامی اشخاصی 
که امالک آنان در سه ماه چهارم سال 
1400 قبول درخواست ثبت گردیده 
به ترتیب ذیل با ذکر شــماره پالک 
وقید نام و نــام خانوادگي متقاضي 
ثبت ، نام پدر . نوع ملک ، مساحت 

 و محــل  وقوع ملک جهت اطالع عموم به شــرح ذیل آگهي 
مي گردد. 

قطعه یک بخش ۸ بندرعباس
1۹3۹/3۶۸10 محمد رشــاد پشام فرزند عبداله ششدانگ یک 
قطعه زمین به مســاحت 4۵3۶۹/1۵ متر مربــع واقع در اتوبان 

درگهان - قشم
1۹3۹/3۶۸11 محمد رشــاد پشام فرزند عبداله ششدانگ یک 
قطعه زمین به مســاحت 7۵232/2۵ متر مربــع واقع در اتوبان 

درگهان - قشم
بنا بر این برابر مواد 1۶ و 17 قانون ثبت و ماده ۸۶ آئین نامه هر 
کسی نسبت به امالک درخواست ثبت شده مندرج در این آگهي 
واخواهی دارد  طبق ماده 1۶ قانون ثبث از تاریخ نشر اولین اعالن 
نوبتی تا مدت ۹0 روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان قشم تسلیم و رسید اخذ نماید و ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ اعتراض به مرجع ثبتی دادخواســت به مرجع 
قضایی تقدیم نماید. در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده 
قانونی وی می تواند بــه دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید . اداره 
ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 
ادامه می دهد و چنانچه بین مستدعي ثبت و دیگری قبل از انتشار 
نسبت به پالک مندرج در این آگهي اقامه دعوي شده و در دادگاه 
مطرح رســیدگی است کسی که طرف دعوي با مستدعي ثبت 
اســت مي تواند طبق ماده 17 قانون ثبت گواهي الزم مشعر بر 
طرح دعوي از دادگاه اخذ و به اداره ثبت تســلیم و رسید اخذ 
نماید ضمنا معترض مکلف اســت طبق تبصره دو ماده واحده 
قانون ثبت تعیین تکلیف پروندهاي معترضین ثبتی که فاقد سابقه 
بــوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل دادخواست 
الزم به مرجع قضایی را تقدیم نماید و اال پس از پایان مهلت مقرر 

و نرسیدن اعتراض حق اوساقط خواهد شد. 1401/01/م/الف
تاریخ انتشار اول : 1401/02/01  -تاریخ انتشار دوم :1401/03/01 

محمد آرامش 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قشم

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

کودک ۱۱ ساله چابهاری
 ششمین قربانی هوتک در هفته اخیر شد 

سرویس حوادث// دختر بچه ای ۱۱ ساله 
در هوتگی واقع در بخش »پیرسهراب« 
شهرستان چابهار غرق شد و جان باخت. 

   دختر بچه ای ۱۱ ســاله در روســتای 
»زهرآپ« از توابع بخش »پیرســهراب« 

شهرستان چابهار غرق شد و جان باخت.
این دختر بچه ششــمین نفر اســت که در 
طول هفته گذشــته در پی غرق شدن در 
هوتگ هــای منطقه بلوچســتان واقع در 
جنوب اســتان سیستان و بلوچستان جان 
خود را از دســت داده و گویی سریال تلخ 

قربانیان هوتگ پایان ندارد.
   بخشــدار پیرسهراب در این رابطه اظهار 

داشــت: این دختر بچه همراه برادرش با 
هدف ســیراب کردن دام کنار هوتگی در 
نزدیکی روســتای زهرآپ رفته که در پی 
ســر خوردن داخل هوتگ افتاده و غرق 

می شود.
   عبدالصمد پناد خاطرنشان کرد: روستای 
محــل زندگی این کودکان از شــبکه آب 
بهره مند است، اما فرهنگ منطقه به نحوی 
است که استفاده از هوتگ با زندگی مردم 
عجین است؛ بنابراین اگر بخواهیم باز هم 
شاهد چنین حوادث تلخ و ناگواری نباشیم 
ضرورت دارد خانواده ها با جدیت بیشتری 

از فرزندان خود مراقبت کنند.

سرویس حوادث// معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران جزئیات 
حادثه خودروی حامل تجهیزات نظامی در شهرستان ورامین را تشریح 

کرد.  
   محســن نایبی با اشــاره به حادثه جاده ای که منجر به نقص فنی یک 
خودروی حامل تجهیزات نظامی گفت: یک خودرو نظامی حامل حجم 

محدودی تجهیزات نظامی در شهرســتان ورامین دچار حادثه جاده ای 
منجر به نقص فنی و پس از آن حریق شــده است.وی افزود: این حادثه 
هیچ گونه خسارت جانی نداشته و احتمال وجود هرگونه اقدام خرابکارانه، 
منتفی اســت.معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران می گوید: اطالعات 

تکمیلی توسط دستگاه نظامی مربوطه، متعاقبا اعالم خواهد شد.

جزئیات حادثه 
جاده ای خودروی 
حامل تجهیزات نظامی 
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فرماندار بندرخمیر تاکید کرد
لزوم حمایت از طرح های تولیدی 

و اشتغال آفرین در مناطق روستایی 
   امین درساره سرویس شهرســتان// میرهاشم خواستار 
در نشســت صمیمی با مردم روســتای نیمــه کار از توابع 
بخش مرکزی بندرخمیر با اشــاره به مشــکالت مطرح شده 
از سوی مردم این روســتا اظهار کرد: قطعًا حضور مسئوالن 
در روستاها باعث شناخت بیشتر و تالش مضاعف آنها برای 
حل مشــکالت مردم خواهد بود.به گزارش خبرنگار دریا؛ 
فرماندار بندرخمیر عنــوان کرد:عمده مطالبات مردم در این 
بازدیدهــا در حوزه های آب، برق ، راه، مســکن، ورزش و 
عمران روســتا بود که بخشــی از موارد مطرح شده در محل 
رســیدگی و برطرف شــد و بخشــی دیگر نیز از بخشدار 
مرکزی و مدیران دســتگاه های اجرایی مرتبط با هر حوزه 
خواسته شــد مطالبات مردمی را پیگیری و نسبت به رفع آن 
اقدام کنند. خواســتار در ادامه به مشکالت مردم روستاهای 
همجوار با خطوط سراسری انتقال گاز در منطقه کشار اشاره 
و خاطرنشــان کرد: در ارتباط تلفنی با مدیر منطقه شــش 
عملیات انتقال گاز، دغدغه های مردم این روستاها مطرح و 
مقرر شد هفته آینده جلسه ای به همین منظور در فرمانداری 
برگزار و مشکالت مردم روســتاهای همجوار با خط انتقال 
گاز بررســی و پیگیری شود.خواســتار همچنین با اشاره به 
قرار گرفتن امالک مردم روســتاهای ایــن بخش در حریم 
اراضــی ملی و مطالبه مردمی اظهار کــرد: یکی از مطالبات 
در این حوزه، رفع مشــکل امالک و اراضی مردم در حریم 
ملی اســت. در حال حاضر با مساعدت بنیاد مسکن فرصت 
خوبی فراهم شــده تا اراضی با نازل ترین قیمت در اختیار 
مردم قرار گیرد.عالی ترین مقام دولت در شهرستان همچنین 
به خواســته مردم روستای نیمه کار از جمله زمین ورزشی و 
روشنایی آن اشــاره و عنوان کرد: اعتبار جهت ایجاد سالن 
ورزشی در روستای نیمه کار مصوب شده ، همچنین روشنایی 
آن در دســتور کار قرار دارد.فرماندار در  خصوص واگذاری 
زمین جهت ساخت مسکن جوانان نیز گفت: در صورت رفع 
تعارض، آمادگی الزم جهت واگذاری زمین به جوانان در این 
روســتا وجود خواهد داشت.وی همچنین توجه به اشتغال و 
معیشــت مردم را از اولویت های اصلی دولت سیزدهم عنوان 
کــرد و افزود: از طرح های اشــتغال آفرین و تولیدی بویژه 
در مناطق روســتایی حمایت خواهیم کرد که نمونه بارز آن 
پروژه احداث کارخانه ســیمان ســفید در منطقه کشار است 
که باعث اشتغال زایی زیادی در منطقه خواهد شد.قابل ذکر 
 است در این نشست که بخشدار مرکزی و تعدادی از مدیران 
دســتگاه های اجرایی شهرســتان بندرخمیــر نیز حضور 
 داشتند، اعضای شورای اســالمی ، مردم و جوانان روستای 
نیمه کار مسائل و مشــکالت خود را عنوان و خواستار رفع 

آن شدند.

خبری

شهرستان

ســعیده دبیری نژاد سرویس شهرســتان// استاندار 
هرمزگان، مصوبات جلسه شورای اداری استان هرمزگان 
با محوریت بررسی مســائل بخش های مرکزی و لیردف 

شهرستان جاسک را تشریح کرد.
   به گزارش خبرنگار دریا، مهندس مهدی دوستی در پنجمین 
جلسه شورای اداری استان هرمزگان به منظور رسیدگی به 
بخش های استان هرمزگان که این بار با محوریت بررسی 
مسائل بخش های مرکزی و لیردف شهرستان جاسک برگزار 
شد، با اشاره به مصوبات این نشست در حوزه های مختلف، 
عنوان کرد: مســئله آب از چالش های جدی در دو بخش 

مرکزی و لیردف شهرستان جاسک است که در این جلسه، 
اعتباراتی برای آبرسانی مصوب شد و در برخی مناطق که 
آبرسانی زمانبر است، مقرر شد به صورت موقت با تقویت 
تانکرهای آبرسان، در آبرسانی تسریع شود تا مردم به آب 
مناسب دسترسی داشته باشند. وی ادامه داد: در زمینه اجرای 
پروژه های ورزش و جوانان، تکمیــل مدارس نیمه کاره، 
شروع احداث مدارس جدید و ساخت مدارس تخصصی نیز 
مصوباتی داشتیم.استاندار هرمزگان افزود: همچنین با توجه به 
آینده ای که سواحل مکران در زمینه نفت دارند، برای تربیت 
نیروی انسانی متخصص در این زمینه نیز برنامه هایی دیده 

شد و در این راستا آموزشکده فنی و حرفه ای در شهرستان 
جاسک ایجاد می شود.دوستی با اشاره به تصویب طرح های 
مرتبط با رشــد، تصریح کرد: حل مشکل بندر و گمرک 
گوگســر از درخواست های مردمی است که در این جلسه 
مطرح شد؛ این موضوع در صف بررسی در هیأت دولت نیز 
قرار دارد که تالش می کنیم، موارد آن نهایی شود؛ فعال شدن 
بندر و گمرک گوگسر می تواند از محور های رشد این منطقه 
به خصوص در بخش لیردف شهرستان جاسک باشد. وی 
با اشاره به مطرح شدن و ارائه فرصت های سرمایه گذاری 
در زمینه پرورش آبزیان در شهرســتان جاســک، گفت: 

عمده ترین مورد و مصوبه در این زمینه، تخصیص تسهیالت 
برای پرورش ماهی است که امیدواریم مردم این شهرستان 
نیز تعاونی های محلی را در این خصوص شــکل دهند و 
اولویت نخست ما این اســت که از ظرفیت این تعاونی ها 
در زمینه پرورش آبزیان اســتفاده شود. استاندار هرمزگان 
خاطرنشــان کرد: برای پرداخت تسهیالت در کنار مردم 
هستیم و در جهت تسهیل فعالیت تعاونی ها تالش می کنیم 
و دولت به صورت قابل توجه در بخش پرداخت تسهیالت 
ارزان قیمت، حمایت خوبی از تعاونی های مردمی خواهد 
داشت تا اقتصاد محلی گســترش یابد. گفتنی است؛ این 

جلسه به ریاست مهندس مهدی دوستی استاندار هرمزگان 
و با حضور حســین رئیســی نماینده مردم شرق استان 
هرمزگان در مجلس شورای اسالمی، معاونان استانداری 
هرمزگان، امام جمعه و فرماندار شهرستان جاسک و مدیران 
دستگاه های اجرایی استان هرمزگان در شهرستان جاسک 
برگزار شد.استاندار هرمزگان همچنین در ابتدای ورود به 
شهرستان جاسک با حضور در گلزار شهدای این شهرستان، 
به مقام شامخ شهیدان ادای احترام نمود. همچنین استاندار 
هرمزگان ضمن دیدار با جمعی از شــهروندان شهرستان 
جاســک، درخواست های آنان را مورد رسیدگی قرار داد. 
بازدیــد از حوضچه اداره بنادر و دریانوردی شهرســتان 
جاسک جهت احداث پارکینگ صیادی و حضور سرزده 
در یکی از محالت شــهر جاســک و گفتگو با اهالی این 
محله، دیگر برنامه های سفر استاندار هرمزگان به شهرستان 

جاسک بود.

استاندار هرمزگان عنوان کرد

فعال سازی  بندر و گمرک گوگسر یکی از محورهای رشد جاسک 

 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 :

سرویس شهرستان// امام جمعه پارسیان گفت: نظارت 
فراگیر بر بازار الزمه اجرای موفق طرح های اقتصادی 
دولت است و در همین راســتا با توجه به مهیا بودن 
تمامی مقدمات، استقرار تعزیرات حکومتی در پارسیان 

ضرورت دارد. 
 حجت االسالم محمد بارانی در خطبه های نمازجمعه این 
هفته پارسیان اظهار داشت: امروز جنگ شناختی و نفوذ 
راهبردی دشمن فراتر از جاسوسی فراتر رفته و به گستره 
ادراک و بینش آحاد جامعه ارتقا یافته اســت.وی افزود: 
در این نفوذ راهبــردی افرادی که تحت تاثیر این جنگ 
شناختی قرار گرفته اند تبدیل به نیروهایی برای پیاده سازی 
اهداف دشمن می شوند.امام جمعه پارسیان تصریح کرد: 
ایده اصلی، ساختار و کارکرد نظام سه هدف عمده و آماج 
حمالت دشمن برای القای ناکارآمدی نظام اسالمی است.

حجت االسالم بارانی گفت: نسخه اصلی انقالب در مکتب 
امامین انقالب و قانون اساسی تبلور دارد و از این رو زمانی 
می توان از ناکارامدی نظام حرف  زد که مردم و مسوولین 
بر طبق این نســخه اصیل عمل کرده باشند.وی ادامه داد: 
اما آنچه که روشن است آن که مشکالت کشور ناشی از 
دوری و انحراف از نسخه اصلی انقالب است و مشکالت 
اقتصــادی مصداق بارز آن به شــمار می رود.امام جمعه 
پارســیان بیان کرد: امروز دشمن به دنبال آدرس جعلی، 
تسلیم و سرسپردگی به آمریکا و اروپا جهت رفع مشکالت 
کشور است و امپراطوری رسانه ای، مزدوران و پیاده نظام 
بی جیــره و مواجب آن ها نیز در این رابطه مجدد به بهانه 
طرح اصالح یارانه ها فعال شــده است.حجت االســالم 
بارانی ابراز داشت: در معطلی هشت ساله کشور و خسارت 
محض بودن دل بستن به مستکبرین بر مردم بصیر ایران 
اثبات شده اســت و به لطف الهی همان طوری که ایجاد 
فتنه و آشوب در هفته های اخیر دشمن را ناکام گذاشتند 
قطعا  توطئه های خبیثانه میان مدت و بلند مدت آن ها نیز 
با بصیرت انقالبی مردم نیز خنثی خواهد شد.وی با تاکید بر 
ضرورت اقدامات سنجیده دولت و افزایش نظارت هوشمند 
در طرح های اقتصادی بویژه طرح اصالح یارانه ها، افزود: 

نباید به دشمن اجازه میدان داری داد لذا مردم انتظار کار 
جهادی و عملیاتی دارند که یکی از مهمترین آن ها نظارت 
فراگیر و قاطع بر بازار اســت.امام جمعه پارسیان گفت: 
با وجود تاکید چند باره مبنی بر ضرورت استقرار فعال، 
موثر و قاطع اداره تعزیرات و همکاری و آماده سازی تمام 
مقدمات از سوی مسئولین شهرستان هنوز این امر محقق 
نشده است.حجت االسالم بارانی تصریح کرد: این مهم در 
حالی که شهروندان پارسیانی نیز مانند سایر شهرها مطالبه 
نظارت بر بازار و خدمات اداره تعزیرات را دارند اما به این 
مطالبه مردم جوابی داده نشده که امیدوارم به زودی مطالبه 
مردم رسیدگی شود. وی یکی از مشکالت اساسی پارسیان 
و مطالبات جدی مردم را در حوزه راه های ارتباطی دانست 
و گفت: متاسفانه در طول سال به دلیل وجود نداشتن جاده 
اســتاندارد مردم با مشــکالت جانی و خطرات فراوانی 
مواجه هستند و خانواده های زیادی داغدار عزیزان شان 
می شــوند که مسئوالن محترم باید چاره اندیشی اساسی 
در این رابطه داشته باشند.امام جمعه پارسیان با اشاره به 
راه های ارتباطی شهر کوشکنار به پنج روستای غربی و 
همچنین شهر دشتی، افزود: این مسیر که محل عبور و مرور 
جمعیت زیادی از مردم و همچنین ماشین آالت سنگین 
منطقه ویژه اقتصادی اســت بسیار کم عرض و خطرناک 
است که باید هر چه سریع تر بهسازی و اصالح شود.وی 
 با انتقاد از عدم شفاف سازی در توقف پروژه راه ساحلی به 
بندر بوستانو تصریح کرد: به دالیل نامعلوم  یک باره این 
پروژه متوقف شد در حالی که مسیر ارتباطی روستاهای 
ساحلی و همچنین تعداد فراوانی از مردم برای گردشگری 
و تفریح در کنار ســاحل است و جاده فعلی به هیچ وجه 
جوابگوی این حجم از تردد نیست.به گزارش فارس، امام 
جمعه شهرستان پارسیان با اشاره به  معطل ماندن احداث 
پل تخریبی چک چک در جاده پارسیان  به بندرلنگه از 
ســال ۹8 تاکنون، پل روستای بمبری، اصالح آب نمای 
روستای احمدی و بسیاری از روستاهای دیگر خاطرنشان 
کرد: مشــکالت حوزه راه با جان مــردم ارتباط دارد و 
می طلبد مسوولین به فوریت در جهت رفع آنها اقدام کنند.

امام جمعه پارسیان تاکید کرد

لزوم نظارت قاطع تعزیرات حکومتی بر بازار 

ســرویس شهرســتان// مدیر بنادر و 
دریانوردی غــرب هرمزگان از تعمیرات 
تجاری  اســکله  پست  یک  اساســی 
بندرلنگه به طول ۲۴۰ متر خبرداد و گفت: 
این طرح خردادماه امسال به بهره برداری 

می رسد. 
  »قاسم عسکری نسب«، اظهارداشت: این 
طرح با هدف گسترش فعالیت های بندری، 
پهلوگیری شــناورها،  در  ایمنی  افزایش 
افزایش توان عملیاتی بندر و افزایش عمر 
مفید اسکله درحال انجام است. وی مدت 
اجرای طرح تعمیرات اساسی یک پست 
اســکله تجاری بندرلنگه را 24 ماه اعالم 
کرد و ادامه داد: درحال حاضر تعمیرات و 
بازسازی سازه ای و ملحقات پهلوگیری، 

مهاربندی و تاسیساتی اسکله بندرلنگه آغاز 
شده است.مدیر بنادر و دریانوردی غرب 
هرمزگان از مهم تریــن اقدامات صورت 
گرفته در بخش اصالحی و تعمیراتی این 

طرح به تعویض بوالردها، تعمیر کانال های 
تاسیساتی، تعویض کاراستاپرها، تعویض 
فندرها و نیز هم تراز کردن سطح فندرهای 
اسکله بنادر و دریانوردی بندرلنگه اشاره 

کرد.به گفته عسکری نسب، بیشتر تجهیزات 
مورد نیاز برای تعمیرات اساسی این پست 
اسکله در داخل کشورتامین  و بخشی از 
آن نیز توسط شــرکت های دانش بنیان 
ساخته شــده است.به گزارش ایرنا، وی با 
بیان اینکه در مجموع در اجرای این طرح 
برای 250 نفر زمینه اشــتغال فراهم شده 
اضافه کرد: به رغم تمامی مشکالت ناشی 
از تحریم های ظالمانه بین المللی، این طرح 
خوشــبختانه با اتکا بر دانش فنی و بومی 
کشور هم در حوزه مهندسان مشاور و هم 
در حوزه پیمانکاری به خوبی پیش رفته و 
بر اساس برنامه زمانبندی  این یک پست 
اسکله تجاری خردادماه سال جاری به بهره 

برداری می رسد.

مدیر بنادر غرب هرمزگان خبر داد 

بهره برداری از یک پست اسکله تجاری بندر لنگه در خردادماه 

سرویس شهرستان//  شهردار قشم اعالم کرد: پروژه 
زیرسازی و آسفالت معابر شهر قشم از سوی واحد فنی 
و عمرانی این شــهرداری پیشرفت ۸۰ درصدی داشته 

است. 
    میرداد میردادی اظهار داشت: طرح زیرسازی آسفالت 
معابر خاکی و روکش آسفالت در 10 نقطه از معابر شهر 
قشــم به ارزش ریالی 24 میلیارد در حال اجرا است.وی 
ادامه داد: در اجرای این طرح عمرانی 2 هزار و 530 متر 
مکعب از معابر زیر سازی و 12 هزار و 650 متر مربع از 
معابر در حال قیرپاشی و آسفالت است که تاکنون پیشرفت 
80 درصدی داشــته است.شهردار قشم اضافه کرد: زمان 
تقریبی اتمام این طرح ابتــدای خرداد 1401 پیش بینی 

شده است.میردادی در پاسخ به این سوال که آخرین روند 
اجرای پروژه آسفالت سرد محالت بافت قدیم قشم چگونه 
است، توضیح داد: پروژه آسفالت سرد محالت بافت قدیم 
قشم به همت واحد خدمات شهری شهرداری قشم با اعتبار 
6 میلیارد ریال، حجم یک هزار تُن و توان پوشش ۹ هزار 
مترمربع در حال انجام است.وی با اشاره به جزئیات بیشتر 
اقدامات صورت گرفته در روند اجرای این پروژه افزود: 
تاکنون لکه گیری معابر محله زیرانگی با 21 تن آسفالت 
سرد، لکه گیری معابر محله مالموسی و توحید با 14 تُن 
آسفالت سرد، لکه گیری معابر محله امام حسین)ع( با 7 تُن 
آسفالت سرد و لکه گیری معابر محله چاه تنگو با 12 تُن 
آسفالت سرد انجام شده و اجرای این پروژه همچنان ادامه 

دارد.شهردار قشم تاکید کرد: معتقدیم که آیینه تمام نمای 
خدمات شهرداری، محل زندگی مردم خونگرم قشم یعنی 
همان کوچه ها و خیابان های با صفای این شــهر است و 
شهرداری و شورای شهر قشم همواره تالش می کنند که 
محیط پاک و آرام برای زندگی قشموندان فراهم آورند.وی 
هفتم اردیبهشت از اجرای 12 طرح فنی و عمرانی توسط 
این شهرداری در ســال 1401 با اعتباری افزون بر 12۹ 
میلیــارد و ۹00 میلیون ریال خبر داده بود که طرح های 
زیرسازی آسفالت معابر خاکی و روکش آسفالت 10 نقطه 
از معابر شهر قشم و پروژه آسفالت سرد محالت بافت قدیم 

قشم از جمله این طرح ها است.
   به گزارش ایرنا، میــردادی اعالم کرده بود، تمام معابر 
محله های بافت قدیم قشم برای نخستین بار با یک هزار 
تُن آسفالت سرد در حال لکه گیری است که 6 میلیارد ریال 
برای تحقیق این مهم به عنوان یکی از مهمترین مطالبات 

مردمی هزینه شده است.

شهردار قشم خبر داد 

پیشرفت ۸۰ درصدی زیرسازی و آسفالت معابر قشم

    

    

                                        دادانهم
پرونده کالسه 140140۹200001۹3۹70 شعبه دادگاه اصل 4۹ قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 1401403۹00003۶1۶7۵.  

شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی - کوچه -17 ستاد - اجرایی 
فرمان امام )ره( با نمایندگی آقای  احسان کشاورز فرزند احمد .  اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل 4۹ قانون اساسی 

گردشکار:  بتاریخ بیست وچهارم اردیبهشت ماه یکهزارو چهارصد ویک  پرونده کالسه 140140۹200001۹3۹70 تحت نظر است دادگاه به 
تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 
1۸1/433۵1/ن - مورخه 1401/02/1۹ گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به 
صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست 

ستاد یاد شده به شرح آتی مبادرت به صدور تصمیم  رای مینماید .
» قرار سرپرستی « : 

در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب ، محله شنبه چاالکی ، جنب زمین ۸ هکتاری ستاد قطعه 1۵۵ به مساحت 2۶4/13 مترمربع که حسب پاسخ شماره 
1401/۶۵ مورخ 1401/01/21 کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور وفاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار 
و سودجو میباشد با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد ، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و 
تصرف در ملک ،  الزم است یک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص 
حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 4۹ 
قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد 
بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات 
 خود را مستمراً به این دادگاه ارائه نماید. مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش 

دادگاه وفق ماده 10 قانون صدرالبیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید . 
مختار صادقی - رئيس دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان

                                        دادانهم
پرونده کالسه 140140۹200001۸۹021 شعبه دادگاه اصل 4۹ قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 1401403۹000034۵273.  

شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی - کوچه -17 ستاد - اجرایی فرمان امام 
)ره( با نمایندگی آقای  احسان کشاورز فرزند احمد .  اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل 4۹ قانون اساسی 

گردشکار: بتاریخ بیست ویکم اردیبهشت ماه یکهزارو چهارصد ویک پرونده کالسه 140140۹200001۸۹021 تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل 
تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 1۸1/43۸۸0/ن - مورخه 1401/02/1۹ 
گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرســتی گردیده دادگاه با عنایت به 

جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتی مبادرت به صدور تصمیم  رای مینماید .
» قرار سرپرستی « : 

در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرســتان میناب ، محله شــنبه چاالکی ، جنب زمین ۸ هکتاری ســتاد قطعه 144 به مســاحت 2۸4/04متر مربع که حســب پاســخ شماره 
1401/۵4 مورخ 1401/01/21 کارشــناس رســمی دادگســتری ملک مذکور غیر محصور وفاقد ســابقه ثبتی معرفی و اعالم داشــته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار 
و ســودجو میباشــد با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب اســت و فاقد ســابقه ثبتی می باشــد ، لذا به منظور جلوگیری از ســوء استفاده و 
تصرف در ملک ،  الزم اســت یک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نســبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شــود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشــخاص 
حقیقــی و یــا حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع آن شــود دادگاه با اســتناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رســیدگی به پرونــده های موضوع اصل 4۹ 
قانون اساســی قرار سرپرســتی نمایندگی ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( اســتان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد 
بــود وفــق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نســبت به انجام وظایف قانونی خــود اقدام و گزارش اقدامات 
 خود را مســتمراً به این دادگاه ارائه نماید. مقرر اســت دفتر مراتب به ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش 

دادگاه وفق ماده 10 قانون صدرالبیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید . 

مختار صادقی - رئيس دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان

                                        دادانهم
پرونده کالسه 140140۹200001۹3۸۸0 شعبه دادگاه اصل 4۹ قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 1401403۹00003۶1271.  

 شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی - کوچه -17 ستاد - اجرایی فرمان 
امام )ره( با نمایندگی آقای  احسان کشاورز فرزند احمد .  اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل 4۹ قانون اساسی 

گردشــکار: بتاریخ بیست وچهارم اردیبهشت ماه یکهزارو چهارصد ویک پرونده کالسه 140140۹200001۹3۸۸0 تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء 
کننده ذیل تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 1۸1/433۵3/ن - مورخه 
1401/02/1۹ گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه 
با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتی مبادرت به صدور تصمیم  

رای مینماید .
» قرار سرپرستی « : 

در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب ، محله شنبه چاالکی ، جنب زمین ۸ هکتاری ستاد قطعه 1۵3 به مساحت 312/1۶ مترمربع که حسب پاسخ شماره 1401/۶3 مورخ 1401/01/21 
کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور وفاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با عنایت به جمیع اوراق و محتویات 
پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد ، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ،  الزم است یک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت 
به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 و 20 
اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 4۹ قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم 
میدارد براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود 
 اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمراً به این دادگاه ارائه نماید. مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش 

دادگاه وفق ماده 10 قانون صدرالبیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید . 
مختار صادقی - رئيس دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان

                                        دادانهم
پرونده کالسه 140140۹200001۹3۸۵7شعبه دادگاه اصل 4۹ قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 1401403۹00003۶103۵.  

 شــاکی : ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی - کوچه -17 ستاد - اجرایی فرمان 
امام )ره( با نمایندگی آقای  احسان کشاورز فرزند احمد .  اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل 4۹ قانون اساسی .گردشکار: بتاریخ بیست وچهارم 
 اردیبهشت ماه یکهزارو چهارصد ویک پرونده کالسه 140140۹200001۹3۸۵7شعبه تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است مالحظه 
می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 1۸1/4337۵/ن - مورخه 1401/02/1۹ گردیده و با توجه به اینکه 
امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده 

با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتی مبادرت به صدور تصمیم  رای مینماید .
» قرار سرپرستی « : 

در خصــوص یــک قطعــه زمین واقع در شهرســتان میناب ، محله شــنبه چاالکــی ، جنب زمین ۸ هکتاری ســتاد قطعه 1۵1 به مســاحت 2۶1/20 مترمربع که حســب پاســخ 
شــماره 1401/۶1 مورخ 1401/01/21 کارشــناس رســمی دادگســتری ملک مذکور غیر محصور وفاقد ســابقه ثبتی معرفی و اعالم داشــته اند امکان تصرف از ســوی اشــخاص 
زمین خوار و ســودجو میباشــد با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب اســت و فاقد ســابقه ثبتی می باشــد ، لذا به منظور جلوگیری از سوء 
اســتفاده و تصرف در ملک ،  الزم اســت یک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نســبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شــود تا از حقوق صاحبان حق اعم از 
اشــخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع آن شــود دادگاه با اســتناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رســیدگی به پرونده های موضوع اصل 
4۹ قانون اساســی قرار سرپرســتی نمایندگی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( اســتان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد 
بــود وفــق مقــررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نســبت به انجام وظایف قانونی خــود اقدام و گزارش اقدامات 
 خود را مســتمراً به این دادگاه ارائه نماید. مقرر اســت دفتر مراتب به ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش 

دادگاه وفق ماده 10 قانون صدرالبیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید . 
مختار صادقی - رئيس دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
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یکشنبه 1 خرداد 1401

20 شوال 1443

سال بیست و یکم شماره 3886

يزدياسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

فروردین :
امروز اتفاقــات زیادی در اطراف تــان در جریان 
 است، به همین دلیل بسیار هیجان زده هستید. به نظر 
می رسد که احساس سرزندگی می کنید و همه چیز 
همان طور که دل تان می خواهد پیش می رود. از این که می بینید 
می توانید همه ی کارها را به بهترین شکل به انجام برسانید متعجب 
شده اید. اما حواس تان باشد که حتی در اوج شلوغی هم باید کمی 
اســتراحت کنید و از زیبایی های اطراف تان لذت ببرید. بدانید که 
لبخند شما از همه چیز ارزشمندتر است، پس به جای این که از این 

هیاهو دچار اضطراب شوید بهتر است از آن لذت ببرید.
     اردیبهشت :

امروز ممکن اســت عصبانی شــوید، زیرا متوجه 
خواهید شد که قبل از شــروع یک کار جدید باید 
اول همه ی کارهای نیمه تمام گذشته را به سرانجام 
برسانید. این درحالی است که دیگران همه به شما تکیه کرده اند و 
انتظار دارند که تعهدات تان را نادیده نگیرید. یک نفس عمیق بکشید 
و آستین ها را باال بزنید. فقط کافی است تا زمانی که انجام کارهای 
نیمه تمام به پایان نرسیده است به کسی وعده ی جدید ندهید. کمی 

تمرکز و پشتکار کلید حل مشکالت شماست.
     خرداد :

در صورتی می توانید به تحقق آرزوهای تان دســت 
پیــدا کنید که ایــن دو نکته را فرامــوش نکنید: 1. 
حتی اگر احســاس می کنید که آرزوهای تان دست 
 یافتنی هســتند، باید بدانید که تحقق آن ها به همین 
سادگی ها امکان پذیر نیســت. 2. بعضی چیزها بهتر است اصاًل 
اتفاق نیفتند، زیرا وقتی تحقق یافتند احســاس خوشایندی به شما 
دست نخواهد داد. بدانید که همیشه انتخاب های مختلفی پیش روی 
شماســت و این خودتان هستید که تصمیم می گیرید کدام یک را 
دنبال کنید. اما قبل از این که مســیر مشخصی را انتخاب کنید باید 

همه ی جوانب را بررسی کنید.
    تیر :

امروز انــرژی های عجیب و غریبــی را در اطراف 
تان حس می کنید، اما نمی توانید دلیل شــان را پیدا 
 کنید. به نظر می رسد این انرژی ها خبری را از آینده 
برای تان آورده اند، اما متأسفانه قابل فهم نیستند. برای این که معنی 
 این پیام ها را درک کنید خودتــان را به زحمت نیندازید. فقط به 
آن ها گوش کنید و ذهن تان را زیاد درگیر نکنید. همین که فعاًل از 

وجود این پیام ها آگاه باشید کافی است.
       مرداد :

از نظر روابط اجتماعی به نظر می رســد که هفته ی 
پرمشــغله ای را پیش رو داریــد و گفت و گوهای 
هیجان انگیزی انتظارتان را می کشند. اگرچه این خبر 
خوشایندی برای شماست، اما باید بیش از پیش به روابطی که دارید 
دقت کنید. حواس تان باشــد که هیچ چیــزی را با صورت ظاهر 
نپذیرید، به ویژه اگر موضوع عشقی باشد. سعی کنید از این روابط و 
گفت و گوها استفاده کنید تا مسیر درست زندگی را تشخیص دهید.

   شهریور :
به نظر می رســد که برای تجسم زندگی دلخواه تان 
به فکر و خیال پناه برده اید. ممکن اســت با این کار 
خودتان را به سادگی گول بزنید، اما مطمئن باشید که 
دیگران باورتان نخواهند کرد. سعی کنید به واقعیت های زندگی تان 
توجه کنید و اولویت هایی را که دارید براســاس اهداف تان تنظیم 
کنید. حتی اگر الزم شد بهتر است به خاطر سالمتی خودتان هم که 
شــده بعضی از رفتارهای تان را تغییر دهید. شک نکنید که به این 

ترتیب شادتر خواهید زیست.
      مهر :

به نظر می رســد که ابرهای مه آلــود کنار رفته اند 
 و اکنون می توانید قابلیت های پنهان و نامشــخص 
آینــده ی خود را ببینید. با این که هنوز مشــکالت 
بســیاری پیش پای تان قرار دارند، ممکن است فکر کنید که همه 
چیــز خوب و مثبت پیش می رود. اهداف بلند مدت تان را از نظر 
دور نکنید و تا می توانید برای رسیدن به آن ها تالش کنید. افکارتان 
مســیر موفقیت را به شما نشان می دهند، اما باید برای حرکت در 

مسیر برنامه ریزی کنید.
        آبان :

 همه چیز کمی آشفته به نظر می رسد، اما باید صبوری 
به خرج دهید. ممکن اســت یک ندای درونی به شما 
بگوید که درحال از دست دادن فرصت مهمی هستید. 
اما بدانید که موفقیت یا شکست به خودتان بستگی دارد. میانه ی 
مســیر را بگیرید و سعی کنید از همین لحظه ای که در آن هستید 
 نهایت اســتفاده را ببرید. البته فرامــوش نکنید که در کنار همه ی

 این ها باید به وظایف تان هم عمل کنید.
    آذر :

به نظر می رســد که تالش می کنید تا آینده ی خود 
را طــوری رقم بزنید که با اهــداف بلند مدت تان در 
تضاد نباشــد. اما ممکن اســت هنوز این آمادگی را 
 نداشــته باشــید که به دیگران بگویید واقعًا چه چیزی در زندگی 
برای تان مهم است. همیشه وقتی با کسی حرف می زنید سعی می 
 کنید تا امنیت احساسی خود را حفظ کنید. امروز هم همین رویه را 
 ادامــه دهید، فقط کمی دقت تان را بیشــتر کنیــد تا تصمیمات 

هوشمندانه تری اتخاذ کنید.
      دی :

تا همین چند وقت پیش همه چیز خیلی خوب پیش 
می رفت، اما امروز به نظر می رسد که کارها به هم گره 
خورده اند. حواس تان باشد که منفی نگری مشکلی 
را حل نخواهد کرد، اما اگر کمی واقع نگری خود را افزایش دهید 
همه چیز بهتر خواهد شد. برای این که درک بهتری از موقعیت داشته 
باشید باید از دیگران هم نظرخواهی کنید. از مشورت های خوب 

بهره بگیرید تا بتوانید انتخاب های بهتری داشته باشید.
    بهمن :

 به نظر می رســد که دیگــران منظورتان را اشــتباه 
فهمیده اند و اکنون بســیار ناراحت هســتید. هرچه 
 بیشتر سعی می کنید وضعیت را درست کنید، بیشتر به 
خرابی ها دامن می زنید. بدانید که کلید حل این مشکل در دنیای خارج 
نیست، شاید بهتر باشد که رویکرد خودتان را تغییر دهید. وقتی رویه ی 

خود را تغییر دهید همه چیز خود به خود عوض خواهد شد.
  اسفند : 

آدمی نیســتید که وقتی کتابی در دست می گیرد دزدکی 
آخرین صفحه را بخواند، همیشــه ترجیح می دهید به 
ترتیب صفحات پیــش بروید و خودتان پایان ماجرا را حدس بزنید. 
اما اآلن همه چیز فرق می کند، باید تصمیم بگیرید که می خواهید کدام 
صفحه ی زندگی را ورق بزنید و دیگر غصه ی چیزهای از دست رفته 
را نخورید. اگر اتفاقات غیرقابل پیش بینی در زندگی تان رخ داد نگران 
نشوید، زیرا اکنون نمی توانند مانع مسیری شوند که در پیش گرفته اید.

متعدد  جوامع  اجتماعی  صورتبندی  در  مهاجرت 
تاثیرات فراوانی دارد.

   جوامــع مهاجر پذیر همواره جذابیــت هایی را ایجاد 
می نمایند تا مهاجرت ها بــه آن مکان صورت پذیرد. 
 مناطق متعدد خلیــج فارس همواره در بســتر تاریخ 
 مهاجر پذیر و مهاجر فرست بوده اند. شهر جناح در پسکرانه های 
خلیج فارس از جمله شــهرهای مهمی بوده اســت که 
مهاجرت های زیادی از نقــاط مختلف به آن صورت 
گرفته است. در قسمت نخست به مهاجر فرستی از شهر 
جناح به مناطق دیگر پرداخته شد و به نقاط متعددی در 
این ارتباط اشــاره گردید. اما جمعیت این شهر در بستر 
زمان علیرغم مهاجرت هایی کــه از آن صورت گرفته 
است، همچنان رو به ازدیاد بوده است. این مسئله به خوبی 
نشان می دهد که مهاجرت های متعدد از نقاط مختلف و 
به ویژه شهرهای استان فارس، شیبکوه، فرامرزان و غیره 
به این شــهر صورت پذیرفته است. شاید در نگاه اول به 
نظر برســد که فاصله چندانی بین فرامرزان و شیبکوه با 
جناح وجود نداشته است، اما در گذشته با توجه به وسایل 
حمل و غیره همین فاصله ها هم برای بسیاری از مردم 
اندک نبوده است. از سوی دیگر مهاجرت های گذشته 
 با اکنون بســیار متفاوت بوده است اختالفات قبیلگی و 
طایفه ای در برخی از موارد باعث مهاجرت عده ای از یک 
قبیله به مکان دیگر می گردید و چون در گذشته وسایل 
حمل و نقل همانند اکنون نبود، ممکن بود افراد یک طایفه 
سالیان متوالی همدیگر را ندیده و از هم بی خبر باشند. 
اگر به صورتبندی شهر جناح و شکل گیری محالت این 
 شهر به دقت نگریسته شود به خوبی مشخص است که 
طایفه ها و اقوام معموال در یک مکان سکنی داشته اند و این 
مهم در مورد بسیاری از روستاها و شهرهای دیگر جنوب 
هم مصداق دارد. این نوشتار که با حمایت های فرهنگی 
شورای اسالمی شهر جناح و شهردار فرهنگ دوست و پر 
تالش این شهر جناب آقای مهندس محمد جاللی به رشته 
تحریر در می آید، در نظر دارد به چگونگی مهاجرت از 
شهرهای و مناطق دیگر به شهر جناح پرداخته و دالیل آن 
را مورد واکاوی قرار دهد.موقعیت جغرافیایی شهر جناح و 
قرار گرفتن این شهر در نزدیک ترین مسیر منطقه بستک 
به دریا، از موارد مهم مهاجرت به این شــهر در گذشته 
بوده است. بسیاری از افراد که در گذشته از مناطق متعدد 
استان فارس به شهر جناح مهاجرت کردند از تجار و یا 
افراد ی بوده که دارای هنر و حرفه مشــخصی بودند و 
شهر جناح مکانی بود که آن ها بتوانند کاالهای تولیدی 
خــود را با کمترین فاصله ممکن بــه دریا برای فروش 

برســانند و عالوه بر آن شهر جناح و مناطق اطراف آن 
هم مرکز فروش کاالهای آن ها بود. به عبارتی موقعیت 
 جغرافیایی شــهر جناح باعث گردیده بــود که تجار و 
پیشه وران در این شــهر امکان پیشرفتشان بیشتر بود. 
برخی از خانواده ها در بستر زمان به شهر جناح مهاجرت 
کردند و برای نمونه اگر از اوز مهاجرت به بستک و جناح 
صورت گرفته به این صورت بود که تعدادی از خانواده 
 ابتدا از اوز به شــهر جناح آمده و در یک محله ســاکن 
 می گردیدند و به تدریج اقوام دیگر خود را از اوز با توجه به 
جذابیت های اقتصادی شهر جناح و نزدیکی به دریا به 
شهر جناح فراخواندند. ازدواج های افراد مهاجرت کننده 
 از مکان های دیگر به شــهر جناح با مردم موطن اصلی 
آن ها نیز در مهاجرت افراد به جناح تاثیر گذار بوده است. 
اگر به ساختار ناحیه جهانگیریه قدیم به خوبی نگریسته 
شــود به خوبی مشخص می گردد که جمعیت زیادی از 
هرم، کاریان، ســده، کهنویه، بلوکات، اوز، فیشور، بلغان 
و دیگر مناطق اســتان فارس به روستاها و مکان های 
متعدد ناحیه جهانگیریه و از جمله شهر جناح مهاجرت 
نموده و خوانین بنی عباسی بستک هم از این مهاجرت 
حمایت نمودند. اما جمعیت مهاجر به نواحی متعدد ناحیه 
جهانگیریه با توجه به ســاختار جامعه مقصد اقتصاد و 

معیشت خود را شکل دادند. برای نمونه مهاجران سدهی، 
هرمی، کهنویه ای و اوزی و غیره که به شهر جناح مهاجرت 
کردند، با توجه به سابقه تجاری شهر جناح در اقتصاد و 
تجارت وارد شده و پیشرفت شایانی در این زمینه نمودند. 
اما همین مهاجران در دیگر مناطق ناحیه جهانگیریه و با 
توجه به اقتصاد و معیشت جامعه مقصد به شغل های دیگر 
و از جمله کشاورزی، باغداری و غیره مشغول گردیدند. 
بنابراین اقتصاد و معیشت شهر جناح نیز در شکل دهی 
ساختار اقتصادی مهاجران تاثیرگذار بوده است. بسیاری 
از همین افراد و خانواده هایی که از مناطق متعدد به شهر 
جناح مهاجرت نمودند، دوباره از این شهر به مناطق دیگر 
و از جمله کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس مهاجرت 
کردند. با توجه به مسیر خور جناح، مهاجرت این افراد 
به کشــورهای عربی تسهیل می گردید. با مطالعاتی که 
نگارنده در ارتباط با مهاجرت به شهر جناح انجام داده 
و مصاحبه هایی که در این زمینه صورت گرفته، مشخص 
گردید که مهاجرت کنندگان به شهر جناح از همان ابتدای 
مورد به این شهر، تعلق خاطر خاصی به این شهر داشته 
 و خدمات فرهنگی و اقتصادی زیادی به این شهر انجام 
داده اند. انجمن جناح در سال های متعدد در دوران گذشته 
خدمات عمرانی و فرهنگی زیادی برای این شهر انجام 

داد. اما ترکیب این انجمن ها نشان می دهد که بسیاری از 
روسا و دست اندرکاران انجمن افرادی بودند که در بستر 
زمان به شهر جناح مهاجرت نمودند. همواره این سئوال 
بــه ذهن تداعی می گردد که چرا مهاجرت ها از مناطق 
بزرگ. کوچک استان فارس و به ویژه مناطق اطراف شهر 
اوز به جناح صورت گرفته است و چرا مردم آن مناطق 
به راحتی در شــهر جناح ماندگار شده و در بستر زمان 
اقوام دیگری از آن ها هم به شهر جناح آمدند. شهر جناح 
دارای جذابیت های متعددی برای مهاجران از نظر طبیعت، 
تجارت، تعامل و غیره بوده است. روستاهای اطراف شهر 
 اوز و خنــج، دارای اقتصاد چند وجهی بوده و برخی از 
آن ها دارای اقتصاد کشــاورزی و باغداری بودند. چون 
اقتصاد مشابه آن ها در شهر جناح وجود داشت، بنابراین 
اگر آن ها بر اثر مســائل اجتماعی، اقتصادی و حتی 
سیاسی که بر گرفته شده از رفتار کدخدایان، کالنتران 
و غیره بود، به جناح مهاجرت می کردند، می توانستند 
شیوه امرار معاش خود را در زمینه اقتصادی ادامه دهند. 
اما مسیر تجاری خورجناح و انتقال کاال از این مسیر به 
به شناخت جناح به تمام مردم مسیر کاروان های تجاری 
اعم از مردم شیبکوه و اســتان فارس کمک کرده بود. 
وسعت دشــت جناح و تعاملی که جناحی های ساکن 

با مهاجرت کنندگان داشــتند، انگیره ی زیادی را برای 
مهاجرت به شــهر جناح ایجاد می کرد. تجار و افراد 
متمول زیادی از مناطق متعدد وارد شهر جناح شدند و 
 آمدن آن ها به شهر جناح مرتبط با آگاهی های پیشین 
 آن ها نسبت به مسایل اقتصادی شهر جناح بود. برخی از 
 خانواده ها که تجارت را به صورت خاندانی و خانوادگی

 انجام می دادند به تقســیم افراد خود در مراکز تجاری 
اقــدام نمودند. برای مثال یک نفــر از این خاندان در 
بندرچارک که مــکان صــادارات و واردات کاال بود 
تجارتخانه دایر نموده، فــرد دیگری از این خاندان در 
شهر جناح که مســیر ورود و پخش کاال بوده، سکنی 
مــی گزید و نفر ســوم در الر، اوز و گراش که کاال به 
آن جا برای پخش به صورت عمده و خرده فروشــی 
 می رســید، فعالیت می نمود و به تدریج خانواده های 
 آن ها و اقوام نزدیکشان هم در سه محل یاد شده سکنی 
می گزیدند.) علی بها الدینی، مصاحبه، ۱۳99( بخشی 
از مهاجران که به شهر جناح آمدند نیز از منطقه جویم 
و المــرد بودند. جویم و مناطق اطراف آن مکان تولید 
غالت بود و غالت را از مسیرهایی که از استان فارس 
منتهی به جناح بود، وارد شــهر جنــاح نموده و از آن 
 جا از مسیر خورجناح به بندرچارک و منطقه شیبکوه 
می فرستادند. به همین دلیل نیز افرادی از اشکنان، فال، 
عالء مرودشــت و جویم به شهر جناح در بستر زمان 
مهاجرت نمودند. برخی از آن ها ممکن است در بستر 
زمان دوباره به موطن اصلی خود برگشته و یا به منطقه 
شیبکوه و کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس از مسیر 
خورجناح مهاجرت کرده باشند.مهاجرت از شیبکوه به 
جناح و بالعکس همواره در بســتر زمان وجود داشته 
است. چون فاصله اندکی بین شیبکوه و شهر جناح از 
طریق مســیر خورجناج وجود دارد. بین شهر جناح و 
روســتای مراغ در بخش شیبکوه بیست و دو کیلومتر 
فاصله می باشــد و از جناح تــا بندرچارک به عنوان 
مرکز بخش شیبکوه ۴۵ کیلومتر مسافت از مسیر خور 
جناح بیشتر نیست. بنابراین از گذشته های دور رفت 
و آمدهای زیــادی برای مقاصد اقتصادی، اجتمکاعی 
و فرهنگی بین دو طرف وجود داشــت و خانوداه های 
زیادی از شیبکوه به شهر جناح مهاجرت کردند که اکنون 
در شهر جناح ســاکن بوده و ارتباط خود را با موطن 
 اصلی خود نیز قطع ننموده اند. تجاری بودن شهر جناح و 
پتانسیل جمعیتی آن که باعث شکل گیری بسیاری از 
زیرساخت های خدمات شهری گردیده بود، مهاجرت ها 
را از روستاها و مناطق اطراف به شهر جناح تسریع نمود 
که در نوشتار آتی به صورت مفصل به آن پرداخته می شود 
 تا نشان داده شود که جناح در کنار مهاجر فرستی، شهر 

مهاجر پذیر نیز بوده است.
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@ gmail.comM.hassannia1354

مهاجرت و تاثیر آن در صورتبندی اجتماعی شهر جناح)قسمت دوم(
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در سالیان گذشته و هم اکنون پژوهشگران و تحلیل گران موضوعات توسعه مهندسی 
پایدار و همچنین حیات موجودات و انسان ها با کیفیت مطلوب، همچنان به اصالح 
و تغییر ســاختار مصرف در منابع آبی و دقت الزم در فرهنگ سازی الگوی مصرف 
با مدیریت اســتراتژی راهبردی برای استفاده بهینه با رویکرد مهندسی ارزش را در 
 کشــور پهناور ایران که پتانسیل توســعه و پایداری را به دلیل موقعیت جغرافیایی 
دارد بیش از هر زمان دیگر مطالبــه دارند که می تواند در اولویت تمام موضوعات 
سرنوشت ساز باشد.آب این مایه حیات در کنار آموزش، اولین نیاز هر انسان و کشور 
 به شمار می رود.در گذر تاریخ و هم اکنون تمامی قدرت های جهان ، انرژی و میزان 
توان خود را ابتدا از بخش کشــاورزی و آموزش،  در اختیار گرفته ،سپس به سایر 

انرژی های دیگر  دسترسی یافته اند. 
    مدیریــت و برنامــه ریزی علمــی با تحلیل هــای ذینفعان موضــوع و کنترل 
هزینه ها با روش مهندسی ارزش این مهم را حاصل خواهد نمود. در تولید محصوالت 

کشاورزی ،منطقه بندی زمین های حاصلخیر و کنترل میزان کاشت و تولید و صادرات 
محصــوالت کم مصرف آب ،الزام در حاکمیتی کردن و مدیریت مرکزی این موضوع 
را ضــرورت می داند.تعرفه هایی باید ایــن گوهر با ارزش را در حد خودش تعیین 
کند و اصالح الگوی مصرف را عملی کند.بهبود اکوسیســتم طبیعت و اصالح بنیادی 
طبیعت با کنترل میزان رطوبت محیط و چرخه ی آب در طبیعت اتفاق خواهد افتاد.

بررســی و مدیریت علمی و اســتفاده از دانش آموخته های متخصص، مخاطرات 
تولید بحران برای آب در تمامی رشته ها، صنعت ،گردشگری،عمران،حیاط وحش و 

طبیعت و.. .را ضروری می داند . 
   نویسنده ،امید دارد مسئولین حاکمیت به این مهم بصورت کامال اورژانسی بپردازند 
و قبل از اتفاقات و تولید بحران با نگرش مهندســی پدافند غیرعامل در این موضوع 
مدیریت مهندسی داشته و انسان های شایسته ی این سرزمین را دچار بحران و قحطی 

ننمایند.بحران نتیجه ی جهل ماست.

ریسک محتمل آب باالتر از تمام بحران ها حتی قیمت نان
یادداشت

          رستم قهرمانی 
کارشناس ارشد مهندسی عمران

گروه گــزارش  // » رعنا چالش « مدیر مرکز 
نیکوکاری دستهای مهربان گلشهر بندرعباس 
ومدیر پایگاه سالمت روان اجتماعی مهرورزی 
گفت: مرکز نیکوکاری دســتهای مهربانی از 
سال ۹7 و پایگاه ســالمت روان مهرورزی 
ازســال ۸۰ در جهت محرومیــت زدایی، 
گلدوزی،  خیاطی،  آموزش  زایی،  اشــتغال 
بافتنی، حصیر بافی بصورت رایگان به زنان 
سرپرست وبد سرپرست و... فعالیت خود را 
آغاز کرد و ایجاد بازارچه محلی گلشهرجنوبی 
 بــرای زنان سرپرســت وبد سرپرســت، 
آمــوزش  هــای پیشــگیری از اعتیــاد 
وحمایــت از بهبــود یافتــگان، و اموزش 
خانواده  آمــوزش   ، زندگی  هــای  مهارت 
باایجــاد صندوق  زنان  توانمند ســازی   و 
قــرض الحســنه، ایجاد صنــدوق کمک 
بــه نیازمنــدان، ایجاد دو گــروه مجازی 
نیازمندان ، سرکشــی و  برای کمک بــه 

توزیع  نیازمنــدان،  بــه  رســانی   کمک 
بســته های معیشــتی در مناسبت های 

مختلف، آموزش کالســهای قرآن ، احکام، 
برای  انگلیسی) فعال درفضای مجازی(   زبان 
خانم ها بصورت رایگان از دیگر فعالیت های 

این مرکز نیکوکاری است. 
   چالش افزود: برگزاری جلســات ختم قرآن 
در مــاه مبارک رمضــان، دادن هدیه به دختران 
شرکت کننده درجلسات جهت تشویق وگسترش 
 فرهنگ قــرآن خوانی، اهدای چــادر نماز به 
دختران به سن تکلیف درشبهای قدر درمسجد 

حضرت مهدی )عج( گلشــهر را داشتیم. چالش 
گفــت : این مرکز درحوزه آمــوزش های مورد 
نیاز مــردم محله، آموزش های فنی و حرفه ای، 
صنایع دستی، واشتغال زایی فعالیت دارد. همچنین 
آموزش پیشگیری از ایدز وانجام تست اچ، ای، 

وی در خوابگاه دانشجو یی را داشتیم. 
  وی اظهار داشــت :به صدنفر مددجوی مرکز و 
همچنین نیازمندان که بصورت موردی شناسایی 
ویا معرفی می شــوند، نیز خدمــات مورد نیاز 

ارائه می شــود. خدمات مان هم کمک معیشتی، 
درمــان، ویلچر، کولر ، یخچال،... و هرچیزی که 
نیاز داشته باشند، ارائه می شود. چالش گفت: پنج 
دستگاه یخچال و یک دستگاه کولر هم توانستیم 
با یاری خیرین به نیازمندان اهدا کنیم. مدیر مرکز 
نیکوکاری دستهای مهربان گلشهر افزود: با معرفی 
مرکزمان در فضای مجازی ودوستان وهمکاران و 
بازدید از منازل محرومان، نیازمندان را در مناطق 
مختلف شهر بندرعباس شناسایی وبه آنها خدمات 

 ارائه می کنیم. چالش گفــت: خیرین می توانند 
کمکهــای نقــدی شــان بــه شــماره کارت 
6037۹۹7۹50040338 و شــماره حســاب 
880348684 مرکــز نیکو کاری  دســت های 
مهربان واریز نموده  و هدایای غیر نقدی شــان 
را  به آدرس گلشهرجنوبی خیابان شهید دهقانی 
روبروی مسجد حضرت مهدی )عج( تحویل دهند 
و یا با شــماره تماس 0۹171676571 تماس 

حاصل نمایند.

مرکز نیکوکاری" دستهای مهربانی" گلشهر بندرعباس یاریگر محرومان

بــه صدنفــر مددجــوی مرکــز و 
همچنین نیازمنــدان که بصورت 
 مــوردی شناســايی ويــا معرفی 
می شــوند، نیز خدمات مورد نیاز 
ارائه می شــود. خدمات مان هم 
کمک معیشــتی، درمــان، ويلچر، 
کولــر ، يخچــال،... و هرچیزی که 
نیاز داشته باشند، ارائه می شود

,,

         علی زارعی/ دريا
daryaz           @gmail.com1359

روایت رنج پنهان یک مادر در کتاب »مثل نهنگ نفس تازه می کنم« 
گروه گزارش //  نویسنده هرمزگانی کتاب »مثل یک نهنگ 
نفس تازه می کنم« با تاکید بر آگاهی مسئوالن از وضعیت 
بد اقتصادی خانواده ها گفت: اگر مســئوالن می خواهند 
جمعیت افزایش پیدا کند، برای بهبود شرایط اقتصادی و 

ملزومات مرتبط باید یک نگاه فوریتی داشته باشند. 
    تشکیل خانواده و فرزند آوری در حال حاضر به عنوان یکی 
 از مهمترین مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی محسوب 
می شود تا جایی که رهبر معظم انقالب اسالمی ایران به این مسئله 
ورود و بر افزایش جمعیت تاکید کردند.شعار فرزند کمتر و زندگی 
بهتر در دهه های 60-70 سبب شد تا برخالف آموزه های دینی 
و اسالمی، نگرش های منفی به مقوله فرزند آوری در جامعه رواج 
پیدا کند به گونه ای که اثرات زیان بار آن در جامعه کنونی مشاهده 
می کنیم و بیشتر جمعیت کشــور را افراد سالخورده ای تشکیل 
می دهند که قطعا اگر رهبری بر این مســئله تاکید نمی کردند در 
آینده ای نه چندان دور باید اثرات ناگوار جمعیت پیر را در تمامی 
حوزه های بهداشت و سالمت، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... 
را مشاهده می کردیم.تبلیغات گسترده سیاست های کنترل جمعیت 
و تشویق زوجین به نداشتن فرزند در دهه های گذشته تا جایی 
پیش روی کرده بود که در سراســر استان های کشور حتی در 
دورترین نقاط، این تبلیغات به صورت متعدد و از رســانه های 
جمعی به خصوص صدا و ســیما به عنوان رسانه جمعی انجام 
می شــد که ماحصل آن خانواده های بدون فرزند، تک فرزند و 
بعضا دو فرزندی است. در سال های اخیر مسئوالن نتیجه سیاست 
غلط کنترل جمعیت به تاثیر از فرهنگ غربی را متوجه شده اند 
که این مســئله به بحران جمعیتی تبدیل شده هر چند اقداماتی 
برای رفع این مشکل در حال انجام است اما کافی نیست و همه 
مســئوالن نظام باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشند و با 
توجه به تاکیدات رهبر انقالب اســالمی ایران باید در خصوص 
تاخیر ازدواج، شغل، مسکن و دیگر مسائل جوانان، مشکالت 
به صورت ریشــه ای حل شوند.با توجه به اینکه در هفته ملی 
جمعیت قرار داریم لذا گفتگویــی را با خانم معصومه امیرزاده، 
نویسنده کتاب مثل نهنگ نفس تازه می کنم را ترتیب دادیم، وی 
در این کتاب زندگی مادری را روایت می کند که تمامی سختی ها 
و مشــقت های مادری را که با جسم و روح خود را درک کرده 
با قلم زیبا و هنرمندانه برای مادران این سرزمین نگاشته است به 
این امید که نگرش های منفی و تعارضات فردی و بین فردی آنها 

تغییر پیدا کند. 
   مثــل نهنگ نفس تازه می کنم روایت رنج پنهان یک 

مادر است
   معصومــه امیرزاده، نویســنده هرمزگانی بــا تاکید بر اینکه 
کتاب مثل نهنــگ نفس تازه می کنم روایــت زندگی یک فرد 
فعال اجتماعی اســت که عاشــق می شــود و ازدواج می کند 
اما با بارداری ناخواســته مواجه می شــود، اظهار داشــت: در 
 حقیقت این فرد مســیری را اعم از انتخاب همســر، ازدواج، 
فرزند آوری در چارچوب خانواده سپری کرده اما با آرزوهای 
شخصی خود در حوزه فعالیت اجتماعی دچار تعارض می شود. 
وی تاکیــد کرد: این کتاب روایت رنج پنهان یک مادر برای فهم 
سختی های مادری است که در خالل این داستان متوجه می شود 
که چه مسیری و چطور باید آن را طی کند.نویسنده هرمزگانی با 
اشاره به اینکه در نگارش این کتاب از ابعاد قرآنی و روانشناسی 
برای برون رفت از تعارضات فردی و بین فردی اســتفاده کرده 
اســت، گفت: مطالعه این کتاب برای افرادی که زندگی مشابهی 
با نویســنده این کتاب دارند دارای این حســن هست که سبب 
حل تعارضات شخصی و بین فردی آنها می شود.امیرزاده تاکید 

کــرد: در کتاب »مثل نهنگ نفس تازه می کنم« ســعی کردم از 
نظر متخصصان حوزه روانشناسی بهره مند شوم تا مخاطب بعد 
از مطالعــه این کتاب راه حل هایی برای برون رفت از تعارضات 
درونی خود و تعارضاتی که با همسر و اجتماع را داشته باشند، 
ارائه کنم.وی افزود: همچنین تالش کردم تا از نظر فالسفه، حوزه 
عرفــان و نگاه به زن به صورت کالن بهره مند بشــوم و مبتنی 
بر آن ســعی کنم خواننده این کتاب بعــد از اتمام آن یک تغییر 
شناختی نسبت به این حوزه پیدا کند یعنی شناخت آن نسبت به 
مادری تفاوت پیدا کند و مبتنی براین شناخت، احساسات او نیز 
تغییر کند.این نویسنده هرمزگانی با اشاره به نظرات خوانندگان 
این کتاب بیان کرد: خوانندگان این را تایید کرده اند و رنجی را 
که با شخصیت داستان طی می کنند را دوست داشتند، امیدوارم 
سایر دوستان نیز این کتاب را بخوانند و لذت ببرند تا در زندگی 
آنها و حل تعارضات آنها موثر باشــد.امیرزاده با بیان اینکه هم 
اکنون به جهت موقعیت جمعیتی کشور در شرایط خاصی هستیم، 
اظهار داشت: همه نگاه ها به ســمت اقتصاد و در واقع نگرانی 
عموم بخاطر مسائل اقتصادی کشور است در حالی که اگر نگاه 

بلندمدت داشته باشیم شاید مساله اول ما بحث جمعیت باشد.

  جمعیت مانند میوه ای اســت کــه باید در زمان خود 
برسد

  وی ادامــه داد: اقتصاد هرچند که صدمــه بزند یا اوج و فرودی 
داشــته باشــد باالخره از این چالش بیرون می آییم، شاید بشود 
 بعضی از مســائل مرتبط با آن را جبــران کرد ولی جمعیت مثل 
میوه ای اســت که باید در زمان خود برســد و اگر نرسد یا کال و 
نرســیده یا از دهان افتاده است.نویسنده هرمزگانی تاکید کرد: اگر 
از پیچ 20ســاله عبور کنیم دیگر ایران جــوان را نداریم و جبران 
کردن آن خیلی ســخت می شود چرا که در حال حاضر جمعیت، 
مسئله و معضل کشور ماســت.امیرزاده با اشاره به مسائل روحی 
مادران فعال اجتماعی، دانشگاهی و حوزوی در جامعه گفت: برخی 
از فعاالن اجتماعی تمایل به فرزند آوری دارند اما گرفتار مسائل 
روحی هستند که تحمل سپری کردن این دوران برایشان سخت و 
دچار چالش هستند.وی با اشاره به علت و انگیزه نگارش کتاب 
در حوزه فرزندآوری تصریح کــرد: از آنجایی که فرزندآوری و 
چالش های آن موضوع مبتال به جامعه فرهیخته و اجتماعی بود 
لــذا این موضوع را انتخاب و بــه آن پرداختم کما اینکه از زمانی 
که کتاب منتشر شد، خوانندگانی پیدا کرد که مرتب بیان می کنند 
که مشــابه زندگی آنهاست. این نویسنده با بیان اینکه وقتی مساله 
اجتماعی بروز پیدا می کند هرکســی به انــدازه توان خود باید به 
آن بپردازد، اظهار داشــت: با توجه به اینکه هنر، دمیدن روح در 
کالبد انسان هاست لذا وقتی هنرمندان اعم از نویسنده، فیلمساز، هنر 
تجسمی و... به این وظیفه انسانی خود که حفظ جمعیت انسان است، 
بپردازند می توانند جامعه را تحت تاثیر قرار دهند.امیرزاده با تاکید 

 بر اینکه سازوکارهای الزم به جهت اقتصادی و حتی قانونی برای 
فرزند آوری در کشــور ما تعبیه نشــده اســت، گفت: علی رغم 
توصیه هایــی که به فرزندآوری می شــود در خصوص ملزومات 
مرتبط با فرزند آوری اعم از آزمایش غربالگری دوران بارداری، 
هزینه زایمان، پوشک، شیرخشک و.... هیچ اقدامی انجام نشده و 
مشکالت همچنان باقی اســت.وی افزود: تنها کاری که به عنوان 
هنرمند از دســتمان بر می آید شاید تغییر نگرش و باورهاست که 
بتواند به ســمتی حرکت کنند که علی رغم این مشکالت مادر به 
این کار تن بدهد و فهم خود را برای حفظ جمعیت برعهده بگیرد.

نویســنده هرمزگانی با اشاره به اهمیت انکار ناپذیر بعد اقتصادی 
 بــرای فرزند آوری بیان کرد: عالوه بــر اقتصاد عواملی همچون 
رســانه های جمعی، رفتار ســلبریتی ها، پیام های پنهان مبلمان 
شــهری، رفتار موجران با مســتاجران و ... در نبود تمایل برای 

فرزندآوری تاثیر خود را دارد.
  تاثیر منفی پیام پنهان مبلمان شهری در کاهش جمعیت 
   امیــرزاده تاکید کرد: پیام پنهان مبلمان شــهری این اســت که 
مادر را به انضمام کــودک نمی بینند بلکه فقط به عنوان یک فرد 
نگریسته می شــود و امکانات الزم برای راحتی مادران و فرزندان 
در مکان های مختلف در دســترس آنها قرار نمی گیرد.وی ادامه 
داد: رفتارهای موجران با مســتاجران که نه پشــتوانه حقوقی و 
نه قانونی دارد در جامعه بســیار زیاد شــده است به جهت عرفی 
هرچقدر اجاره های مسکونی باال باشد اما مالکان حاضر نیستند 
خانه های خود را به مستاجران با تعداد فرزندان بیشتر اجاره دهند 
و برخی از آنها به ســختی این کار را انجام می دهند.این نویسنده 
با اشــاره به رفتارهای رســانه ای در حوزه فرزندآوری تصریح 
کرد: صدا و ســیما که موظف است تسریع کننده منویات رهبری 
باشد در فیلم ســازی و طراحی شخصیت ها به خانواده های تک 
فرزند یا دو فرزندی توجه دارد یا خانواده های فقیر و در ســطح 
 فرهنگی پایین با لباس های مندرس را تولید می کند که مجموع این 
پیام های پنهان رسانه ای در ناخودآگاه ما تجمع کرده و این فشار 
را روی ذهن زوج ها ایجاد می کند که فرزند آوری شاید بی کالس 
بودن و سطح پایین اجتماعی بودن را می رساند.امیرزاده با اشاره 
به رفتار دولتمردان سایر کشورها در حوزه افزایش جمعیت گفت: 
مسئوالن، نمایندگان مجلس، اساتید دانشگا ها و سلبریتی های آنها 
با تعداد فرزندان باال یا حتی فرزندخوانده در اجتماع حضور پیدا 
می کنند و به عنوان ارزش اخالقی در جامعه خودشان نشان داده 
می شود اما سلبریتی های ما در صفحات مجازی تصاویر خود را با 

حیواناتی مثل سگ و گربه منتشر می کنند.
   افزایش جمعیت نیازمند طرح های فوریتی است

   وی افــزود: زمانی که رفتارها را با هم قیاس می کنیم، متوجه 
می شــویم مدیریت افکار عمومی به نحــوی پیش می رود که 
مخاطب به این نتیجه می رســد نباید فرزند داشته باشد چرا که 
به خودی خود فرزند آوری، فرزند پروری و پذیرش مسئولیت 
انسان دیگر در کنار لذت های آن، سختی های خاص خود رادارد.
نویسنده هرمزگانی در پاسخ به این سوال که طرح های دولت در 
خصوص تشویق به فرزندآوری را چه میزان موثر می داند، اظهار 
داشت: اگر این طرح ها فقط روی کاغذ باقی نماند و تحقق پیدا 
کند قطعا تاثیرگذار هست به عنوان مثال مسکن با قیمت مناسب 
یا خودرو به خانواده های 3 فرزندی و بیشتر به صورت فراگیر 
تحقق پیدا کند، اثرگذار است.  به گزارش  تسنیم ، امیرزاده با تاکید 
بر آگاهی مسئوالن از وضعیت بد اقتصادی خانواده ها در شرایط 
فعلی جامعه خاطرنشان کرد: اگر مسئوالن می خواهند جمعیت 
 افزایش پیدا کند، برای بهبود شرایط اقتصادی و ملزومات مرتبط با 

فرزند آوری باید یک نگاه فوریت داشته باشند.

 تنهــا کاری کــه به عنــوان هنرمند از 
دستمان بر می آيد شايد تغییر نگرش 
و باورهاســت کــه بتواند به ســمتی 
حرکت کنند که علی رغم اين مشکالت 
مادر به اين کار تن بدهد و فهم خود را 

برای حفظ جمعیت برعهده بگیرد

,,


