روزنامه منطقه جنوب کشور

با حضور مقام عالی وزارت
آموزش و پرورش انجام شد

برخورد با هاله های سیاه رنگ دایره شکل ؛

کلنگ زنی  56کالس
درس در هرمزگان

سکونتگاهی رسمی که با مشکالت غیررسمی
دست و پنجه نرم می کند

2

همزمان با سفر وزیر آموزش و پرورش
به هرمزگان صورت گرفت

افتتاحنمایشگاهدستاوردها
و محصوالت تولیدی
هنرستان های هرمزگان

► ورودی شهرک آبشورک  ،بیشتر شبیه یک روستا است ،خانه هایی که برخی ازآنها با بلوک های ســیمانی و یک الیه نازک مالت روی هم سوار
شده اند  ،ظاهرا برخی از خانه ها را هر طور خواســته اند باال آورده اند .
► نقطه به نقطه زمین پر اســت از هاله های سیاه رنگ و دایره شــکلی که در فاصله های چند متری از هم روی زمین نقش بسته اند ،مثل این است
که یک نفر نشسته و سر فرصت زمین را با رنگ سیاه ،رنگ آمیزی کرده است .
► این سوخته زباله ها که می بینی متعلق به کارگاه های بازیافت ضایعات است که به طور گسترده در شهرک آبشورک فعالیت می کنند ،برخی از این
کارگاه ها توسط اتباع بیگانه ای مدیریت می شوند که هموطنان خودشــان را در این کارگاه ها مشغول به کار کرده اند .
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صفحه  8را بخوانید

متقاضیانمسکنبندرعباسی
همچنان در انتظار ثبت نام
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 8صفحه  2000تومان

در مراسمی با حضور استاندار هرمزگان ؛

ظرفیت جدید آب شیرین کن هرمز
وارد مدار بهره برداری شد
6
به مناسبت والدت امام رضا (ع) ؛

پست الکترونیکیdaryanews_bnd @ yahoo .com :

آبا بتن ساحل

Beton Sahel

هشت زندانی جرایم غیرعمد
در هرمزگان آزاد شدند

Aba

تولید و عرضه بتن آماده

عکس :محمد زارعی /دریا

دفترمرکزی 32212929- 32212828:
کارخانه 32561030-31:
آدرس :بندرعباس -بلوار امام خمینی نرسیده به میدان
شهدا نبش خیابان دانش ساختمان بنی هاشمی واحد 2

استاندار هرمزگان در جلسه شورای آموزش و پرورش استان :

 40هنرستان تخصصی باید در هرمزگان ایجاد شود

گروه خبر //مهدی دوستی اســتاندار هرمزگان در
نشست شــورای آموزش و پرورش استان هرمزگان
که با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد گفت:
توجه به شهرک پیامبر اعظم بندرعباس باید یکی از
هدفهای مهم وزارت آموزش و پرورش باشد زیرا این
شهرک نیازمند توجه ویژه در زمینه زیرساختهای
آموزشی است.

استاندار هرمزگان افزود :ایجاد مدارس شبانهروزی
در اســتان به ویژه در جزایــر و توجه به معلمان این
جزایر هــم نیازمند نگاه مثبــت وزارت آموزش و
پرورش اســت زیرا توجه به این دو بخش میتواند
به کیفیت آموزشــی در این مناطق کمک کند.مهدی
دوســتی ادامه داد :برنامه ریزی الزم انجام شــده و
امیدواریــم با همکاری گروههای جهادی و بســیج
اصناف ،ترمیم مدارســی که دچار مشکل هستند را

در تابستان پیشرو انجام دهیم .استاندار هرمزگان با
تاکید بر اینکه هنرســتانهای تخصصی میتوانند در
جهت رفع بســیاری از امور اساسی به استان کمک
کنند ،گفت :با کمــک وزارت آموزش و پرورش در
جهت ساخت هنرستانها کارها را پیش خواهیم برد،
اســتان در زمینه معادن ،فوالد ،پتانسیلهای دریایی،
پاالیش و حوزههای تجاری ظرفیتهای ویژهای دارد
و درخواســت داریم در این حوزه از سوی وزارت
کمک بشــود تا بتوانیم  ۴۰هنرستا ن تخصصی را در
استان ایجاد کنیم.دوســتی در ادامه گفت :در بعضی
مناطق هرمزگان متاسفانه خانوادهها فرزندان دختر را
از ادامه تحصیل منع میکنند و حتی اگر دولت شرایط و
امکانات را نیز فراهم کند بازهم این منع وجود خواهد
داشت از این رو درخواست داریم یک مدرسه مجازی
ملی شــکل بگیرد که در تمام کشــور افرادی که از
تحصیل حضوری باز میمانند بتوانند از طریق فضای
مجازی تحصیل خود را پیگیری کنند و ادامه دهند .وی
گفت :در استان هرمزگان حاضریم تمام امکانات را در
اختیــار بگذاریم تا به صورت پایلوت این طرح اجرا
شود تا در صورت موفقیت طرح در سایر مناطق کشور
نیز اجرایی شود .استاندار هرمزگان ادامه داد :سرویس
مدارس در استان هرمزگان نیازمند توجه ویژه دولت
اســت و دولت در این زمینه و بصــورت ویژه باید
کمک کند تا ما دغدغهای در این زمینه نداشته باشیم

از وزارت آموزش و پــرورش انتظار میرود در این
زمینه برنامه ریزی کنند .دوستی با تاکید بر اینکه جزایر
خلیج فارس باید در کتابهای جغرافیایی ما بدرخشند
گفت :جزایرهای خلیج فارس باید در همه جا دیده
شوند و این نیازمند توجه ویژه آموزش و پرورش است
و باید در این زمینه نهایت تالش و خالقیت را به خرج
داد و حتی مبارزات تاریخی یک ملت با استعمارگران
هم باید به خوبی به نســلهای آینده نشان داده شود.
وی افزود :به طور مثال نیاز اســت جنایت و خباثت
امریکا در به شهادت رساندن  ۲۹۰سرنشین هواپیمای
ایرباس یا مقاومت مردم هرمز در برابر استعمارگران در
کتب درسی گنجانده شود که البته در این زمینه نیازمند
خالقیت و ایده نیز هســتیم .دوستی با تاکید بر اینکه
مدارس استان در حوزه تجهیزات و لوازم سرمایشی
شرایط خوبی ندارند گفت :در بحث تجهیزات و لوازم
سرمایشــی مدارس هم باید توجه ویژهای داشت و
خواهش ما از وزارت آمــوزش و پرورش رفع این
کمبودها و مشــکالت اســت و انتظار داریم در این
زمینه نیز به استان مساعدت شود .وی تامین نیروی
انسانی مورد نیاز برای حل مشکل کمبود معلم را دیگر
مسئله مهم استان در حوزه آموزشی برشمرد و تصریح
کرد :در بحث کمبود نیروی انسانی در این استان هم
ما نیازمند توجه ویژه هستیم که بتوان کمبود معلم را
جبران کرد و کیفیت اموزش را باال برد.

برادر ارجمند جناب آقای حسن کشتگر
انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان
بندرخمیر که نشان از درایت و توانمندی شما میباشد را تبریک عرض نموده ؛ موفقیت
روزافزونتان را از درگاه ایزد منان خواستارم

امین زارعی

کالهبرداری با وعده نام نویسی
سهام عدالت و یارانه در کیش
 106هزار لیتر گازوییل قاچاق
در بندرعباس کشف شد
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خبری
امام جمعه بندرعباس :

یکشنبه  22خرداد 1401

صدور قطعنامه علیه ایران نشانه اضمحالل دشمن است

 12ذی القعده 1443
سال بیست و یکم شماره 3902

به گزارش خبرنگار دریا ،حجت االسالم محمد

صیاد خدایی» بــدون محافظ و در کنار منزلش
ترور می کنند ،پاسخی کوبنده دریافت کردند که
آن هم ترور مامور عالی رتبه موســاد بوده که با
آن همه محافظ در قلب صهیونیســت ها هدف
قرار گرفته است .وی گفت :دشمنان بدانند که اگر
بخواهند دست به ترورهای کور بزنند ما پاسخش
را قاطعانه می دهیم و تیرهای غیبی الهی برسرشان
می بارد.

ما را نسبت به خودشان می بینند وانمود می کنند
که این قطعنامه سیاســی و با هدف اعمال فشار
بیشتر جهت کشــاندن ایران به پای میز مذاکره
بوده است؛ چرا ایران نسبت به این قطعنامه مقابله
بــه مثل کرده و اقدام های تنویری را اعمال کرده
است.وی با اشــاره به اینکه ســر این موضوع
آمریکایی ها ،صهیونیست ها و اروپایی ها تقسیم
کار کرده اند ،بیان داشت :صهیونیست ها همیشه
و بویژه امروز که گرفتار اضمحالل و بیچارچگی
شــده اند و در این شرایط که دستشان از همه جا
کوتاه شده است ،دست به یک اقدام های مذبوحانه
می زنند .امام جمعه بندرعباس اظهارداشت :البته
به فرمایش رهبرمعظم انقــاب دوران بزن و در
رو دیگر تمام شده است و صهیونیست ها امروز
در مقابــل هر اقدامی که انجام می دهند۱۰ ،برابر
آن را می خورند و منتهی ما کمتر این مســاله را
رسانه ای کرده ایم که خودشان نیز نسبت به این
موضوع واقف هستند.حجت االسالم عبادی زاده
یادآورشد :در زمانی که صهیونیست ها بی شرمانه
یک جوان مومن و مدافع حرم ما را «شهید پاسدار

امــام جمعــه بندرعباس با اشــاره بــه تولید
سرود زیبای «ســام فرمانده» گفت :این سرود
نســل نوجوان ما را واکســینه کرد و تمام بساط
و توطئــه هــای دشــمن را بهم ریخته اســت.
حجت االســام عبادی زاده خاطرنشان کرد :این
سرود ملی نه تنها در کشور ما ایران بلکه مرزهای
ما را درخارج از کشــور هم درنوردیده است و و
مورد استقبال همه مومنان در کشورهای مختلف
قرار گرفته اســت.وی با اشــاره به اینکه باید از
ایمان مردم برای تولید عمل صالح اســتفاده شود،
ابرازداشت :سرود ســام فرمانده امروز رگه های
ایمان مردم نسبت به وجود مقدس امام زمان (عج)
را قوی تر کرده و دشــمن را به لرزه انداخته است.
نماینده ولی فقیه درهرمــزگان گفت :رهبرمعظم
انقالب سفارش کرده اند که نگذارید دشمن وانمود
کند که این کشــور به بمب بست رسیده است؛ این
سنت خداست که ترقی و تکامل از دل مشکالت
بیرون بیاید و نمی توانیــد جامعه ای را ببینید که
بدون مبارزه با مشکالت و ناهمواری رشد و کمال
یابد و امروز ملت ما از دل مشکالت مسیر رو به

سرمقاله

متقاضیان مسکن بندرعباسی
همچنان در انتظار ثبت نام

حدود 9ماه از ثبت نام در طرح نهضت ملی مســکن
در کشــور می گذرد وهنوز ثبت نام از متقاضيان مسکن
در بندرعباس آغاز نشــده اســت .در تبلیغات انتخابات
ریاست جمهوری ســیزدهم در سال گذشــته ،آیت ا...
ســید ابراهیم رئیسی وعده ســاخت چهارمیلیون واحد
مســکن در مــدت چهارســال را داد و بــرای تحقق
وعده اش پس از اینکه سکان مدیریت کشور را به دست
گرفت ،از 28مهرماه  1400ثبت نام از متقاضيان مســکن
در قالب طرح نهضت ملی مســکن در کشــور آغاز شد.
اما متاســفانه نامی از بندرعباسی در سامانه ثبت نام این
طرح ملی دیده نشد و بعد مشخص شد که متولیان مسکن
اســتان برای اجرای این طرح در داخل شهر بندرعباس
تمایلی ندارند و به متقاضیان مسکن بندرعباسی اعالم شد که
مــی توانند در شــهرک علوی ثبت نام کننــد .برخی از
متقاضيان تصور می کنند شــهرک علوی مانند شــهرک
پیامبر اعظم (ص) در داخل شــهر بندرعباس اســت و
هنگامی که متوجه شدند این شهرک در  50کیلومتری غرب
بندرعباس است وبایستی هر روز  100کیلومتر در رفت و
آمد به این شهرک و بندرعباس به عنوان محل سکونت و
اشتغال شان باشند ،از این انتخاب اعالم نارضایتی کردند
و رســانه ها نیز این نارضایتی را بارها اعالم و در قالب
گزارش ،خبر ،یادداشت ،مقاله و ...منتشر کردند که متاسفانه
متولیان مسکن استان ماهها بر تصمیم غیرکارشناسی و بدون
توجه به خواسته مردم پافشاری کردند تا اینکه نماینده ولی
فقیه در استان ،نمایندگان مجلس و شخص استاندار نیز به
صف معترضین به مکان اجرای طرح پیوستند و جالب این
بود که در زمان حضور رئیس جمهور در اســتان در سال
گذشته ،برای چند روز نام بندرعباس در سامانه ثبت نام
طرح نهضت ملی مســکن دیده شد و برخی از شهروندان
ثبت نام کردند وتصور کردند که مشــکل جانمایی اجرای
این طرح در بندرعباس برطرف شــده است که چند روز
بعد هم بندرعباس از ســامانه ثبتنام حذف شد و هم با
درخواست ثبت نام شدگان مخالفت و تقاضای شان به بهانه
عدم وجود زمین در بندرعباس رد شد .موضوع دیگر این
بود که در طرح اولیه اجرای این طرح ملی در کشور اعالم
شد که زمین های مازاد ادارات بایستی برای اجرای طرح
در اختیار راه وشهرسازی قرار داده شود و در بندرعباس
در ایــن خصوص پیگیــری الزم انجام نشــد و پس از
پیگیری ها وانتشــار چندین گــزارش در این خصوص
در رســانه ها ،برخی از مسئوالن اعالم کردند که بخشی
از اراضی مازاد تعــدادی از ادارات برای اجرای این طرح
واگذار شده اســت که البته تاکنون از اجرای این طرح در
این اراضی خبری نیست .در ماههای اخیر بارها رسانه ها
اعالم کردند که در شــمال و جنوب اتوبان شهید رجایی
بندرعباس ،شمال و شرق میدان میوه وتره بار و ...اراضی
مستعد اجرای طرح مهضت ملی مسکن در شهر بندرعباس
وجود دارد که متاسفانه به این موضوع نیز توجهی نشد .علی
رغم گذشت حدود 9ماه از آغاز ثبت نام از متقاضيان در
این طرح ملی در کشور ،اما هنوز از متقاضيان بندرعباسی
ثبت نام نشده است ودر دو ماه اخیر نیز بارها بحث اجرای
طرح در  350هکتار از اراضی بندرعباس مطرح شده که
بنا به گفته مسئوالن استان ،هنوز مراحل قانونی و اداری آن
به نتیجه نهایی نرسیده است.استاندار هرمزگان دو هفته قبل
نیــز وعده داد در روزهای آینده نیز با تعیین تکلیف 350
هکتار زمین برای اجرای این طرح ملی ،ثبت نام گسترده از
متقاضيان مسکن در بندرعباس آغاز می شود که تحقق این
وعده بطور حتم در فروکش کردن قیمت حبابی مسکن و
اجــاره بها و امیدواری بی خانه مان ها و مســتاجران به
خانه دار شــدن افزایش می یابد و مهمترین وعده دولت
ســیزدهم در خانه دار شــدن اقشــار مختلف در شهر
بندرعباس نیز محقق می شــود .برای افزایش سرعت در
ساخت وساز مسکن بهتر است صنایع نیز برای کارکنان و
کارگران شان در این شهر صنعتی و تجاری خانه بسازند که
فوالد هرمزگان در این حوزه اعالم آمادگی کرده وخواستار
تخصیص زمین است تا برای بیش از 4500نفر از کارگران
و کارکنانش مسکن بسازد وانتظار می رود متولیان مربوطه
همکاری الزم با صنایع را در این حوزه داشــته باشند تا
روند ساخت مسکن در بندرعباس و صنایع این شهر رونق
وســرعت گیرد .نکته مهم این است که مسئوالن از ادامه
فرصت سوزی برای ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن
در بندرعباس خــودداری کنند و ثبت نام را آغاز کنند تا
مردم به خانه دار شدن امیدوار شوند.
علی زارعی

مفقودی
مجوز حمل سالح شکاری ساچمه زنی
کالیبر  12شماره سالح  041902257مدل
دستکش ساخت ایران به نام شهداد کیوانی
سیرمندی به شماره ملی 3479256821
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

گروه خبر //نماینده ولی فقیــه در هرمزگان و
امام جمعه بندرعباس گفت :صدور قطعنامه آمریکا
و تروئیکای اروپا علیه ایران نشــانه بن بست و
اضمحالل دشمن است.

عبــادی زاده در خطبه های این هفته نماز جمعه * ســرود «ســام فرمانده» تمــام توطئه ها
بندرعباس افزود :امروز که دشــمن برخوردهای و بساط دشمن را بهم ریخته است

جلو و تکاملی را طی می کند.وی ،قدرشناسی از
مسئوالن انقالبی را از دیگر خواسته های رهبرمعظم
انقالب عنوان کرد و گفت :در این جامعه کســانی
هســتند که برای مردم ما زحمت می کشند و این
مسووالن دلسوز و انقالبی نباید به فراموشی سپرده
شــوند.نماینده ولی فقیه درهرمزگان همچنین به
ســفارش های رهبرمعظم انقالب کــه در حرم
حضرت امام خمینــی(ره) در ضمن تبیین مکتب
امام و شخصیت ایشــان توصیه هایی را داشتند،
گفت :نخستین توصیه این بود که نگذارید دشمن
از انقالب هویت زدایی کند چرا که دشــن روی
هویت های انقالب که همــان دفاع از محرومان،
استقالل در مقابل قدرت ها ،استکبارستیزی ،مکتب
امام ،عجین با اســام و جایگاه مردم در انقالب
بوده ،دست گذاشته اســت.وی یادآورشد :دومین
توصیه رهبرمعظم انقالب این است که مواظب نفوذ
جریانات ارتجاع باشید آن هم یک مفهوم جدیدی
از ارتجا بوده که رهبری آن را وارد ادبیات سیاسی
کردند.

خصوصیت برتر امام هشتم «یَا َم ْن َسبَ َق ْت َر ْح َمتُ ُه
غ ََضبَ ُه» در واقع مظهر و تجلی اسم سابق خداست
که امیدواریم همه ما بتوانیم در مسیر هدایت های آن
امام همام قرار بگیریم.

* گرانی ها به مردم فشار آورده است/کنترل و
نظارت بر بازار جدی تر شود

امام جمعه بندرعباس همچنین در بخش دیگری از
سخنان خود با اشاره به اینکه گرانی ها بر مردم فشار
آورده اســت ،توصیه کرد :مسووالن و متولیان امر
مساله کنترل و نظارت بر بازار را جدی تر دنبال کنند
و نگذارند از شرایط روانی بازار قیمت ها به صورت
افسارگسیخته باال رود.حجت االسالم عبادی زاده
تصریح کرد :مردم در رنج و سختی هستند و آرامش
روحی ندارند و باید جلوی این تالطمی که در بازار
وجود دارد و بیشتر منشا آن روانی دارد را گرفت.
وی یادآورشد :دولت اقتصاد کشور را یک جراجی
بزرگ می کند که در این راستا بعضی از مسائل و
پیامدهای آن اجتناب ناپذیر بوده ،اما بعضی ها را
می توان با نظارت به موقع و بیشتر بر بازار و تزریق
* امام رضا(ع) رئوف ،عالم آل محمد و مظهر و کاال کنترل کرد که کمترین مردم بویژه اقشار آسیب
تجلی سبقت خداست
پذیر جامعه کمتر آسیب ببیند.
امام جمعه بندرعبــاس در ادامه با تبریک دهه * ابتکار اســتاندار در تشکیل نشست شورای
کرامــت و میالد امام رضا(ع) گفت :ســه نام امام اداری استان در شهرستان ها ستودنی است
رئوف ،عالم آل محمد و مظهر سبقت خدا برای آن نماینده ولــی فقیه در پایان ضمــن قدردانی از
حضرت در لسان اهل بیت (ع) آمده است که امام استاندار و دستگاه دولت گفت :ابتکار استاندار در
رئوف یعنی امام مهربانی ها نسبت به مردم ،محبان برگزاری نشست شورای اداری استان در هریک از
و مومنان بوده اســت.وی گفت :دومین ویژگی آن شهرستان های استان ستودنی است چرا که مسائل و
حضرت «عالم آل محمد» اســت؛ چرا که آن امام مشکالت شهرستان ها را با حضور اعضای شورای
همام در مناظراتی که با گروه های مختلف داشتند ،اداری مورد بررســی قرار می گیــرد و به آن ها
از حریف و کیان اســام و شیعیان دفاع می کرد و رسیدگی می شود.

خبری
ساعت کاری ادارات هرمزگان کرد
گروه خبر //معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان اعالم
کرد :براساس مصوبه هیات دولت جهت مدیریت مصرف برق ،ساعت کاری
ادارات در استان از روز شنبه  ۲۱خرداد تا سوم شهریورماه امسال از هفت
صبح تا  ۱۳و  ۳۰دقیقه ظهر است .به گزارش دریا محسن خاکی نهاد اظهار
کرد :ادارات ملزم به کاهش ۳۰درصدی مصرف در ساعات اداری و کاهش
۶۰درصدی مصرف برق در غیر ساعت اداری هستند.مدیرعامل شرکت
توزیع برق هرمزگان نیز پیش از این گفته بود :پیشنهاد تغییر ساعت کاری
اداره های دولتی استان به استانداری ارائه شده است که این طرح با هدف
حفاظت از منابع برق و مصرف بهینه انرژی در صورت تایید اجرا خواهد
شد.محمد کریمی یادآورشد :همچنین برای جلوگیری از خاموشی در فصل
تابستان اقدام به خاموشی  ۳۹هزار و  ۵۰۰دستگاه چراغ روشنایی بلوارها
در سطح اســتان کرده ایم که منجر به صرفه جویی هفت هزار کیلووات
برق شــده و در واقع موجب تامین برق  ۲هزار و  ۵۰۰واحد مســکونی
می شــود .به گزارش ایرنا ،پیش از این «علی اکبر محرابیان» وزیر نیرو
اعالم کرده بود که تغییر ســاعت کاری ادارات موجب خواهد شد مصرف
برق بخش اداری در ســاعات اوج مصرف ،به شدت کاهش پیدا کند و ما
میتوانیم این برق صرفهجویی شده را به بخشهای دیگر بخصوص بخش
خانگی اختصاص بدهیم.وزیر نیرو با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر الزام
ادارات مبنی بر کاهش  ۳۰درصدی مصرف در ساعات اداری و کاهش ۶۰
درصدی مصرف در ساعات غیراداری گفته بود :دستگاهها به کنتور هوشمند
مجهز شدهاند و از هفته آینده ،مصرفشان مورد پایش قرار خواهند گرفت و
گزارش عملکرد آنها بهصورت دورهای اعالم میشود.در پی ابالغیه هیات
دولت به استانداران برای بررسی و ابالغ تغییر ساعات ادارات استانها در
راستای صرفهجویی در مصرف برق ادارات ،شرکت توانیر هم اعالم کرد
تغییر ســاعات ادارات کشور به گونهای که صبح زودتر کارمندان مشغول
به کار شــوند و پیش از ساعت  ۱۴ادارات تعطیل شوند ۱۰۰۰ ،تا ۱۲۰۰
مگاوات صرفهجویی در مصرف برق کشور بههمراه خواهد داشت که این
میزان صرفهجویی در ایام پیک مصرف برق تابستان میتواند کمک مؤثری
به پایداری شــبکه برق باشد.این شرکت بر همین اساس روز دوشنبه ۱۱
خرداد از نهایی شدن تغییر ساعات ادارات در  ۱۰استان کشور خبر داد و
اعالم کرد با تفویض اختیار تغییر ساعات اداری به استانداران از سوی هیأت
دولت ،تاکنون تغییر ساعات اداری در  ۱۰استان گرمسیر کشور اجرایی شده
و در روزهای آینده تعداد استانهای مشمول این طرح به  ۲۰استان میرسد.
با حضور مقام عالی وزارت آموزش و پرورش انجام شد

معاون آموزشی وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی :

ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی امسال افزایش مییابد
گروه خبر //معاون آموزشــی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی گفت :ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی
در کنکور امسال به هزار و  ۶۰۰نفر افزایش مییابد.

ابوالفضل باقری فرد در بازدید از فضاهای آموزشــی
در بندرعباس با اشــاره به اینکه در بعضی از اســتانها
زیر ســاختهای الزم برای پذیرش دانشجویان ضعیف

اســت ،تصریح کرد :امیدواریم با کمک نهادهای ذیربط
بتوانیــم زیرســاختها و دانشــگاهها را تقویــت
کنیم.
به گزارش ایســنا ،وی وضعیت آموزشــی دانشــگاه
علوم پزشکی هرمزگان را مطلوب ارزیابی کرد و افزود:
برای بهتر شدن زیر ســاختهای آموزشی استان کمک

خیران را میطلبد تا در آینده نزدیک این منطقه بتواند از
محرومیت آموزشی و درمانی رهایی یابد.
معاون آموزشــی وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش
پزشــکی ارتقای دانشــکدهها و افزایش رشــتهها در
شهرســتانهای تابع اســتان هرمــزگان را از مهمترین
اولویتهای معاونت آموزشی وزارت بهداشت اعالم کرد.

کلنگ زنی  56کالس درس در هرمزگان
گروه خبر //باحضور یوســف نوری مقام عالــی وزارت آموزش
وپرورش ،مرادی نماینده مردم هرمزگان درمجلس شــورای اسالمی،
هاشمی مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان و جمعی از خیرین مدرسه
ســاز و مسئولین محلی کلنگ ۸مدرســه درقالب  ۵۶کالس درس با
مشارکت خیرین محلی و اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان در منطقه
شــهاب و حرا این استان به زمین زده شــد.به گزارش خبرنگار دریا،
هاشــمی با اشاره به اینکه اعتبار این پروژه ها بالغ بر ۶۰میلیارد تومان
می باشــد ،اظهار کرد :این پروژه ها در روستاهای سوزا ،تنب پارسان،
سهیلی ،هفت رنگو ،طبل  ،سرریگ و دوالب  ،باسعیدو می باشند .وی
خاطرنشان ساخت :پروژه روستای سهیلی با حضور مقام عالی وزارت به
نمایندگی از ۸پروژه در قالب  56کالس درس کلنگ زنی شد.

پشت پرده سیاست
در جریان دیدار وزیر خارجه کشورمان با نخست وزیر هند صورت گرفت

دعوت «نارندرا مودی» از آیت اهلل رئیسی جهت سفر به دهلی نو

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه که در سفری چند روزه راهی هند شده
است ،با «نارندرا مودی» ،نخستوزیر هند دیدار کرد .امیرعبداللهیان در این دیدار با
توگوهای انجام شده در سفر جاری خود با مقامهای هندی ،برهمسویی
اشاره به گف 
توگوها تأکید کرده و زمینههای مختلف همکاریهای
و همنظری موجود در گف 
دو کشور ایران و هند را بر شمرد .وی در پاسخ به دعوت رئیسجمهور کشورمان
از وی جهت ســفر به جمهوری اسالمی ایران ،ضمن استقبال از این سفر ،متقاب ً
ال
از رئیسجمهوری اسالمی ایران جهت بازدید از هند دعوت کرد .امیر عبداللهیان
همچنین در دیدار جمعی از علما و روحانیون تراز اول اهل تسنن و شیعیان هند
درباره توهین به پیامبر مکرم اسالم نیز با اظهار تأسف عمیق از این اتفاق ناگوار
و محکوم کردن توهین به ســاحت مقدس پیامبر عظی مالشأن اسالم گفت« :هند
سرزمین مهر و مدارا بوده است و همیشه ملجأ و آوردگاه دیدگاههای متفاوت است
و لذا چنین صداهای نخراشــیدهای نه برازنده هند بوده و نه خاستگاهش در هند
است و قطع ًا و یقین ًا پیروان همه ادیان در سرزمین هند مخالف این اظهارات هستند
و این نکتهای است که از زبان مقامات هند به صراحت و به انحای مختلف در این
سفر گفته شده و شنیده شده است».امیرعبداللهیان در نشست «گامهای امیدبخش
فرصتهای توسعه تجارت میان ایران و هند» که با حضور اعضای اتاق بازرگانی
حیدرآباد هند برگزار شد ،گفت :االن هند از ظرفیت بندر چابهار استفاده میکند اما
ظرفیت این منطقه میتواند مسیرهای ترانزیتی شمال به جنوب و شرق به غرب را
فراهم کند .ما توافق خوبی در این رابطه با هند روی میز داریم.
ایران و ونزوئال پیشقراوالن ظهور نظم جدید جهانی

نیــکالس مادورو ،رئیسجمهور ونزوئال در جریان ســفر خــود به تهران ،در
مصاحبهای با تلویزیون «هیسپان تیوی» گفت که رابطه ونزوئال با ایران رابطهای
مبتنی بر یادگیری و حمایت دوجانبه است .وی در این مصاحبه همچنین گفت:
«برادری و همبستگی میان ایران و ونزوئال مستحکم است چون ما یکدیگر را در
این نبرد شــریک هم میدانیم ».به گزارش فارس ،مادورو همچنین درباره اقدام
قالعاده بود.
ایران در ارسال نفت به ونزوئال گفت« :ورود کشتی ایران به ونزوئال فو 
در آن زمان ،ما چهار پاالیشگاه خودمان را به دلیل تروریسم اقتصادی تحمیلشده
از سوی ایاالت متحده تعطیل کرده بودیم .هیچ سوختی نداشتیم ».او تأکید کرد
اقدام ایران در تحویل نفت به ونزوئال در بحبوحه تحریمها کمک بزرگی به مردم
س جمهور ونزوئال ادامه داد« :ایران و ونزوئال پیشقراوالن
کشورش بوده است .رئی 
ظهور نظم جدید جهانی عاری از اســتعمار و سلطه در دنیا هستند ».نیکالس
ط شــان را به سطح
مادورو همچنین گفت که تهران و کاراکاس قصد دارند رواب 
س جمهور ونزوئال در بخش دیگری از
باالتــری از همکاریها ارتقا دهند .رئی 
اظهاراتش گفت که دو کشور قصد دارند پروازهای مستقیمی بین کاراکاس و تهران
راهاندازی کنند.

رئیس سازمان امور مالیاتی :مالیات  ۹۶درصد صاحبان مشاغل زیر  ۲۰میلیون است

رئیس کل ســازمان امور مالیاتی با بیان این که  ۲میلیون و  ۴۰۰هزار مؤدی داریم که
میتوانند برای پرداخت مالیات عملکرد سال گذشته مشمول مالیات مقطوع شوند ،اعالم
کرد :براساس بررسیهای سازمان امور مالیاتی معادل  ۹۶درصد از مشاغل باید برای
مالیات عملکرد سال گذشــته خود زیر  ۲۰میلیون تومان مالیات بپردازند.به گزارش
ایسنا ،داوود منظور در یک برنامه تلویزیونی با بیان این که امسال تمرکز سازمان امور
مالیاتی برای محاسبه درآمد و فروش مشاغل برای دریافت مالیات ،واریزیها از طریق
کارتخوانهای آنهاست،تصریح کرد :با رویکرد آسانی که سازمان امور مالیاتی برای
صاحبان مشاغل فراهم کرده ،مالیات  1.1میلیون نفر از این افراد صفر است زیرا درآمد
دستگاه کارتخوان آنها پایین بوده و از آنها مالیات نمیگیریم .همچنین ،براساس تبصره
ماده  ۱۰۰قانون مالیاتهای مســتقیم ،مالیــات  ۸۰۰هزار نفر زیر  ۵میلیون تومان و
مالیات حدود  ۴۰۰هزار نفر بین  ۵تا  ۲۰میلیون تومان خواهد بود .بنابراین ،کســانی
که مشمول تبصره ماده  ۱۰۰قانون مالیاتهای مستقیم میشوند و فروش سال گذشته
آنهــا کمتر از  4.8میلیارد تومان بوده ،مالیات  ۹۶درصد آنها زیر  ۲۰میلیون تومان
است .منظور افزود :مالیات مشاغل سهم باالیی در درآمدهای مالیاتی ندارد و از ۳۰۶
هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال گذشته فقط  ۱۷هزار میلیارد تومان از محل
مالیات مشاغل بوده است .وی درباره فرارهای مالیاتی از طریق کارت به کارت گفت :با
تفکیک حسابهای شخصی و تجاری ،اگر حسابی در ماه واریزی بیش ا زاندازه تعیین
شده توسط بانک مرکزی داشته باشد ،مشکوک به حساب تجاری خواهد بود و مکلف به
تسلیم اظهارنامه میشود که همه حسابهای تجاری و کارتخوانها تحت کنترل سازمان
امور مالیاتی و بانک مرکزی برای محاسبه درآمد مشاغل باهدف دریافت مالیات است.
سیدحســن نصرا ...دبیرکل حزب ا ...لبنان  :مقاومت تــوان باالیی برای
جلوگیری دشمن در استخراج نفت و گاز میدان کاریش دارد

مقاومت هم توان مالی و نظامی و هم توان امنیتی ،اطالعاتی ،لجســتیکی و انسانی
الزم را برای جلوگیری از اقدام دشمن در استخراج نفتوگاز از میدان کاریش دارد.
تمام اقدامات دشــمن برای حفاظت از کشــتی باعث حفاظت از آن نخواهد شد و
نمیتواند از عملیات اســتخراج از میدان کاریش محافظت کند .ما براساس تعهدی
که در قبال مردم داریم ،اعالم میکنیم که میتوانیم مانع از اقدام دشمن در استخراج
گاز و نفت میدان کاریش شــویم .آن چه رژیم صهیونیستی در هر جنگی از دست
خواهد داد ،بسیار بیشتر از چیزی خواهد بود که لبنان از دست میدهد .اگر دشمن
گزینه جنگ را انتخاب کند ،برای آن فقط پیامد راهبردی ندارد بلکه موجودیت آن
را تهدید خواهد کرد.
برنی ســندرز :با وجود جنجال هایی چون افشای پیش نویس لغو قانون حق سقط
جنین و همچنین مخالفت جمهوری خواهان با اصالحات قانون اسلحه در آمریکا،
دموکرات ها نخواهند توانست در انتخابات میان دورهای امسال پیروز شوند .حزب
دموکرات درحال از دست دادن پایگاه حمایتی خود در میان طبقه متوسط و همچنین
آمریکایی های جوان ،اسپانیایی ،آسیایی-آمریکایی و سیاه پوستان است.

زن رد حجاب مانند گوره رد صدف است

بازداشت  ۱۱نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین در سوئد

خبر اول اینکه ،اعضای گروهک تروریستی منافقین در جریان حمله به
نمایشگاهی در شهر «استکهلم» پایتخت سوئد ،با پلیس این کشور درگیر
و ۱۱نفر از آنان بازداشت شدند.به گزارش میزان ،ماجرا از آنجا شروع شد
که جمعی از ایرانیان مقیم سوئد با اخذ تمام مجوزهای قانونی ،نمایشگاهی
از تصاویر و اسناد جنایات فجیع گروهک تروریستی منافقین در ایران را
در برابر دادگاه نمایشی «حمید نوری» برگزار کردند و عدهای از اعضای
گروهک تروریستی منافقین هم با حضور روبهروی این نمایشگاه ،تالش
کردند با حمله به آن ،آثار جنایتهای داعشگونه همگروهکیهای خود
را از بین ببرند.
در جریــان حمله به این نمایشــگاه ،خبرنگار و تصویربردار شــبکه
بینالمللی «پرستیوی» هم که برای پوشش نمایشگاه در صحنه حاضر
بودند ،مورد ضربوشــتم شــدید قرار گرفتند و مجموع این اقدامات به
نحوی بود که پلیس سوئد بهواسطه ایجاد تشنج در «استکهلم» وارد گردیده
و به منظور ایجاد نظم با منافقین درگیر شد .در جریان این درگیریها11 ،
نفر از اعضای منافقین که ســاح سرد و چاقو حمل میکردند ،بازداشت
شدند.
طرح سنای امریکا برای متوقف کردن پهپادهای ایران

شــنیدیم که ،کمیتــه روابط خارجی ســنای امریکا طرحــی با عنوان
«متوقف کردن پهپادهای ایران» را تصویب کرد.به گزارش ایســنا ،بر پایه
مفاد این طــرح که پیشتر در مجلس نمایندگان بــا رأی مثبت قریب به
اتفاق قانونگذاران تصویب شــده بود ،آمده اســت که با تبدیل شدن این
طرح به قانون« ،ایاالتمتحده از دســتیابی ایران و گروههای وابســته به
ایران به هواپیماهای بدون سرنشــین ،از جمله قطعات تجاری موجود که
میتواند در حمالت علیه شــهروندان ایاالتمتحده و کشــورهای شریک
اســتفاده شــود ،جلوگیری میکند ».در صورت تصویب در مجلس سنا،
این طرح بــا امضای رئیسجمهور امریکا بهصورت یک قانون الزماالجرا
درخواهد آمد.
رئیس جمهور ونزوئال به تهران آمد

نیکالس مادورو رئیسجمهور ونزوئال در رأس هیأت بلند پایه سیاســی
و اقتصادی وارد تهران شــد .به گزارش ایرنا ،سفر رئیس جمهور ونزوئال
به ایران به دعوت رســمی آیتاهلل «سید ابراهیم رئیسی» انجامشده است
ت جمهوری این سفر دو
ط عمومی ریاســ 
و براســاس اعالم مدیرکل رواب 
روزه خواهد بود .استقبال رسمی در مجموعه سعدآباد ،دیدار و گفتوگو با
رئیسجمهور و برگزاری نشست مشترک هیأتهای عالیرتبه دو کشور از
جمله برنامههای سفر مادورو به تهران است .رئیسجمهور ونزوئال پس از
سفر به ترکیه به ایران آمده است.

ستاد امر به معروف
و نهی از منکر
هرمزگان

آرزو توکلی سرویس استان ها //نماینده ولی فقیه
در استان و امام جمعه کرمان گفت :مسئوالن امر
در این شرایط حساس کشور مراقبت قیمتها در
کف بازار باشند .گاهی اوقات قیمتهایی شاهد
هستیم و چند نرخی که در بازار است حاکی از
این است که تعزیرات باید جدیتر وارد شود.

بــه گزارش خبرنــگار دریا ،حجتاالســام
حســن علیــدادی ســلیمانی در خطبههــای
نمازجمعه کرمان با اشــاره به مردمداری و توجه
امام رضا(ع) به مردم اظهار داشت :آنقدر دلسوزی
ایشــان به مردم باال بود که ایشان لقب امام رئوف
گرفت.نماینــده ولی فقیه در اســتان کرمان توجه
عمیق به رهبری و امامت جامعه را بخش دیگری از
زندگی امام رضا دانست و افزود :ایشان همه همت
خــود را صرف این کرد کــه امامت و هم مصداق
امامت را به مردم بشناسد و به خوبی هر دو بخش
را برای مردم تبیین کرد.

جنوب کشور

امام جمعه کرمان :

تعزیرات حکومتی در بحث کنترل بازار جدیتر ورود کند

وی وجود حرم مطهر امام هشــتم را افتخار عالم
اسالم و ما ایرانیها برشمرد و عنوان کرد :از طریق
دشمنانو هواپرستان گاهی اوقات هتک حرمت
میشــود در قالبهای مختلف به اسم فیلم و هنر
و  ...و این عمل مختص امروز و دیروز هم نیست
در طول تاریخ بوده اســت و دشــمنان هر وقت
فرصتی پیدا کردند هتک حرمت کردند به ساحت
مقدس ائمه و انبیــاء و این بیداری و آگاهی مردم
را میرســاند که با بصیــرت کامل با حرکتهای
مشکوک برخورد کنند و ناظران امر را که در امور
مختلف نظارت داشته باید مراقبت بیشتری داشته

دولت سیزدهم تکلیف ملت
را با داللهای اقتصادی روشن کند

پلمب تجهیزات غیراستاندارد شهربازی اهواز
حسن سیالوی سرویس اســتان ها //تجهیزات
تفریحی غیراستاندارد در پارک شهربازی پادادشهر
اهواز تا رفع نواقص مهروموم شد.

حسن سیالوی ســرویس اســتان ها //امام جمعه اهواز گفت :دولت مقتدر
سیزدهم باید برای همیشه تکلیف ملت ایران را با داللهای اقتصادی روشن
کند.

به گزارش خبرنگار دریا ،حجتاالســام سید محمدنبی موسویفرد نماینده
ولیفقیه در اســتان خوزستان و امام جمعه اهواز امروز در خطبههای نماز جمعه
ضمن تبریک فرا رســیدن میالد امام رضا (ع) و اشــاره بــه اجتماع بزرگ امام
رضاییها در اهانت به ســاحت مقدس پیامبر اعظم(ص) و امام هشتم حضرت
امام رضا (ع) اظهار کرد :اهانت به حریم امام رئوف از ســوی مزدوران استکبار
جهانی نشانهی کارایی دین است و فیلم عنکبوت مقدس نیز با هدف تضعیف دین
تولید شده است.
وی در عین حال با اشاره به شرایط اقتصادی کشور بیان کرد :ما گرانی را قبول
داریم اما گرانفروشــی و احتکار را قبول نداریم و از دســتگاه قضا تقاضا داریم
با کســانی که اقتصاد و معیشت مردم را نشانه گرفتهاند ،مقابله کند.حجتاالسالم
موســویفرد با اظهار اینکه چرا باید برنج در این استان احتکار شود ،اضافه کرد:
مسئولین باید مشــکل مردم را حل کنند و در برخورد با محتکران باید قاطعیت
داشته باشند.وی افزود :دولت مقتدر سیزدهم باید برای همیشه تکلیف ملت ایران
را با داللهای و عملههای اقتصادی از خدا بیخبر روشــن کند.امام جمعه اهواز
در عین حال با اشــاره به خاموشکردن "دوربینهای فراپادمانی آژانس" توسط
سازمان انرژی اتمی ایران ،گفت :مردم کشور ایران فرزندان عاشورا هستند و این
ملت را از جنگ نترسانید و جوانان ما برای مقابله با صهیونیستهای از خدا بیخبر
لحظهشماری میکنند و سینه خود را برای شهادت سپر کردهاند .وی با بیان اینکه
خاموش کردن دوربینهای آژانس یک ارزش اســت ،گفت :اگر مستکبران یک
موشک بزنند ،کشور ما  50موشک حواله آنها میکند و اگر یکی کشتی بگیرند ما
دو کشتی آنها را گروگان میگیریم.امام جمعه اهواز همچنین با تاکید بر لزوم اشاعه
فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه گفت :بیحجابی حرام است و ما باید در این
باره به وظیفهی خود در حوزه امر به معروف و نهی از منکر عمل کنیم چرا که هر
کدام از ما مروج مکتب تشیع هستیم.

باشند.علیدادیســلیمانی با اشاره به اینکه بیانات
رهبر انقالب در سالگرد رحلت امام راحل بسیار
پرمغز ،حکیمانه و راهبردی بــود ،عنوان کرد :به
خوبی دیدیم فرازها ،نکتهها و درسهای فراوانی
در این سخنرانی است.
وی گفت :ایشــان بــه خوبی بیــان فرمودند
«امام بهعنوان روح انقالب و نظام جمهوری اسالمی
اســت» چون کسی که انقالب را تأسیس کرد امام
و اندیشــههای امام بود این انقالب برخاسته از آن
اندیشههای امام است و به خوبی بیان فرمودند که
متد امام در گام دوم فراروی ما است و باید خط و

مشی امام در خط و دستور قرار گیرد.
امام جمعــه کرمان با بیان اینکه دشــمن دنبال
هویتزدایی انقالب اســت ،افزود :اولین بحث نام
امام اســت که باید هر روز پررنگتر شود خط و
کتب و راه واندیشــه امام برای کسانی که امام را
گ شود.
ندیدند باید پررن 
وی ادامه داد :نفوذ فرهنگی آن هم با سبک زندگی
غربی در بین ما یکی دیگــر از بحثها در بحث
هویتزدایی از انقالب اســت که مصداقهای آن
در جامعه است و واکنشی هم نمیبینیم .مسئوالن
بیتوجهی میکنند در حالی که در جامعه اسالمی

نباید بیتوجهب باشد.
علیدادیسلیمانی خاطرنشــان کرد :مثل القای
بنبست بودن کشور یکی دیگر از اقدامات دشمن
اســت .مدعی انقالبی خود را باید با امام جامعه
تطبیق کند .فعاالن سیاســی ،اجتماعی و انقالبی
وقتی رهبری فرمایش دارند رفتارو گفتار خود را
با فرمایشات ایشان تطبیق دهند.
وی ابراز کرد :عملیاتی کردن بهتر منویات رهبری
این است که به ضعف و ایرادهای خود توجه کنیم
همان طور که به ضعف و ایرادهای دیگران بتوجه
میکنیم.
امام جمعه کرمان تأکید کرد :مســؤوالن امر در
این شرایط حساس کشور مراقبت قیمتها در کف
بازار باشند .گاهی اوقات قیمتهایی شاهد هستیم
و چند نرخی که در بازار است حاکی از این است
که تعزیرات باید جدیتر وارد شود.

به گــزارش خبرنگار دریا ،علــی داوودی مدیرکل
استاندارد خوزستان در مصاحبه با خبرنگار فارس در
اهواز گفت :این اداره کل در راســتای تأمین ایمنی و
سالمت شهروندان و پیرو نظارت مستمر بر تجهیزات
و وســایل تفریحی نصب شده در پارکها ،شهربازیها و
زمینهای بازی ،طی بازرســی انجام شده ،تعدادی از
وسایل تفریحی فاقد ایمنی در پارک شهربازی پادادشهر
اهواز را پلمب کرد.علی داوودی افزود :این وسایل با
توجه به وجود موارد عدم انطباق بحرانی تا زمان رفع
نواقص و برآورده کردن الزامات اســتانداردهای ملی
مربوطه از دســترس عموم خارج شدند.وی گفت :با
توجه به اهمیت ایمنی و سالمت کودکان و مخاطراتی
که استفاده از وسایل بازی غیراستاندارد برای این قشر
آسیبپذیر دارد از شهروندان محترم خواهشمند است
قبل از استفاده از وسایل تفریحی به گواهینامه ایمنی

به گزارش خبرنگار دریا ،احسان عابدی در آئین افتتاحیه اولین کنگره بین المللی شعر رضوی در
این شهرستان که با حضور شعرای مطرح ملی و بینالمللی برگزار شده است ،اظهار کرد :برگزاری این
چنین رویدادهایی نقش مهمی در جریانسازی مناسب هنری و ادبی با گستره ملی و بینالمللی ایفا
میکند.وی با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و هنری مردم ابرکوه در استان یزد ،افزود :هر تفکری که
قصد عرضه و نشر معارف خود را بین اقشار مختلف جامعه داشته باشد میتواند باید برای اثرگذاری
بیشتر و بهتر از قالب عام هنر به ویژه شعر استفاده کند.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد در
ادامه گفت :دستاندرکاران جامعه اسالمی نیز باید برای نشر و گسترش ارزشهای انقالبی و اسالمی
استفاده از ظرفیت هنر را در اولویت اجرایی خود قرار دهد.عابدی شعر و ادبیات را یکی از موثرترین
قالبهای هنری دانست و بیان کرد :امیدواریم برگزاری کنگره شعر رضوی بتواند به درستی و کامل
مروج معارف اهل بیت(ع) باشــد.وی در پایان استفاده از ظرفیت شعرای استانی و ملی برای ترویج
معارف اســامی را حائز اهمیت دانست و خاطرنشان کرد :کنگره شعر رضوی در شهرستان ابرکوه
سنگ بنایی برای ایجاد جریان فرهنگی ،هنری و ادبی جدید در ایران و جهان است.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده ( نوبت اول )

شرکت تعاونی مسکن مهر معزآباد رودان
به شماره ثبت  ۳۶۲به شناسه ملی به شماره ۱۰۹۸۰۱۲۵۳۱۸
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم تعاونی مسکن مهر معزآباد دعوت می گردد تا
در جلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت که در روز جمعه رأس
ساعت  ۹:۰۰صبح مورخ  ۱۴۰۱/۰۴/10در محل حسینیه شهید بهشتی معزآباد به
نشانی  :رودان  -خیابان شهید دستغیب  ،حسینیه شهید بهشتی تشکیل می گردد،
حضور به هم رسانند .
* دستور جلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به شرح ذیل اعالم
می گردد :
 -1انتخاب اعضای اصلی و على البدل هئیت مدیره و بازرسان .
 -۲تصویب صورت های مالی سال های  ۱۳۹۸و . ۱۳۹۹
 -۳گزارش هئیت مدیره  -۴ .درخواست اخذ و افزایش تسهیالت از بانک
ضمناً داوطلبان تصدی ســمت های هئیت مدیره و بازرســی بــه موجب ماده 2
دستور العمل موظفند حداکثر ظرف یک هفته از انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را
تکمیل و به دفتر تعاونی تحویل نمایند .
تاریخ انتشار 1401/03/22 :

هئیت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر محله معزآباد

سال بیست و یکم شماره 3902
طنز

شکست خفت بار از کرونا
دیگر رسیده به ته این دیگ کفگیرم
پایان گرفته همزمان امید و تدبیرم
گرچه هزاران کشته در این سالها دادیم
اما «کروناز» است از ویروس ،تعبیرم
انگار بوده زادگاهش کاسه سوپی

شد چشم مردم خیره از این حجم تغییرم
از آسترازنکا و فایزر تا به سینوفارم
دنیا شده واکسینه ،من سرگرم تقطیرم!
جاستین ترودو خواهشا ً ننداز ما را دور!
نصب شــده در محل وسیله توجه کنند یا در صورت
عدم رویت از مالک وســیله درخواست ارائه تصویر
گواهینامه را نمایند.داوودی افزود :در صورت مشاهده
وســیله غیراستاندارد با مراجعه به پرتال سازمان ملی

به گزارش خبرنگار دریا ،ســردار ســرتیپ پاســدار احمد خادم ســید الشهداء در
گفتوگو با خبرنگار فارس در شوشــتر ،اظهار کرد ۷۱ :روســتا را در حاشــیه رود
گرگر در شهرســتان دارالمومنین شوشــتر با همکاری قــرارگاه محرومیت زدایی امام
حســن مجتبی (ع) ،آبفا و دیگر دستگاههای مربوطه آبرســانی خواهیم شد.وی افزود:
لوله ،دســتگاهها و ماشــین آالت الزم و پیمانکار مهیا شــده و آماده شروع عملیات

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد اولین کنگره
شعر رضوی را سنگ بنای جریان فرهنگی و ادبی با گستره ملی و بیناللملی دانست و گفت :هنر به
ویژه شعر و ادبیات موثرترین قالب برای ترویج فرهنگ انقالبی و اسالم ناب محمدی است.
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ضدعفونی ،دستکش ،همراه شیلد و ماسک

حسن سیالوی سرویس اســتان ها //فرمانده قرارگاه منطقهای غرب کربال از آغاز
آبرسانی به  ۷۱روستا در شهرستان شوشتر و در قالب طرح محرومیت زدایی خبر داد.

«شعر» موثرترین قالب
برای ترویج فرهنگ اسالمی است

یکشنبه  22خرداد 1401

لعنت به خفاشی که کرد از زندگی سیرم

اســتاندارد به نشــانی  isad.isiri.gov.irقسمت
گزارشهای مردمی ،با ثبت گزارش ما را در شناسایی
و انجام اقدامات قانونی جهت ایمنسازی وسایل غیر
ایمن یاری کنید.

کلنگ زنی پروژه بزرگ آبرسانی به  ۷۱روستای شوشتر

مدیرکل ارشاد یزد :
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تعریف شده برای آبرســانی هســتند.وی اضافه کرد :این پروژهها جمعیتی بالغ بر ۳۲
هزار نفر و  ۷هزار و  ۸۰۰خانوار را از آب شــرب ســالم بهرهمند میکنند که سه مخزن
بتنی و لولههایی در اقطار  ۱۱۰و  ۵۰۰برای آنها پیش بینی شــده است.ســردار خادم
سید الشهداء با اشاره به آبرســانی موقت نیز بیان کرد :با عنایت سردار سالمی فرمانده
محترم کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،تعداد  ۵۰تانکر آبرسانی به خوزستان اختصاص
داده خواهد تا در مسئله تنش آبی که در تابستان پیشرو وجود دارد ،بتوان در مناطقی که
بیشتر درگیر این مشکل هستند مورد استفاده قرار گیرند.

مسئوالن با عملکرد درست  ،مانع تبلیغات سوءدشمنان شوند

علیرضــا حائری زاده ســرویس اســتان ها//
امامجمعه یزد گفت :مسئوالن با عملکرد درست و
مناسب خود به خصوص برای مهار گرانیها و حل
مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم جلو تبلیغات
سوء دشمنان علیه نظام را بگیرند.

به گزارش خبرنگار دریــا ،آیتاهلل محمدرضا
ناصری یزدی در خطبههای نماز جمعه ،اظهار کرد:
دولت با نیت خالص در حال غلبه بر مشــکالت
فرهنگی و اقتصادی است و باید مردم در کنار هم
به یاری مسئوالن بشتابند.وی با بیان اینکه مشکل
اقتصادی و معیشتی در کنار سایر مسایل باید محور
اقدامات و برنامه محوری دولت باشد افزود :همه
مردم به نقش و نیت دولت واقف هستند ولی باید

روزی حدود بیست متروپل خسارت داشت
عضو اف ای تی اف نبودی! چیست تقصیرم؟
بود آخرین اخطار ،این جیغ بنفش من
«واکسن بخر» تا درنیاید باز آژیرم
بعدش مجازی پر شد از «هشتگ نزن واکسن»!
دست خودم که نیست ،یک مقدار جوگیرم
حاال منم مثل جهان درگیر بیماری
وقتی سرم خورده به سنگ و همچنین تیرم

آیت اهلل ناصری :

روز به روز بر تالشها برای برونرفت از مشکالت
افزوده شود.
امامجمعه یزد به سخنان اخیر مقام معظم رهبری
در جمع مردم در سالگرد ارتحال امام راحل (ره)
اشــاره کرد و گفت :باید مردم و مســئوالن برای
تداوم راه امام و شهیدان همچنان نقشهراه بنیانگذار
جمهوریاسالمی و توصیههای رهبر معظم انقالب
را عمل کنند.ناصری بیان کرد :باید با فعالیتهای
فرهنگــی و اقتصادی و کار انقالبــی و مدیریت
گســترده جهادی جلو جنگ روانــی و تبلیغاتی
دشمنان علیه نظام گرفته شود.
نماینده ولی فقیه در استان یزد تصریح کرد :تحریف
حقایق انقالب و هویتزدایی در کنار از بین بردن

جذاب زیبای جوان ،رحمی! که من پیرم

روحیه انقالبی و اعتماد به مســئوالن دلسوز نظام
جزو اهداف و حرب ه استکبار جهانی است.وی ادامه
داد :ایجــاد تحول در نظام تعلیم و تربیت ،تکیه به
ظرفیتهای داخل کشور و تالش گسترده و دقیق
برای توسعه همهجانبه جزو مواردی است که باید
همه به دنبال آن باشند.
امام جمعه یزد بیان کرد :همکاری مردم و مسئوالن
و داشــتن روحیه انقالبی در کنار مدیریت جهادی
جزو رموز موفقیت نظام در نبرد با استکبار است.
ناصری به توطئه جدید دشمنان و صدور قطعنامه
ضد ایرانی آژانس هســتهای اشــاره کرد و گفت:
این اقدامات نمیتوانــد هیچ خللی در اراده مردم
و مسئوالن در رسیدن به اهداف عالیه نظام باشد.

باور ندارم که شکستش داده است ایران
در پیک بعدی کرونا بنده میمیرم
افسوس حتی در خصومت بختیارم! نیست
او مرغ طوفان بود ،من هم مرغ انجیرم
زهرا فرقانی
***
سلبریتی الل
«آفرین بر دل نرم تو که از بهر ثواب»
بیشتر از خود ما ،هست تمام تو کباب

آگهی تجدید مناقصه عمومی

کودکت آنور آب آمده دنیا ،احسنت!

مناقصه شماره2001000161000006

تا که آلوده پوشک نشود اینور آب

حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه تهیه  ،نصب و راه اندازی  6دستگاه آسانسور مجتمع
 65واحدی گمرک به شــماره  2001000161000006را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار
نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از
طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی
را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند  .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  1401/03/21میباشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه  :تا ساعت  19مورخ 1401/03/24
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه  :تا ساعت  19مورخ 1401/04/04
زمان بازگشایی پاکت ها  :مورخ 1401/04/05
جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف  :آدرس اسکله شهیدرجائی-
ساختمان مرکزی حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان -طبقه سوم – واحد امور قراردادها مراجعه نمایید .

شناسه آگهی 1331882 :

روابط عمومي حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان

از غم ماست که زردی و از این روست که تو
میزنی بر همهجایت دو برابر ،سرخاب
تا کنی اوج غم خویش ،به «ساسی» ابراز
زدهای پاپیون مشکی و گشتی جذاب
ساکتی؟ صفر شد آمار کووید! با خبری؟
یاد دارم چق َدر جیغ کشیدی و عذاب
هی! الو! حضرت فریاد! سلبریتی جان!
زندهای؟ از کرونا بیخبری؟ هستی خواب؟
آنقدر جیغ زد آن حنجرهات ،بیموقع
الل گشتهست به وقت زدن حرف حساب
از فضا آمدهای! خاصی و شادی و عجیب
میشدی کاش سوی مبدأ و اصلت پرتاب
فهیمه انوری

بانوی ردیا
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آشپزی

پیتزا خانگی

پیتزا مخلوط از پر طرفدار ترین نوع پیتزا ها می باشد .پیتزا از
غذاهایی می باشد که شما می توانید به آسانی با در دسترس
داشــتن فر آن را در خانه تهیه کنید طعم پیتزا خانگی بسیار
لذیذ تر می باشــد .با تهیه وســایل پیتزا به آسانی این غذای
دلچسب را به صورت سالم در خانه تهیه کنید.
مواد الزم برای خمیر پیتزا

آرد 3....................................................پیمانه
تخم مرغ  1 ..............................................عدد
خمیر مایه 1...............................قاشق غذا خوری
شکر 4.....................................قاشق غذا خوری
نمک 1......................................قاشق غذاخوری
روغن مایع 6..............................قاشق غذا خوری
شیر ولرم 1............................................پیمانه
مواد الزم برای پیتزا

مواد الزم ........................................میزان الزم
خمیر پیتزا ...................................به میزان الزم
پنیر پیتزا .................................به میزان دلخواه
گوشت چرخ کرده 100................................گرم
سینه مرغ  100.........................................گرم
قارچ 200.................................................گرم
ذرت 1.....................................قاشق غذا خوری
فلفل دلمه ای رنگی 4...................قاشق غذاخوری
پیاز 1............................................عدد متوسط
گوجه 1....................................................عدد
سس پیتزا 1..............................قاشق غذاخوری
آویشن و پاپریکا.........................به میزان دلخواه
نمک و فلفل  .............................به میزان دلخواه
روغن..........................................به میزان الزم
زیتون ............................................برای تزیین

* خانهای عاری از ویروس داشته باشید
همه مــا میخواهیم در خانهای امن زندگی
کنیم به خصوص در مواقع بحرانی و پراسترس.
بخش اساســی این امنیت فضایی است که به
حفظ ســامتیمان کمک میکند .طبق شواهد
مراکز کنترل و پیشــگیری بیماریها ،ویروس
جدید با تمــاس بین فرد به دیگــران منتقل
میشود ،بنابراین مهمترین نکته سعی در حفظ
فاصله اجتماعی ،لمس نکردن صورت ،شستن
دستها است و در کنار آن تمیز و ضدعفونی
کردن محــل زندگی تــا حد امــکان ،برای
جلوگیری از ورود آن به خانه .پس:
* روشویی تان را ارتقا بدهید
مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریها توصیه
میکنند که دستها را به مدت  ۲۰ثانیه با آب
و صابون بشــویید به خصوص پس از عطسه
و ســرفه کردن ،همچنین قبل و حین تهیه غذا.
پس همیشه سعی کنید مواد الزم برای شستن
دست را در دسترس قرار بدهید و حوله تمیز یا
یک رول حوله کاغذی و سطل مخصوص برای
دور ریختن آن در نظــر بگیرید .عالوه براین
یک بسته دســتمال مرطوب ضد عفونیکننده
در دسترس داشته باشید تا شیرآالت و اطراف
روشویی را با آن تمیز کنید.
* تفاوت تمیزکاری و ضدعفونی کردن
به یاد داشته باشید اگر سطحی آلوده و کثیف
باشد ،میکروبها میتوانند زیر گرد و غبار پنهان

شــوند و ضد عفونی کردن تأثیر کمی بر آنها
خواهد داشت.
تمیز کاری هرگونه آلودگی ،میکروب و گرد
و غبار را میزداید و تعداد میکروبها را کاهش
میدهد .در پی آن ضدعفونی کردن ســطوح با
مواد مخصوص ،از گسترش عفونت جلوگیری
میکند.
* از محصوالت مناسب استفاده کنید
هنگام تمیزکاری به تنهایی وســایلی که نیاز
دارید آب و صابون اســت ،اما در مرحله دوم
که ضدعفونی کردن اســت ،انتخاب محصول
اهمیت دارید .بــه دنبال ضدعفونی کنندههایی
باشــید که وزارت بهداشت و سازمان حفاظت
محیط زیست برای از بین بردن ویروس جدید
تأیید کردهاند.
اگــر الکل طبی یا مایع ســفیدکننده دارید،
میتوانیــد از آنها برای تمیز کردن ســطوح
اســتفاده کنید .البته مراقب سفیدکنندهها باشید
چون ممکن است به ســطوح مختلف آسیب
برسانند.
بــرای تهیه محلول ضدعفونــی کننده برای
ســطوح ،به ازای هر لیتر آب ۲۰ ،ســی سی
وایتکس اســتفاده کنید و آن را با آمونیاک یا
سایر شویندهها مخلوط نکنید.
* بر سطوحی که بیشــتر در تماس با
دست هستند تمرکز کنید
تمیز کردن و پاکسازی کل خانه کار دشواری

 تغذیه مناســب  :با تغذیه سرشــار از آنتیاکســیدانمیتوانید رشد چین و چروک اطراف لبها و خطوط خنده
را کاهش دهید .خوردن انواع توتها ،انبه ،گوجهفرنگی و
هویج به پوســت کمک خواهد کرد تا درخشان و عاری از
چروک به نظر برسد.
 اجتناب از نوشیدنی های کافئین دار :قهوه و نوشابهدارای کافئین هســتند .این ماده در واقع میتواند رگهای
خونی را منقبض کند .وقتی ایــن اتفاق میافتد ،مایعات و
خون به درســتی به قســمتهای نازک پوست بدن توزیع
نمیشود.
پس فیبرهای کالژن در این مناطق به راحتی شکســته و
منجر به ایجاد خط و چروک می شود.
 زیاد آدامس نجوید :جویدن مکرر آدامس برای داشتنپوست صاف خوب نیست .جویدن آدامس را کنار بگذارید
تا چیــن و چروکهای عمیق اطراف دهــان از بین برود.
آدامــس ،ماهیچههای صورت را بــاال میبرد ،و به تحلیل
بافت منجر میشود که موجب میشود پوست پیش از موعد

خانهآرایی

است پس میتوانید به جای این کار سطوحی را
که در تماس بیشتر با دست هستند ،مرتب تمیز
کنید .این نقاط عبارتند از دستگیرهها ،پریزهای
برق ،میزهــا ،ریموت کنترلها ،روشــویی و
شیرآالت ،سینک آشــپزخانه و وسایل بازی
بچهها.

* وسایلی که روزانه استفاده می شوند
را در نظر داشته باشید
به وســایلی که در طــول روز با خود حمل
میکنید و از خانــه بیرون میبرید توجه کنید
مثل تلفن همراه ،دســته کلید ،عینک آفتابی.
وقتی به خانه بر می گردید ،ابتدا دســتهایتان

راههای پیشگیری از چروک دور لب
زودرسشود.
 اســتفاده از کرم ضد آفتاب :استفاده منظم و روزمرهاز ضدآفتــاب یکی از بهترین روشهــا برای کاهش چین
و چــروک در اطــراف دهان و خطوط لبخند اســت .کرم
ضدآفتابی با  SPF 15یا بیشــتر ،به حفاظت از پوست در
برابر آسیب بیشــتر که ممکن است توسط خورشید ایجاد
شود ،کمک میکند.
 اجتناب از کشیدن سیگار :استعمال دخانیات میتواندکالژن را از بین ببرد همچنین دائما پوســت را از اکسیژن و
مواد غذایی محروم میکند که موجب آسیب زیاد میشود.
عالوه بر این ،ســیگار میتواند موجب چین و چروک در
اطراف دهان در طول زمان شود.
ماسکهای دستساز خانگی برای طراوت پوست
ماسک جهت رطوبت دادن به پوست :زردچوبه و آلوئهورا
تأمين كننده مواد مغذی ،آنزیمها براي پوســت است كه در
سمزدایی پوست شــما و در حفظ رطوبت آن كمك كننده

است.
یک قاشق چایخوری آلوئهورا را با مقداري زردچوبه با هم
مخلوط كرده تا به هم چســبيده و حالت خميري پيدا كرده
وسپس روی صورت بگذارید .ماسک را حدود  ۲۰دقیقه
بعد با آب گرم بشویید.
ماســک برای آب رسانی پوســت  :یک عدد موز و یک
عدد آووکادو.
اين دو ماده بسیاری از مواد معدنی و ویتامینهای ضروری
پوست را تامين ميكند.
مــوز را به قطعات كوچــك خرد كرده و بــا آووکادو در
مخلوطكن تركيب كنيد شما ميتوانید به اين مخلوط عسل
نيز اضافه كرده و پس از نیم ساعت صورت خود را با آب
ولرم بشویید اين ماســك موجب مرطوب شدن پوست و
محو شدن جای جوش ميشود.
ماسک الیه بردار سیب :نصف پیمانه سرکه سیب ،نصف
پیمانه نمک دریایی تصفیه شــده ،مقداری بادام خرد شده،

را به مدت  ۲۰ثانیه بشــویید ،ســپس وسایل
شــخصی را با ضدعفونی کننده تأیید شــده
تمیز کنید و بگذارید خشــک بشــوند .هنگام
تمیز کردن وسایل الکترونیکی ،سعی کنید مایع
به منافذ وســیله نفوذ نکند .هیچ وقت آنها را
غرق در مایع نکنید و با صفحه لمســی مالیم
رفتار کنید.
* به بچه ها کمک کنید تا به توصیه ها
توجه کنند
اگــر صاحب فرزند هســتید و او تمایلی به
شستن مکرر دستها ندارد ،این کار را برایش
به یک سرگرمی تبدیل کنید.
– صابون خوشبو و رنگی برایش تهیه کنید یا
آن را در ظرف رنگارنگ و جالب توجهی قرار
بدهید.
– شــعرهای بامزهای در اطراف روشویی قرار
بدهید تــا بتواند در مــدت  ۲۰ثانیه آنها را
بخواند.
– اطمینــان بیابید کــه چهارپایه محکمی زیر
پایش قرار دارد تــا بتواند به راحتی به آب و
صابون دسترسی پیدا کنید.
* نکته آخر:
لباســها و ملحفهها را با گرمترین درجهای که
می توانند تحمل کنند بشــویید .از تکان دادن
لباسهای شسته نشده بپرهیزید چون ویروس
را در هوا پخش میکنند .پس از دست زدن به
لباسهای آلوده حتم ًا دستهایتان را بشویید.

ســه قاشق غذاخوری سس سیب همراه با دو قطره اسانس
رزماری و یک قطره اســانس دانه گریپ فورت (میتوانید
از عطاری تهیه کنید) ،با هم خوب مخلوط کنید و قســمتی
از پوســت را که میخواهید الیهبرداری کنید کمی خیس و
مخلوط را روی آن بگذارید بعد به صورت دایرهوار مالش
دهید سپس با آب ولرم بشوئید.
این ماسک الیهبردار بسیار قوی است و برای قسمتهای
ناهموار مثل آرنج و پا میباشد .اگر پوست حساسی دارید
از این ماسک استفاده نکنید.
 ماســک هویج ۲ :قاشــق غذاخوری آب هویج و ۲قاشق غذاخوری پودر جوی دو سر را با هم خوب مخلوط
کرده و هم بزنید تا یک خمیر نرم بدســت آید بعد پوست
خود را شسته و خشــک کنید و ماسک را روی پوستتان
بکشید.
این ماســک باید یک ربع روی پوست بماند .بعد با آب
ولرم ماسک را بشوئید و با یک حوله نرم به آرامی پوست
خود را خشک کنید.

طرز تهیه پیتزا مخلوط

برای تهیه پیتزا مخلوط ابتدا باید خمیر آن را تهیه کنید بدین منظور
در ظرف مناسبی یک لیوان شیر ولرم را به همراه خمیر مایه و یک
قاشق غذاخوری شکر بریزید و شروع به هم زدن بکنید .در ادامه
با کمک سلفون روی کاسه حاوی مواد را سلفون بپوشانید و حدود
یک ربع بگذارید تا مواد کف کند .پس از کف کردن مواد روغن مایع
و تخم مرغ و نمک را به همراه باقی مانده شکر به مخلوط تان اضافه
کنید و شروع به هم زدن بکنید تا کامال ترکیب شود .هم اکنون باید
آرد را ســه مرحله الک کنید .در ادامه آرد الک شده را آرام آرام به
مواد اضافه کنید و با دســت ورز دهید تا خمیر شما به عمل بیاید.
پس از اینکه به خوبی خمیر را ورز دادید یک الیه ســلفون روی
ظرف خمیر بکشید و در ادامه با کمک یک حوله روی ظرف خمیر
را بپوشانید و حدود  1ساعت زمان دهید تا خمیر به عمل آید .پس
از اینکه خمیر به عمل آمد روی ســطح کارتان را آرد پاشی کنید
و خمیر را روی سطح آرد پاشــی شده قرار دهید و کمی آرد نیز
روی خمیر بریزید .سپس خمیر را به خوبی با دست ورز دهید تا
خمیر کامال نرم و لطیف شود .خمیر را به دو قسمت مساوی تقسیم
کنید و هر قسمت از خمیر را به شکل گلوله در بیاورید سپس رو
ســطح صافی را آرد پاشی کنید و خمیر ها را روی سطح بگذارید
با کمک وردنه آن را باز کنید و فرم دهید .ســینی فر را چرب کنید
و خمیر را روی سینی بگذارید و شکل دلخواهتان را به آن بدهید.
خمیری که آماده کرده اید را حدود  20دقیقه کنار بگذارید تا خمیر
استراحت کند.
طرز تهیه مواد پیتزا مخلوط خانگی

برای تهیه مواد پیتزا مخلوط ابتدا ســینه مرغ را به صورت مکعبی
ریز خرد کنید و با مقداری(روغن  ،نمک  ،فلفل  ،زعفران) سرخ کنید
و کنار بگذارید .یک عدد پیاز متوسط را پوست بگیرید و به صورت
خاللی نازک خرد کنید و با روغن ســرخ کنید تا نرم شود .گوشت
چرخ کرده را به پیاز نیمه سرخ شده اضافه کنید و تفت دهید تا کامال
رنگ گوشت چرخ کرده عوض شود .ادویه ها که شامل (نمک ،فلفل
سیاه ،زردچوبه  ،آویشن و پاپریکا) می شود را به گوشت اضافه کنید
و هم بزنید.قارچ ها را نیز شسته و به صورت حلقه حلقه خرد کنید.
چند برش از فلفل دلمــه ای رنگی را به صورت نگینی خرد کنید و
کنار بگذارید.
زیتــون ها را نیز به صورت حلقــه ای خرد کنید.گوجه فرنگی را
نیز به صورت نگینی ریز خرد کنید .ســس مخصوص پیتزا یا سس
کچــاپ را روی خمیر بریزید و پخش کنید.گوشــت چرخ کرده را
روی خمیر بریزید و پخش کنید .ســپس مرغ را به صورت پراکند
روی گوشــت بریزید .مواد دیگر که شــامل (قــارچ ،ذرت ،فلفل
دلمه ای ،گوجه ،زیتون) را به صورت پراکند روی خمیر پیتزا پخش کنید.
ادویه ها که شامل (نمک  ،فلفل سیاه ،پاپریکا و آویشن) می شود را
روی مواد بریزید .سپس روی مواد را پنیر پیتزا بریزید میزان پنیر پیتزا
به دلخواه شما می باشد.پیتزای آماده شده را به  8قسمت تقسیم کنید
و با سس دلخواه نوش جان کنید.
نکاتی طالیی برای خوشمزه تر شدن پیتزا

 .1برای خوشــمزه تر شدن و خوب پخته شدن پیتزا مخلوط باید بعد
از اینکه تمام مــواد را روی خمیر پیتزا ریختید  20دقیقه اجازه دهید
تا پیتزای آماده نشده استراحت کند و بعد داخل فر بگذارید تا نان آن
تردتر شود.
 .2سبزیجات و بقیه مواد را می توانید به سلیقه خودتان در سایزهای
کوچک  ،بزرگ یا مدلهای دیگر خرد کنید و پیتزای تان را تزیین کنید.
 .3برای طالیی شدن روی پیتزا  ،در چند دقیقه آخر گریل باالی فر را
روشن کنید و البته مراقب باشید تا روی پیتزا نسوزد.
.4برای تهیه پیتزا مخلوط مــی توانید از مواد دیگری مانند کالباس و
سوسیس استفاده کنید.

خواص و فواید ارده و شیره
ارده و شیره به عنوان یک ماده غذایی طبیعی خواص بسیاری  125کالری است.

به همراه دارد ،استفاده از ارده و شیره برای بهبود سالمت بدن
و همچنین درمان برخی از بیماری ها بی نظیر است.
 .1شــیره و ارده ،انرژی زا بوده و برای فصل زمستان که بدن به
خواص و اهمیت ارده و شیره در طب سنتی
انرژی بیشــتری برای گرم کردن خود احتیاج دارد ،بهترین غذا
خواص بی نظیر ارده و شیره

ارده و شیره یکی از مقوی ترین و خوشمزه ترین مواد غذایی است
که به عنوان صبحانه یا میان وعده مصرف می شود .دو ماده اصلی
تشکیل دهنده اصلی این خوراکی ،کنجد و دوشاب(شیره انگور)
است .ارده و شیره هر کدام به تنهایی برای سالمتی مفید هستند و
با ترکیب با هم خواصشان معجزه آسا می شود.
ترکیبات و ارزش غذایی ارده شیره

ارده مایعی است که از کنجد نرم پوست کنده بریان و نرم کوبیده
تهیه شده و روغن آن جدا نشده باشد .برای تهیه ارده و شیره این
خمیر کنجد له شده را با شیره میوه های مختلف مانند انگور ،خرما
و انجیر مخلوط می کنند اما شــکل رایج تر آن ،ترکیب با شیره
انگور اسـت .برای پیشگیری از شیرین شدن بیش ازحد ،از مقدار
کمتری شیره استفاده می کنند .ارده و شیره کام ً
ال گیاهی و خالی
از گلوتن است و دارای مواد مغذی فراوانی مانند «آمینواسیدها و
چربی های سالم»« ،فیبر»« ،پروتئین»« ،انواع ویتامین بخصوص
ویتامین گــروه ب»« ،تیامین»« ،منیزیم»« ،مس»« ،فســفر»،
«منگنز»« ،آهن» و «زینک» است.
طبع ارده و شیره

شــیره و ارده هــر دو طبیعت گرم دارند و مصــرف آن برای
ســرد مزاجان بسیار مفید اســت اما گرم مزاج ها باید این ماده
خوراکی را با احتیاط مصرف نمایند زیرا موجب غلیظ شــدن
صفرا و جوش زدن می شــود .مصلح ارده و شــیره ،ســرکه و
عســل اســت و گرم مزاجان برای تعدیل طبیعت ارده و شیره
می توانند آن را همراه سرکه و عسل یا میوه های تازه با طبیعت
سرد مصرف کنند.
کالری ارده و شیره انگور

میزان کالری ارده و شیره انگور (نسبت  1به  1قاشق غذا خوری)

محسوب می شوند .2.ارده و شیره خاصیت آنتی ترومبوتیک دارد
و باعث جلوگیری از لخته شدن خون در بدن می شوند.
 .3ارده و شــیره سطح کلسترول خون را کاهش داده و با جریان
بخشــیدن به خون و جلوگیری از لخته شدن آن ،فشارخون و
ضربان قلب را تنظیم می کند .4.ارده و شیره برای سالمتی و برای
بهبود عملکرد بدن مفیدند و به تنهایی بخش مهمی از نیازهای بدن
را برطرف می کنند.
 .5ارده و شــیره به دلیل وجود کنجد نیاز روزانه به کلسیم بدن
را تامین و برای اســتحکام اســتخوان بندی ،درمان استخوان
درد و درد مفاصل هم مفید است و موجب سالمت دندان می شود.
 .6ارده و شیره دارای چربی سالم و طبیعی سسامین و سسامولین
است که برای محافظت از قلب و عروق و جلوگیری از بسته شدن
رگ های منتهی به قلب بسیار مفید هستند.
 .7ارده و شیره غنی از پروتئین است و نیاز روزانه به اسید فولیک
را بر طرف می کند .8.ارده و شیره یکی از منابع بسیار مفید برای
جذب آهن است که برای افرادی که مبتال به کم خونی فقر آهن
هستند می تواند بسیار موثر باشد.
 .9ارده و شــیره هر دو سرشار از آهن بوده و برای رفع خستگی
مفید هستند و ضعف و بی حالی را از بین می برند و خواب رفتن
دست و پا را درمان می کنند.
 .10ارده و شیره برای نرم کردن سینه مفید است.
 .11ارده و شیره ملین و مسهل است و یبوست را رفع می کند.
 .12ارده و شیره تقویت کننده نیروی بدنی می باشد.
 .13ارده و شــیره منضــج دمل هــا و زخم هــای چرکی و
تســکین دهنده درد ،گرمی و خشکی عضو می باشد و به ترمیم
زخم کمک می کند.
 .14ارده و شیره به درمان اختالالت کبد و کلیه کمک می کند.

آگهی تحدید حدود عمومی سال  ۱۴۰۱بخش  ۸بندرعباس شهرستان قشم

 .15ارده و شــیره انرژی الزم به کودکان را می رســاند و باعث
فعال شدن سلول های عصبی و تقویت حافظه شان می شود.
 .16ارده و شــیره ضدنفخ است و عملکرد معده و روده را بهبود
می دهد .17.ارده و شیره مدر قاعده آور است.
 .18ارده و شــیره در بدن باعث دفع اوره و مقداری از اسیدهای
غیرمفید بدن و پاکسازی بقایای غذاها در روده و معده می شود.
 .19شــیره و ارده ،تســکین دهنده دردهای رماتیسم و امراض
شریانی و وریدی هستند.
 .20ارده و شیره برای رفع بیماری های رحم توصیه می شود.
 .21ارده و شیره به درمان افسردگی هم کمک می کند.
 .22ارده و شــیره به تولید کالژن و جوان سازی پوست بسیار
کمک می کند.
 .23ارده و شیره پیری را به تاخیر می اندازد و مانند یک ضدآفتاب
طبیعی از پوست در برابر نور خورشید محافظت می کند.
 .24ترکیب شــیره انگور و ارده کنجد به ورزشــکاران توصیه
می شــود چراکه عالوه بر مقوی بودن ،باعــث افزایش حجم
عضالت می شود .25.مصرف شیره ی انگور برای پیشگیری از
سرطان مفید است .شیره با ارده پالکت خون را افزایش میدهد و
برای افرادی کـه پالکت خون پایینی دارند ،مفید اسـت.
شرایط نگهداری ارده و شیره

ارده و شــیره سرشــار از اســیدهای چرب اشباع نشده است
پس باید آن را در جای خشــک ،خنــک و دور از نور آفتاب
نگهداری کنید زیرا اگر در معرض هوای گرم و نور قرار بگیرند،
چربی هایشان اکسید شده و روغن به اصطالح فاسد می شود.
نکته مهم :

ارده و شــیره کالری باالیی هم دارند و برای افراد کم تحرک و
کسانی که ورزش روزانه و منظمی ندارند ،چندان توصیه نمی شود
و چاقی را برای آنها به همراه می آورد.مقدار زیاد ارده و شیره به
افراد دچار دیابت توصیه نمی شود زیرا سبب افزایش قند خون
می گردد.

برابر مقررات ماده  ۱۱قانون ثبت اسناد وامالک  ،آگهی تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در قطعه یک بخش  ۲۸بندرعباس شهرستان قشم به ترتیب ذیل با ذکر شماره پالک
و قيد نام و نام خانوادگی متقاضی ثبت  ،نام پدر  ،نوع ملک  ،مساحت و محل وقوع ملک جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :
قطعه یک بخش  ۸بندرعباس
قشم
درگهان
اتوبان
در
واقع
مربع
متر
مساحت۴۵۳۶۹/15
به
زمین
قطعه
یک
ششدانگ
عبداله
فرزند
پشام
رشاد
محمد
 -1پالک- ۱۹۳۹/36810
ق
وهقضائیه
سازمانثبتاسنادوامالککشور
قشم
درگهان
اتوبان
در
واقع
مربع
متر
مساحت۷۵۲۳۲/25
به
زمین
قطعه
یک
ششدانگ
عبداله
فرزند
پشام
رشاد
محمد
-۲پالک- ۱۹۳۹/36811
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
۱۴۰۱/۰۴/13
بدینوسیله به اطالع عموم می رساند که تحدید حدود امالک فوق از ساعت  ۸صبح در محل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد آمد  .لذا به موجب ماده  ۱۴قانون ثبت از
صاحبان امالک فوق و مجاورین به وسیله این آگهی دعوت به عمل می آید در وقت مقرر در اداره ثبت اسناد و امالک یا محل وقوع ملک حضور یابند و واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق
ارتفاقی برابر ماده  ۲۰قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود به مدت  ۳۰روز پذیرفته خواهد شد  1401/16 .م/الف
تاریخ انتشار ۱۴۰۱/۰۳/22 :

محمد آرامش

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قشم

مشاور کودک

دخترم حرفشنو نیست
*دختری  ۹ســاله دارم کــه بازیگوش و لجباز
است و مدام عصبانی می شود .حرف مرا گوش
نمی دهد ،نمیدانم چکار باید بکنم؟
پاســخ  :عوامل گوناگون میتوانند در بروز رفتارهای
پرخاشــگرانه لجبازی و یا حرف گوش نکردن کودک
موثر باشند.
 -۱سرشــت و ژنتیک کودک که در رفتار او نقش دارد
بعضی کودکان آرام و بعضی سخت هستند.
 -۲همه عوامل محیطی مثل خانواده و اطرافیان ،رسانهها،
تلویزیون و فیلم باعث یاد گرفتن الگوهای مثبت و منفی
در کودک میشود.
نیازهای او نیز باعث میشــوند که به گونهای رفتار کند
تا نیاز خود را ارضا کند  .خستگی ،گرسنگی ،بیماری،
اضطراب و نگرانی کودک سبب رفتارهای پرخاشگرانه
میشود ،که باید دقیق ًا مورد توجه قرار گیرد .گاهی هم
نیاز به توجه دارد.
جنبههای مثبت و ویژگیهای مطلوب شخصیتی فرزند
خود را بشناســید و به زبان نیز بیاورید این کار اعتماد
به نفس او را افزایش میدهد و موجب میشــود شما
در برخورد با جنبههای منفی سرشت فرزندتان دیدگاه
مثبت تری داشته باشید.
عشــق و محبت خودتان را به او ابراز کنید به او بگویید
که دوستش دارید او را در آغوش بگیرید .البته اگر او هم
تمایل داشته باشد.
در طول روز حتم ًا یک زمانی را به فعالیت مورد عالقه
کودک بپردازید در آن تایم به فعالیت دیگری مشــغول
نباشید .
از مقایســه کردن فرزندتان با خواهر و برادر یا دیگران
بپرهیزید.
از او انتقاد نکنید و با احترام با او صحبت کنید.
دستورات پشت سر هم ندهید گاهی خوب است برای
اطمینان از او بپرســید که چه درخواســتی داشتید؟ تا
متوجه شوید او درک کرده که از او چه میخواهید .
دستورات واضح و مشخص بدهید یعنی دقیق ًا فرزندتان
بداند از او چه می خواهید ،مفاهیمی مثل تمیز ،مرتب و
منظم از دید بزرگساالن با کودک فرق دارد.
واضــح درخواســتتان را بگویید مثــ ً
ا کتابهایت را
جمع کن.
به یاد داشته باشید که یک ویژگی سرشتی که در کودکی
ممکن است منفی تلقی شود ممکن است در بزرگسالی
یک امتیــاز یا نقطه قوت به حســاب بیاید برای مثال
پیگیری و خواستهها که در سنین پایین میتواند موجب
لجبازی و اصرار بر خواســتههای غیر منطقی شود در
بزرگســالی میتواند باعث پشتکار و تالش بیشتر فرد
برای رسیدن به اهداف شود.
در نظر داشته باشید چنانچه بعضی از رفتارهای منفی
کودک که خطرناک نباشد را نادیده بگیریم به بهتر شدن
رابطهتان با او کمک میکند و باعث میشود بیشتر حرف
شما را گوش کند.
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حوادث

کالهبرداری با وعده نام نویسی سهام عدالت و یاران ه در کیش

ســرویس حوادث //رئیس پلیس فتا
فرماندهــی انتظامی ویــژه کیش از
کالهبرداری  ۵۰۰میلیون ریالی با وعده
نام نویسی سهام عدالت و یارانهها در
جزیره کیش خبر داد.

سرگرد محسن بابایی در تشریح این خبر
افــزود :کالهبرداران و افراد ســودجو با
طراحی صفحات جعلی و اپلیکیشنهای
تقلبی در قالب اســتفاده از نام و نشــان
سامانه سهام عدالت و یارانه معیشتی اقدام
به کالهبرداری از شهروندان میکنند.
وی بیان کرد :در ایــن روش مجرمان با

ارسال پیامک مبنی بر واریز مبالغ مختلف
به حســابهای مالی مردم مشــروط به
مراجعه به لینک یا پیوند درج شــده در
پیامک ،گوشی تلفن همراه فریبخوردگان
را به صفحات جعلی پرداخت (فیشینگ)
هدایت میکنند.سرگرد بابایی خاطرنشان
کرد :لینک معرفی شــده در این پیامکها
حاومی یــک بدافزار اســت و مجرمان
اینترنتی با این شگرد مجرمانه ،اطالعات
محرمانه بانکی متقاضیان را به سرقت برده
و نســبت به برداشت غیرمجاز از حساب

بانکی و یا نصب یک بدافزار در گوشــی
آنها اقدام میکنند.وی اظهار کرد :امسال
 ۲۰نفر از ساکنان شــکایتهای خود را
در خصوص کالهبرداران فضای مجازی
در پلیس فتا تشکیل داده اند و مبالغ کاله
برداری شــده از آنان نیز در حدود ۵۰۰
میلیون ریال برآورد شده است.
ســرگرد بابایی عنوان کــرد :پلیس فتا
فرماندهــی انتظامی ویــژه کیش پس از
بررسی پروندهها اقدام به شناسایی محل
کالهبرداران کرده است و با توجه به اینکه

در امتداد تاریکی

هیچکدام از متهمان ســاکن جزیره کیش
نیستند پرونده برای انجام مراحل قانونی
به پلیسهای فرماندهی استانهای محل
ســکونت کالهبرداران ارجاع داده شده
است.وی با بیان اینکه هیچ نهاد و دستگاه
دولتی و حاکمیتی با شــماره تلفن همراه
شخصی به افراد پیامک ارسال نمیکنند،
توصیه کرد :شــهروندان در مواجهه با این
پیامکها به هیچ عنوان لینک ارســالی را
باز نکنند.به گزارش ایسنا؛ رییس پلیس فتا شهروندان هرگونه تماس تلفنی ،پیامک یا آدرس  Cyberpolice.irبخــش
فرماندهی انتظامی ویژه کیش اضافه کرد :لینک ارســالی برای ثبت نام یارانه ،سهام مرکز فوریتهای ســایبری ،قسمت ثبت
عدالت را از طریق ســایت پلیس فتا به گزارشهای مردمی ارسال کنند.

فرجام خودربایی برای ازدواج!

روزی که با پیشــنهاد نسنجیده و شیطانی
جوانی که به خواســتگاریام آمده بود نقشه
ســاختگی فــرار از خانه را اجــرا کردم تا
خانوادهام را برای موافقت با ازدواجمان تحت
فشــار قرار بدهم هیچ گاه تصور نمیکردم
چند ماه بعد او برای بیرون کشیدن النگوهایم
دستم را میشکند و.. .

دختر  16ساله با بیان این که به خاطر عشقهای
پوشــالی و هیجانــات دوران نوجوانی آیندهام را
نابود کردهام درباره سرگذشت خود به کارشناس
اجتماعی کالنتری گفت :پدرم مردی کارگر است
که به دلیل بیماری اعصاب تحت پوشش بهزیستی
قرار دارد اما به هر طریق ممکن مخارج زندگی ما
را تامین میکند .من هم که یک برادر کوچکتر از
خودم دارم در کالس دهم مشغول تحصیل بودم و
زندگی آرامی را میگذراندم تا این که سال گذشته
جوانی که کارگر ساختمانی بود به خواستگاریام
آمد اما خانــوادهام او را شایســته ازدواج با من
ندانستند و پاسخ منفی دادم با وجود این «کیومرث»
دســت بردار نبود و مدام در کوچه و خیابان مرا
تعقیب میکرد تا این که باالخره از طریق یکی از
دوستانم شماره تلفن مرا به دست آورد .آن زمان به
خاطر این که به صورت مجازی تحصیل میکردیم
گوشی تلفن همیشه در دستم بود و به تمام پیامها
توجه میکردم .در این میان کیومرث هم چند پیام
عاشقانه برایم فرستاد .متاسفانه من این ماجرا را از
خانوادهام پنهان کردم به طوری که سرنوشتم را با
همین پنهان کاری تغییر دادم .آرام آرام به پیامهای
کیومرث پاسخ دادم و بدین ترتیب ارتباط خیابانی
من و او آغاز شــد .حاال دیگر کیومرث که مدعی

بود عاشــق من شده است بیشتر اوقات با یکی از
دوستانش در کنار مدرسه منتظر من میماند تا بعد
از پایان امتحانات با یکدیگر به خانه بازگردیم و در
مسیر با هم گفت وگو کنیم .در یکی از همین روزها
کیومرث پیشنهاد کرد باید نقشه فرار تهیه کنیم تا
پدر و مــادرم از ترس آبروریــزی با ازدواجمان
موافقت کنند به همین دلیــل و درحالی که دچار
یک عشق پوشــالی و هیجانات دوران نوجوانی
شده بودم پیشنهاد او را پذیرفتم و نقشه ساختگی
خودربایی را با ترفند کیومرث اجرا کردم .آن روز
او مرا به خانهای در چناران برد که هیچ کس خبری
از ما نداشت .در این شــرایط من با پدر و مادرم
تماس گرفتم و به آنها گفتم کیومرث را دوست
دارم در این هنگام کیومرث گوشی را از من گرفت
و به پدرم گفت :اگر میخواهید آبروریزی نشــود
باید با ازدواج ما موافقت شــود .آن شب پدرم به
همراه ماموران انتظامی به در خانه برادر کیومرث
آمد تا مرا پیدا کند ولی من و کیومرث پنهان شده
بودیم خانواده او نیز مدعی شدند هیچ خبری از ما
ندارند .کیومرث پدرم را تهدید کرد که اگر ماجرا
را به پلیس اطالع دهد دیگر دخترش را نمیبیند!
به ناچار پدر و مادرم با این ازدواج موافقت کردند
و مــن به عقد او درآمدم اما پدرم که به خاطر این
رفتارهای احمقانه بسیار عصبانی بود فریاد زد دیگر
دختری به نام فریبا ندارد! چند روز بعد کیومرث
که مدعی بود نباید به آداب و رســوم و سنتها
توجهی بکنیم مدام مرا در تنگناهای اخالقی قرار
میداد و به دلیل مقاومت در برابر خواسته هایش
کتکم میزد تا جایی که گلویم را به شدت میفشرد
و من تا مرز خفگی پیــش میرفتم او حتی یک
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بار تالش کرد مرا که در پشــت بام خوابیده بودم
به پایین پرت کند دیگر نمیتوانستم این رفتارهای
خشن و هولناک او را تحمل کنم به ناچار چند بار
به پدر و مادرم پیامک دادم که دنبالم بیایند و مرا از
دست کیومرث نجات دهند اما پدرم به این پیامها
توجهی نکرد و مدعی بود او انتخاب خودت است
و باید تنبیه شــوی.باالخره یک روز اشک ریزان
به مادرم التماس کردم کــه دیگر توان کتکهای
کیومرث را ندارم و جانم در خطر است .بعد از این
ماجرا پدر و مادرم به منزل پدر کیومرث آمدند و
من همه رفتارهای کیومرث را بازگو کردم .آن شب
با وساطت پدر شــوهرم خانوادهام به داخل منزل
آمدند ولی کیومرث در اثنای مشاجرات خانوادگی
شمشــیر بزرگی را از اتاقش برداشت و پدرم را
تهدید کرد که شما حق دخالت ندارید وگرنه فریبا
را میکشم! آن شب من و خانوادهام با یک ترفند از
خانه آنها فرار کردیم ولی چند روز بعد کیومرث
و خانوادهاش برای عذرخواهی به خانه ما آمدند.
پدرم نیز با این اعتقاد که در زندگی زناشویی گاهی
رفتارهای نسنجیده رخ میدهد نامزدم را بخشید و
آن شب کیومرث در خانه ما ماند ولی در نیمههای
شب از من خواست همه طالهایی را که در مدت
نامزدی به من هدیه کردهانــد به او بدهم .وقتی
متوجه شد که چند النگو از دستم خارج نمیشود
ناگهان چنان دستم را فشار داد که استخوان آن را
شکست و ســپس با ناله و فریادهای من از خانه
بیرون رفت .اکنون نیز در حالی برای طالق اقدام
کردهام که خودم میدانم فقط یک عشق و عاشقی
پوشــالی و خیابانی زندگی و آیندهام را به تباهی
کشاند و.. .
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شناسایی ۳هزار و ۵۰۰واحد صنفی متخلف در هرمزگان

سرویس حوادث //رییس گشت های مشترک
تعزیرات حکومتی هرمزگان از شناسایی بیش
از  ۳هزار و  ۵۰۰واحد صنفی متخلف در استان
از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

محمد حمزه زاده اعالم کــرد :عمده تخلف این
واحدهای صنفی  ،گران فروشــی ،کم فروشی و
درج نکردن قیمت بوده است.وی افزود :در مجموع
این واحدهای صنفی ،بیش از  ۱۵۴میلیارد ریال
جریمه شــدند و با تشدید گشت های مشترک به
اتفاق دیگر دستگاههای متولی  ،به صورت مستمر
بر بازار  ،انبارها و واحدهای تولیدی نظارت های
سرزده و شبانه روزی در حال انجام است.
حمزه زاده تاکید کرد :رســیدگی به پرونده های
تخلف صنفــی به ویژه در بحث گران فروشــی،

احتکار و کم فروشی در خارج از نوبت و در اسرع
وقت انجام می شــود.وی خاطرنشان کرد :برای
رســیدگی به تخلفات واحدهای صنفی متخلف،
طبق اصالحیه آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی
در تخلفات گرانفروشــی،کم فروشی  ،تقلب عدم
درج قیمت و عــدم صدور فاکتور دیگر نیازی به
احضار متهم و حضور وی در شعبه رسیدگی کننده
نبوده و شــعبه مبادرت به صدور رای می کند .به
گزارش ایرنا ،رییس گشت های مشترک تعزیزات
حکومتی هرمزگان ابراز داشت :سامانههای ۱۲۴
ســازمان صمت و  ۱۳۵تعزیرات آماده دریافت
گزارشات و شــکایت شــهروندان است و تمام
گزارشات دریافتی از این سامانهها ،پیگیری و در
صورت احراز تخلف ،متخلفین مجازات میشوند.

106هزار لیتر گازوییل قاچاق در بندرعباس کشف شد

سرویس حوادث //فرمانده انتظامی هرمزگان
از کشــف  ۱۰۶هزار لیتــر گازوییل قاچاق در
بندرعباس با اجرای طرح مقابله با قاچاق کاال و
ارز و طی دو عملیات جداگانه خبر داد.

سردار غالمرضا جعفری با اعالم این خبر به رسانه
ها اظهار داشت :در یکی از این عملیات ها مأموران
انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید میرزایی
بندرعباس حین کنترل خودروهای عبوری به سه
دستگاه کامیون مشــکوک و خودروها را متوقف
کردنــد .وی ادامــه داد :ماموران در بازرســی از
خودروهای توقیفی موفق به کشــف  ۸۴هزار لیتر
گازوییل قاچاق شــدند و ســه نفر متهم را نیز در
همین رابطه دستگیر کردند .سردار جعفری تصریح
کرد :ماموران انتظامی پاســگاه مرکزی شهرستان
بندرعباس نیز طی عملیاتی جداگانه حین گشت

زنی در حوزه اســتحفاظی یک دســتگاه کامیون
حامل ســوخت قاچاق را شناســایی و توقیف و
در بازرســی از آن  ۲۲هزارو  ۴۰۰لیتر گازوئیل
قاچاق کشــف کردند .وی بیان داشت :در مجموع
ماموران انتظامی بندرعباس در  ۴۸ساعت گذشته با
توقیف چهار دستگاه کامیون حامل سوخت ،موفق
به کشف  ۱۰۶هزار لیتر گازوییل قاچاق به ارزش
بیش از  ۳۰میلیارد ریال شــدند .به گزارش ایرنا،
فرمانده انتظامی هرمزگان با تاکید بر مقابله جدی
با هرگونه قاچــاق کاال و ارز به منظور جلوگیری
از هدررفت ســرمایه های ملی ،گفت :از مردم نیز
خواســتاریم تا همراه پلیس در این مسیر باشند و
در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک قاچاق
مراتب را برای پیگیری در اســرع وقت به پلیس
 ۱۱۰اطالع دهند.

حوادث جهان
کشته شدن  ۱۱نظامی بورکینافاسو در حمله افراد مسلح
ارتش بورکینافاسو از کشته شدن  ۱۱نظامی این کشور درپی حمله
افراد مســلح خبر داد.ارتش بورکینافاسو اعالم کرد که یازده نظامی
ارتش در حمله افراد مســلح در منطقه ســیتنجا واقع در شمال این
کشور کشته شدند.ارتش بورکینافاسو در بیانیه ای اعالم کرد که این
حمله تنها ساعاتی پس از کشته شدن  ۴مامور پلیس در حمله ای در
منطقه کوسی و کشته شدن دو نفر دیگر در حمله به یک معدن طال در
شمال این کشور روی داد .این در حالی است که ارتش بورکینافاسو
پیش از این هم اعالم کرده بود که یگان اطالعاتی آن با گروهی مسلح
در منطقه گومبورو در ایالت ســورو درگیر شده بود که در پی آن دو
افسر نظامی کشته و  ۸نظامی دیگر زخمی شدند .در این حمله  ۷نفر
از مهاجمان مسلح نیز کشته شدند.شبه نظامیان وابسته به تروریست
های القاعده در بورکینافاسو ،نیجر و مالی در چند سال گذشته هزاران
غیرنظامی را کشته و نزدیک به دو میلیون نفر را آواره کرده اند.

حریق جنگلی در جنوب اسپانیا
باعث تخلیه هزاران سکنه شد
آتش ســوزی جنگلی در کوه های جنوب اسپانیا باعث تخلیه
دو هزار نفر از سکنه محلی شده است .این حریق همچنین منجر به
زخمی شدن ســه آتش نشان نیز شده است.مقامات همچنین اعالم
کردند که هوای گرم تابســتان و وزش باد باعث شعله ور شدن این
حریق می شوند.صدها نیروی امدادی برای مهار این آتش سوزی به
منطقه درگیر با حریق اعزام شــده اند .آتش سوزی دیگری در ماه
ســپتامبر سال گذشته میالدی ( )۲۰۲۱این رشته کوه را درنوردید و
دستکم  ۷۷۸۰هکتار از اراضی را ظرف چند روز سوزاند.
تیراندازی مرگبار در مریلند آمریکا
در پی تیراندازی در ایالت مریلند آمریکا ،ســه نفر کشته و یک نفر
دیگر نیز به شدت زخمی شده اســت .مقامات پلیس محلی ،از وقوع
این حادثه که در یک کارخانه تولیدی رخ داده ،باخبر شدند.گزارشها
حاکیست که مظنون این حادثه توسط پلیس محلی دستگیر شده است.
مقامات محلی همچنین اعالم کردند که مظنون این حادثه دیگر تهدیدی
برای جامعه نیست اما تاکنون درباره انگیزه این تیراندازی اظهار نظری
نکرده اند .تیراندازی های دســته جمعی به عنوان حوادثی تعریف می
شــوند که در آن چهار نفر یا بیشتر مورد اصابت گلوله قرار میگیرند و
حوادثی از این دست به ویژه از آغاز سال جدید میالدی ( )۲۰۲۲تاکنون
در ایاالت مختلف آمریکا شدت گرفته و به بحرانی حتی جدیتر از قبل
تبدیل شده است.طبق یک پایگاه داده آنالین ،ایاالت متحده در حدود
پنج ماه گذشته شاهد دستکم  ۲۴۰حادثه تیراندازی جمعی در سراسر
این کشور بوده است که بیش از  ۱۸هزار و  ۵۰۰تن کشته شدهاند.

به مناسبت والدت امام رضا (ع)؛

هشت زندانی جرایم غیرعمد در هرمزگان آزاد شدند

ســرویس حوادث //رییس کل دادگســتری
هرمزگان گفت :به مناسبت دهه کرامت و سالروز
والدت با ســعادت امام هشتم حضرت علی بن
موســی الرضا(ع) زمینه آزادی هشت زندانی
جرایم غیرعمد از زندان های استان فراهم شد.

مجتبی قهرمانی با اعالم این خبر به رســانه ها اظهار
داشت :بدهی این افراد مبلغی افزون بر  ۲میلیارد ریال
بود که در نتیجه پیگیری های دستگاه قضایی و ستاد
دیه استان با کمک سازمان بسیج حقوقدانان و خیرین،

مبلغ مورد نظر تأمین شده است.
وی افزود :آزادی زندانیانی که بدون سوء نیت مرتکب
جرمی غیرعمد شــده اند ،امری خداپسندانه است و
باید از تمامی ظرفیتهای نهادهای حمایتی و خیران
برای رهایی این افراد از زندان اســتفاده کرد.رییس
کل دادگســتری هرمزگان گفت :آزادی این زندانیان
در بازسازی اجتماعی و استحکام روابط خانوادگی
آنان بســیار تأثیر گذار است و روند اصالح و تربیت
آنها را نیز تســریع میکند.این مقام قضایی یادآور
شد :خوشبختانه مردم مؤمن و متدین استان هرمزگان
همواره در جهت آزادی زندانیان جرایم غیر عمد پیش
قدم بوده اند و هر ســاله و در مناسبت های مختلف
زمینه آزادی تعداد قابل توجهــی از این زندانیان و
بازگشت آنها به آغوش خانواده هایشان را فراهم می
سازند.قهرمانی با بیان اینکه در سال گذشته با پیگیری
های ستاد دیه ۱۸۵ ،نفر از زندانیان جرائم غیر عمد
از زندان ها و ندامتگاه های هرمزگان ،آزاد شــدند،
ابراز امیدواری کرد :ســتاد دیه استان بتواند در سال
 ۱۴۰۱به کمک خیریــن و نیکوکاران هرمزگانی در
جهت جلب مشــارکتهای مردمی به موفقیت های
بیشتری دست یابد.

دادانهم
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نخواهد بود 1401/81 .م/الف
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/03/22 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/03/07 :

اسمعیل ربیع نژاد  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس  -منطقه دو

پرونده کالسه  140140920000111329شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390000591704
شاکی:ستاداجرائیفرمانحضرتامام(ره)بهنشانیاستانتهران-شهرستانتهران-شهرتهران-خالد-اسالمبولی-کوچه 17-ستاد-اجراییفرمان
امام (ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .
اساسی
قانون
اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49
قوه قضائیه
کننده
امضاء
تصدی
به
هرمزگان
اساسی
قانون
49
اصل
دادگاه
العاده
فوق
وقت
در
ویک
چهارصد
گردشکار :بتاریخ شانزدهم خرداد ماه یکهزارو
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
ذیل تشکیل است پرونده کالسه  140140920000111329تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی
را اعالم وبا استعانت از درگاه احدیت متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید .
« رای دادگاه » :
در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب  ،محله شنبه چاالکی  ،جنب زمین هشت هکتاری ستاد قطعه  131به مساحت  286/26متر مربع طی نامه
شماره /181/21814ن از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه
شماره  140040390000221535مورخه  1401/02/04مستندا ً به تبصره ماده  10اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی  ،مبادرت
به صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقب ًا با عنایت به انقضاء وکیل مالک
وتوجه ًا به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه
اطالعی ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده  ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی وفتوای حضرت امام (ره) درتحریر الوسیله (کتاب لقطه)حکم به
تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض  ،ستاد اجرایی طی نامه
شماره /181/74546ن مورخه  1401/03/11درخواست صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است  .النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به
عنوان مالک یا قائم مقام قانونی ویا صادر واعالم میدارد  .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل خواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید
نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران ( ویژه دادگاههای اصل  49قانون اساسی ) می باشد .
مختار صادقی  -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

گوشت ماهي و میگو  ،حاوي چربي اهی مفيد رپوتئين مرغوب و ويتامين اهي گوانگون است

روابط عمومی
شیالت رهمزگان

شهرستان
از سوی وزیر آموزش و پرورش صورت گرفت
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خبری

ارزیابان یونسکو وارد قشم شدند

سرویس شهرستان //مدیر ژئوپارک جهانی قشم گفت :دو ارزیاب
بین المللی از کشورهای اسپانیا و ویتنام در طی ماموریت از شبکه جهانی
ژئوپارک های یونسکو وارد جزیره قشم شدند .علیرضا امری کاظمی در
تشریح این خبر با بیان این مطلب ،اظهار کرد :هدف این ارزیابان بررسی
دوره ای وضعیت امکانات و آخرین شــرایط ژئوسایت های ژئوپارک
جهانی قشم است.وی ادامه داد :ارزیابان یونسکو طی سه روز حضور
خود در جزیره از تمامی ژئوســایت ها ،مراکز همیاری و بخش های
مختلف ژئوپارک جهانی قشم و زیرساخت های مربوطه دیدن خواهند
کرد.به گزارش ایســنا ،مدیر ژئوپارک جهانی قشــم تصریح کرد :این
ارزیابان بین المللی همچنین در نهایت گزارش مشاهدات میدانی خود
را به شورایعالی یونسکو ارسال می کنند تا براساس آن نسبت به تمدید
عضویت ژئوپارک جهانی قشم در شبکه ژئوپارک های جهانی اقدام کنند.
امام جمعه موقت بندرخمیر:

دشمن در عملیات روانی
به دنبال تغییر باورها و رفتارها است

امین درساره سرویس شهرستان //امام جمعه موقت شهرستان بندر خمیر
گفت :عملیات روانی دشــمن در میدان پیچیده جنگ روانی ،با هدف تغییر
باورها و رفتارها در دســتور کار قرار گرفته شده است.به گزارش خبرنگار
دریا ،حجت االســام محسن ساالری در خطبههای نماز جمعه شهرستان
بندرخمیر ،ضمن تبریک والدت با سعادت امام رضا(ع) ،اظهار کرد :عملیات
روانی دشمن در میدان پیچیده جنگ روانی ،با هدف تغییر باورها و رفتارها
در دستور کار قرار گرفته شده است.وی افزود :عملیات روانی دشمن فارغ از
اینکه محتوای آن چه باشد ،بواسطه کار کردی که دارد تصورات و محتویات
غیر واقع را در جامعه ترویج میدهد.حجت االسالم ساالری ،با اشاره به دو
واژه تعمیم و تقطیع در عملیاتی روانی ،یادآور شد :در اتفاقات اخیر ،دشمن
با نشان دادن وضعیت آشوب در کشور در حال تعمیم این موضوع است و
از طرفی با تقطیع مطالب برخی از مسئوالن سعی دارد ،احساسات تصویری
غلط ایجاد کند.امام جمعه موقت شهرستان بندر خمیر گفت :استفاده از منابع
خبری معتبر ،رجوع به منابع متضاد و عدم اتکا به تیتر اخبار به سبب اینکه
گاهی تیتر که مهمترین بخش خبر است آلودهترین هم خواهد بود ،راههای
مقابله با ترفندهای رسانهای دشمن است.حجت االسالم ساالری ضمن تقدیر
از اقدام عاجل مســئوالن در خصوص محور حادثه خیز کورستان به الر،
مطرح کرد :این اقدام نشــان داد که در مطالبه گری صحیح ،بن بستی وجود
ندارد.وی همچنین با اشاره به لزوم فعالیت در عرصه مهدویت ،خاطر نشان
کرد :از اساسیترین اعتقاد شیعه که سهم بسیاری را در خود جای داده ،اعتقاد
به وجود حجت الهی اســت.خطیب موقت شهرستان بندر خمیر با اشاره به
وظایف شــیعیان در دوران غیبت ،گفت :شناخت درست نسبت به امام(ع)
و حجت الهی یک فرض است که بتوانیم ولی خدا را به درستی بشناسیم.

محمد انصاری سرویس شهرستان//
وزیر آموزش وپرورش در اولین برنامه
ســفر خود به اســتان هرمزگان ،از
مدارس واقع در مناطق صعب العبور
شرق استان هرمزگان و منطقه جانوری

سفر به اســتان هرمزگان ،در اولین برنامه
سفر خود ،از مدارس مناطق صعب العبور
شرق هرمزگان با هدف رفع موانع آموزشی
و تربیتی بازدید کرد.
وزیر آموزش و پرورش در این بازدید ،با
بیان اینکه اجرای عدالت آموزشــی برای
نظام تعلیم و تربیت یک اصل است ،اظهار
بازدید کرد و برای اولین بار است که در کرد :به دلیل کوهســتانی و صعب العبور
طول سال های پس از انقالب اسالمی ،بودن بخشی از مناطق شهرستان جاسک
وزیری از مناطق صعب العبور جانوری و پایبندی هــای فرهنگی مردم خونگرم
هرمزگان بازدید می کند.
این منطقه ،پوشش تحصیلی یکپارچه ای
به گزارش خبرنگار دریا ،یوسف نوری در

رفع تصرف  ۲۸۰۰متر از اراضی دولتی در قشم

ســعیده دبیری نژاد ســرویس
شهرستان //رئیس کل دادگستری
هرمزگان از رفــع تصرف بیش از
 ۲۸۰۰متر مربــع از اراضی دولتی
در جزیره قشــم پس از شناسایی
تغییرات فیزیکی آن توسط سامانه
سپاس خبر داد.

به گزارش خبرنــگار دریا؛ رئیس کل
دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت:
در پی اعالم سامانه ماهواره ای سپاس
مبنی بر شناســایی تغییرات فیزیکی در
تعداد  ۵قطعــه از اراضی خالصه دولتی
به مســاحت  ۲هزار و  ۸۷۹متر مربع
در قشم ،به دســتور دادستان عمومی و
انقالب این شهرستان ،اراضی مورد نظر
رفع تصرف شد.مجتبی قهرمانی در ادامه

افزود ۴ :قطعه از این زمینها در خارج
از محدوده طرح هادی روستای کابلی و
یک قطعه از آن در نوار ساحلی روستای
زیارت قرار داشــت که طی ســالهای
اخیر ،بدون اخذ مجوز قانونی توســط
سودجویان تصرف شده بود.وی همچنین
با بیان اینکه ارزش تقریبی اراضی رفع
تصرف شده ســی میلیارد و هشتصد و
نود و پنج میلیون ریال می باشد ،خاطر
نشان کرد :این رفع تصرفات توسط یگان
حفاظت از اراضی ملی و دولتی منطقه
آزاد با همکاری مأموران نیروی انتظامی
انجام شــده است.رئیس کل دادگستری
اســتان هرمزگان همچنین در پایان با
اشــاره به ضرورت مقابلــه هدفمند و
مســتمر با متخلفان حوزه زمینخواری

وقف یک منزل مسکونی در میناب

محمد انصاری سرویس شهرستان //رئیس اداره اوقاف
وامور خیریه شهرستان میناب از یک وقف جدید دراین
شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا ،محب زاده رئیس اداره اوقاف وامور
خیریه شهرستان میناب گفت :واقف خیراندیش زینب درزاده
یک منزل مســکونی به مســاحت  ۱۶۶متر مربع و به ارزش
تقریبی  ۸میلیارد ریال را در شــهر میناب وقف کرده اســت.
محبزاده افزود :واقف خیراندیش این منزل مسکونی را با نیت
های کمک هزینه ازدواج جوانان ،کمک هزینه تحصیلی افراد
بد سرپرســت و بی سرپرست ،کمک به آزادی زندانیان خانم،

تصریح کــرد :حفاظت از اراضی ملی و
دولتی ،عزم همگانی دستگاه های مسئول
را به منظور اجرای تدابیر پیشــگیرانه،
مقابله بهنگام و تسریع در اجرای احکام
می طلبد.گفتنی است؛ سامانه ماهوارهای
سپاس به منظور نظارت و جلوگیری از
ســاخت و سازهای غیرمجاز در استان
هرمزگان با پیگیری دســتگاه قضایی
استان و همکاری استانداری و سازمان
جغرافیایی ارتش از  ۲۲اسفند  ۱۴۰۰به
صورت رسمی افتتاح و فعالیت خود را
آغاز کرده است و بر اساس اطالعاتی که
از ماهواره دریافت میکند ضمن پایش
ساخت و ســازها ،تغییراتی که بر روی
اراضی اتفاق میافتد را به نهادهای متولی
و دستگاههای نظارتی اعالم می کند.

کمک هزینه فعالیت هــای قرآنی ،کمک هزینه دارو و درمان
به فقرا و ایتام وقف کرده است .رئیس اداره اوقاف وامورخیریه
شهرستان میناب با بیان اینکه با وقف این واحد مسکونی ،دومین
وقف درسال جاری دراین شهرستان تا به امروز است ،که به ثبت
رسیده ؛ وی اضافه کرد :وقف احسان ماندگار ،سنت حسنه و
میراثی جاودان است .وی با اشاره به راه اندازی مشاوران وقف
در اداره اوقاف شهرستان خاطرنشان کرد :کارشناسان ادارات
اوقاف با مشــاوره به نیکــوکاران؛ وظیفه جهت دهی به نیات
واقفین را به ســمت نیازهای روز جامعه دارند .محب زاده با
تاکید بر اینکه به دنبال تولی گری نیســت بیان داشت :واقفان
ونیکوکاران می توانند هرکســی را که شرایط قانونی و شرعی
تولیت وقف را دارند متولی موقفه خود قرار دهند.

در مراسمی با حضور استاندار هرمزگان؛

ظرفیت جدید آب شیرین کن هرمز وارد مدار بهره برداری شد

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان //ظرفیت
جدید آبشیرینکن جزیره هرمز همزمان با میالد
با سعادت امام هشــتم حضرت امام رضا(ع) در
مراسمی با حضور استاندار هرمزگان به طور رسمی
وارد مدار بهره برداری شد.

به گــزارش خبرنگار دریا ،مهدي دوســتي اســتاندار
هرمزگان در این مراســم با اشاره به اينكه امروز شاهد
بهرهبرداري و كلنــگ زني چهار پروژه در جزيره هرمز
هستيم ،اظهار داشــت :تامين آب شرب اين جزيره به
عنوان یکی از مطالبات مردمی و دغدغه اصلی بوده كه
در دســتور کار دولت بوده است و امروز با اضافه شدن
ظرفیت جدید  800مترمكعبي به ظرفيت آب شيرين كن
هرمز ،کمبود آب جزیره مرتفع و وضعیت آب این جزیره
به پایداری می رسد.در ادامه این مراسم عبدالحمید حمزه
پور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان ،با بیان
اینکه ظرفیت جدید با هدف تامین نیاز آبی جزیره هرمز
در ماه های گرم پیــش رو و تامین نیاز آبی جزیره در
فصل گردشــگری وارد مدار بهره برداری شــده است،
تصریح کرد ،این ظرفیت می تواند پاســخگوی نیاز آبی
مردم در تابســتان و همچنین جمعیت شناور جزیره در
فصل گردشــگری باشد.وی با بیان اینکه تا پیش از این
ظرفیت تولید آبشیرینکن جزیره هرمز یکهزار و دویست
متر مکعب در شبانه روز بوده است ،افزود :جمعیت شناور
جزیره هرمز در اواخر ســال گذشته و نوروز امسال به
بیش از دو برابر رســید که به دلیل محدودیت تولید ،با
مشکالتی در تامین آب مواجه شدیم که ظرفیت جدید

نیز با هدف رفع این مشکالت پیش بینی شد.مدیرعامل
آبفا در تشــریح جزئیات حجم پروژه خاطرنشان کرد:
ظرفیت جدید قابلیت شیرین سازی  ۸۰۰متر مکعب در
شــبانه روز را دارد که با احتساب ظرفیت پیشین ،تولید
آبشــیرینکن هرمز به دو هزار متر مکعب در شبانه روز
خواهد رسید.حمزه پور افزود :برای این ظرفیت اعتباری
بالغ بر  ۸۵میلیار ریال هزینه شده است که باعث افزایش
ظرفیت تامین آب ،ارتقای شاخص پایداری آبی و ارتقای
شاخص های بهداشتی و زیست محیطی خواهد شد.
به گفته وی ،بازسازى و نوسازى سايت قديمى كه داراى
طول عمر و قدمت باالیی اســت ،در برنامه كارى قرار
گرفته و تالش مى کنیم تا پايان سال بطور كامل نوسازى
شود.به گفته حمزه پور جزیره هرمز هشت هزار و ۵۰۰

مج
آگهی مع عمومی فوق العاده (نوبت اول)

هزار نفــر جمعیت دارد که در فصول گردشــگری این
جمعیت به دو نیم برابر نیز می رسد.احمد مرادي نماينده
مردم استان در مجلس شوراي اسالمي نيز در اين مراسم
با اشــاره اهميت تامين آب مرز نشينان و جزايرنشينان
اســتان ،كمبود آب را از مهمتريــن دغدغه هاي جزيره
هرمز بيان كرد و گفت :خوشــبختانه با افزايش ظرفيت
آب شــيرين كن اين جزيره  ،دغدغه تامين آب مرتفع
خواهد شد.
وی همچنين ضمــن قدرداني از تالش شــبانه روزي
استاندار هرمزگان در رسيدگي و رفع مشكالت استان،
تاكيد كرد :توجه استاندار به دغدغه هاي مردم اين جزيره
قابل تحسين است چرا كه موضوع جزاير و رفع مشكالت
جزاير نشينان موضوعي بسيار مهم و خطير است.

شرکت تعاونی مسکن مهر معزآباد رودان به شماره ثبت  ۳۶۲به شناسه ملی به شماره  ۱۰۹۸۰۱۲۵۳۱۸بدینوسیله از کلیه
اعضای محترم تعاونی مسکن مهر معزآباد دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در روز جمعه
رأس ساعت ۹:۰۰صبح مورخ  1401/۰۴/10در محل حسینیه شهید بهشتی معزآباد به نشانی :رودان  -خیابان شهید
دستغیب  ،حسینیه شهید بهشتی تشکیل می گردد ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده به شرح ذیل اعالم می گردد:
تمدید مهلت قانونی شرکت به مدت سه سال
تاریخانتشار1401/03/22:

در روستاهای جانوری ،نوگین و گیشدان
وجود ندارد.وی تصریح کرد :در راستای
رفــع این موانع ،با تأکیــد رئیس جمهور
محترم ،بازدید از این منطقه در دســتور
کار وزارت آموزش وپرورش قرار گرفت
تا با اقدام به هنگام؛ افزایش نرخ پوشش
تحصیلی ،تأمین فضای آموزشی مناسب،
افزایش امکانات زیرساختی و تجهیزات
صورت گیرد و به بهبود کیفیت نظام تعلیم و
تربیت در این مناطق منجر شود.
وزیــر آموزش و پرورش ،نــرخ گذر از

دوره تحصیلی دانش آموزان پایه ابتدایی
با تعداد  ۲۲۵نفر را به متوســطه اول ۱۹
نفر اعالم کرد و کاهش نرخ گذر از دوره
تحصیلی را متأثر از عوامل مذکور دانست
و تصریح کرد :به دلیل پراکندگی روستاها،
بازماندگی از تحصیل برای دانش آموزان
مناطق مرزی این منطقه اتفاق افتاده است
و امیدواریم با ساخت و راه اندازی مدارس
متوســطه دوم ،ترغیب دانــش آموزان و
خانــواده ها و اخذ تدابیــر الزم ،بتوانیم
گام مؤثری در مســیر رفع موانع آموزشی

و تربیتی این منطقه محروم برداریم.عضو
کابینه دولت مردمی در ادامه سفر خود ،طی
دیدار صمیمی با اهالی روستاهای منطقه
جاســک جانوری ،در جریان مشکالت
و مســایل اهالی این منطقه از کشور قرار
گرفــت و چالش های موجــود را مورد
پیگیری قرار داد.شایان ذکر است؛ از ۱۸
روستای این حوزه ،روستای بنوک کامال
عشــایری و بدون راه ارتباطی با تعداد ۲
دانش آموز و روستای بارگین با تعداد ۱
دانش آموز  ،فاقد فضای آموزشی است.

کلنگ زنی ساخت  ۸مدرسه با  ۵۶کالس درس در قشم

سعیده دبیری نژاد سرویس
شهرســتان //در دومین روز
از سفر وزیر آموزش وپرورش
به اســتان هرمزگان ،کلنگ
ساخت  ۸مدرسه با  ۵۶کالس
درس در جزیره قشم از سوی
وزیر آمــوزش و پرورش به

زمین زده شد.
به گــزارش خبرنــگار دریا،
این پــروژه ها بــا اعتبار ۶۰
میلیارد تومان در روســتاهای
سوزا ،تنب پارســان ،سهیلی،
هفت رنگو ،طبل ،ســرریگ و
باسعیدو ،اجرا خواهد شد.وزیر

آموزش و پــرورش با حضور
در جزیره هنگام ،ظرفیت های
موجود منطقه برای انجام برخی
پروژههای آموزشی و پرورشی،
از جمله روند احداث خانه معلم
در این جزیره با مشارکت بخش
خصوصی و اراضی مناسب برای

ساخت هنرستان را بررسی کرد.
گفتنی اســت؛خانه معلم جزیره
هنگام از محل ظرفیت مشارکت
بخش خصوصی واســتفاده از
ماده  ۲۷قانــون تنظیم مقررات
مالی دولت ،احداث و راه اندازی
خواهد شد.

سرپرست جدید اداره منابع طبیعی بندرلنگه معرفی شد

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان//
با حضور سیدمحمدنور موسوی مدیرکل
منابــع طبیعی و آبخیزداری اســتان
هرمزگان ،سرپرست جدید اداره منابع
طبیعی بندرلنگه معرفی شد.

به گزارش خبرنگار دریا؛ طی مراســمی در
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان
بندرلنگه از مالیی ماران رییس ســابق اداره
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرلنگه
تقدیر و حمید حسینپور به عنوان سرپرست
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرلنگه
معرفی شــد.در این مراســم مدیر کل منابع
طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان با بیان
اهمیت شهرستان بندرلنگه و مشارکت پذیری
مردم در احیای منابــع طبیعی گفت :وجود
دانش بومی اجــرای عملیات آبخیزداری و
آبخوانداری در شهرستان بندرلنگه در کشور
بینظیر است و قطعا با توجه به شرایط ویژه
شهرستان که اکثر مناطق آن فاقد آب شیرین

میباشد اجرای عملیات آبخیزداری موجب
کاهش خسارت سیل و تأمین آب مورد نیاز
کشــاورزی و توسعهی فضای سبز میشود.
ســیدمحمدنور موســوی افزود :نیاز است
از همیاری و مشــارکت مردم و خیرین در
توسعهی فضای سبز استفاده شده و با توجه
به روند رو به توســعهی شهرستان بندرلنگه
و وظیفهی منابــع طبیعی که حفاظت ،احیا،
توســعه و بهرهبرداری بهینه از منابع طبیعی
تجدید شــونده میباشــد از این ظرفیت به
خوبی بهره برد .موسوی افزود :تاکید ما آن
است که شعار ســال که مقام معظم رهبری
اعالم فرمودند باید تحقق یابد و این در قالب
طرح تداوم به منظور تحقــق تولید ،دانش
بنیان و اشتغال آفرینی و منابع طبیعی اجرایی
میشــود .وی اظهارداشــت :بدیهی است
همیاران طبیعت ،شورا های اسالمی ،دهیاران،
نیروهای بسیج ســازندگی و جوامع محلی
در اجرای طرح ،مشــارکت خواهند داشت

و بایســتی در طرحهای مشارکتی فرهنگ
سازی درست و الزم انجام تا به نتایج بسیار
مطلوب برســیم .وی عنوانکرد :همچنین با
توجه به روند رو به رشد شهرستان بندرلنگه
و به منظور تولید طرح های کشــاورزی و
غیرکشاورزی آمادگی الزم جهت تخصیص
اراضــی وجود دارد .مدیرکل منابع طبیعی و
آبخیزداری هرمزگان خاطرنشانکرد :با توجه
به اینکه بیشترین ســطح جنگل های نوار
ساحلی خلیج فارس در این شهرستان واقع
است ،الزم است حفاظت از آن و بهره برداری
از این چشم اندازهای طبیعی با جدیت دنبال
شود و ما آمادگی مشــارکت با دهیاران در
احداث بوســتان های روستایی را داریم.در
پایان از خدمات مالیی ماران مدیر ســابق
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان
بندرلنگه تقدیر و حمید حسینپور به عنوان
سرپرســت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
شهرستان بندرلنگه معرفی شد.

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000111284شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390000591524
شاکی:ستاداجرائیفرمانحضرتامام(ره)بهنشانیاستانتهران-شهرستانتهران-شهرتهران-خالد-اسالمبولی-کوچه 17-ستاد-اجراییفرمان
امام (ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .
اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی
گردشکار :بتاریخ شانزدهم خرداد ماه یکهزارو چهارصد ویک در وقت فوق العاده دادگاه اصل  49قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده
قوه قضائیه
ذیل تشکیل است پرونده کالسه  140140920000111284تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
را اعالم وبا استعانت از درگاه احدیت متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید .
« رای دادگاه » :
در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب  ،محله شنبه چاالکی  ،جنب زمین هشت هکتاری ستاد قطعه  129به مساحت  264متر مربع طی نامه
شماره /181/21859ن از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه
شماره  140040390000221344مورخه  1401/02/04مستندا ً به تبصره ماده  10اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی  ،مبادرت
به صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقب ًا با عنایت به انقضاء وکیل مالک
وتوجه ًا به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه
اطالعی ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده  ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی وفتوای حضرت امام (ره) درتحریر الوسیله (کتاب لقطه)حکم به
تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض  ،ستاد اجرایی طی نامه
شماره /181/74552ن مورخه  1401/03/11درخواست صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است  .النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به
عنوان مالک یا قائم مقام قانونی ویا صادر واعالم میدارد  .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل خواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید
نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران ( ویژه دادگاههای اصل  49قانون اساسی ) می باشد .
مختار صادقی  -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000111307شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390000591625
شاکی:ستاداجرائیفرمانحضرتامام(ره)بهنشانیاستانتهران-شهرستانتهران-شهرتهران-خالد-اسالمبولی-کوچه 17-ستاد-اجراییفرمان
امام (ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .
اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی
قوه قضائیه
گردشکار :بتاریخ شانزدهم خرداد ماه یکهزارو چهارصد ویک در وقت فوق العاده دادگاه اصل  49قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
ذیل تشکیل است پرونده کالسه  140140920000111307تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی
را اعالم وبا استعانت از درگاه احدیت متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید .
« رای دادگاه » :
در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب  ،محله شنبه چاالکی  ،جنب زمین هشت هکتاری ستاد قطعه  130به مساحت  264متر مربع طی نامه
شماره /181/21848ن از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه
شماره  140040390000221445مورخه  1401/02/04مستندا ً به تبصره ماده  10اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی  ،مبادرت
به صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقب ًا با عنایت به انقضاء وکیل مالک
وتوجه ًا به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه
اطالعی ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده  ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی وفتوای حضرت امام (ره) درتحریر الوسیله (کتاب لقطه)حکم به
تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض  ،ستاد اجرایی طی نامه
شماره /181/74547ن مورخه  1401/03/11درخواست صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است  .النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به
عنوان مالک یا قائم مقام قانونی ویا صادر واعالم میدارد  .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل خواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید
نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران ( ویژه دادگاههای اصل  49قانون اساسی ) می باشد .
مختار صادقی  -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان
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شهر جناح از شهرهای پرجمعیت مناطق
پسکرانه ای خلیج فارس بوده که در بستر
زمان مهاجرت های متعدد باعث گردید که
اقوام زیادی از این شهر مهاجرت نمایند.
مهاجرت های متعدد و امراض مســری در
کم شدن جمعیت شهرهای جنوب ایران تاثیر
زیادی داشته است .اگر به آثار تاریخی شهر
جنــاح و تعدد این آثار در مکان های متعدد
این شهر دقت گردد ،مشخص می شود که این
شهر در گذشته پر جمعیت و آباد بوده است.
با نگاهی به شــمال شهر جناح که در دوران
قدیم به شهرستان یا شهرستون معروف بوده
و هنوز هم نام شهرســتون در افواه عمومی
مردم باقی مانده اســت ،به خوبی مشخص
می گردد که در دوره ساســانی در بسیاری
از مناطق مسکونی ،شهرســتان در ساختار
شهری وجود داشته است .معموال در اطراف
شهرستان ،روستاگ یا روســتا هم بوده که
محل کشت و زرع مردم بوده و در شهر جناح
هم اطراف شهرســتان کشاورزی و باغداری
صورت می گرفته اســت .الگوی شهر دوران
اســامی هم در جناح به خوبی رعایت شده
و مرکز سیاسی که دهیاری و پاسگاه بوده در
کنار بازار و مســجد جامع قرار داشته است.
با مصاحبه های صورت گرفته با مردم شهر
جناح و معتمدین این شهر به خوبی مشخص
گردید که بــازار قدیم جناح در ابتدا نزدیک
بانک صادرات کنونی جناح بنیان نهاده شد و
شالوده ساروجی آن تا مدت ها مشخص بود
و بــازار بعدی جناح که به بازار پلی معروف
بود ،در کنار کوچه های پلی کنونی جناح قرار
داشــت و کاروان هایی که از راه خور وارد
جناح می شدند در بازار پلی بارهای خود را
از چارپایان پایین آورده و دوباره بارگیری می
کردند .این نوشتار که با حمایت های فرهنگی
شورای اسالمی شهر جناح و شهردار فرهنگ
دوســت و پرتالش این شــهر جناب آقای
مهندس محمد جاللی به رشته تحریر در می
آید در نظر دارد به چگونگی شکل گیری شهر
جناح و به ویژه محالت آن در بســتر زمان

نگاهی به شکل گیری محالت شهر جناح در بستر تاریخ
پرداخته و نشــان دهد که این شهر از دوران
باستان تا کنون همواره اباد بوده و مردم در ان
سکونت داشتند.
پراکندگی آثار تاریخی در شهر جناح نشان از
تغییر مکان این شهر در دوره متعدد تاریخی
دارد .اگر نگاهی به برخی از شهرهای جنوب
ایران از جمله جناح ،بندرکنگ و غیره داشته
باشیم مشــخص می گردد که یک شهر در
بســتر زمان خراب و دوباره احیا می گردید.
ممکن بود یک زلزله شهری را خراب میکرد
و ســاکنان نجات یافته از زلزله با توجه به
وفور زمین قابل سکونت ،شهر و سکونتگاه
قبلی را ترک نمــوده و در مکانی نزدیک به
آن سکونتگاه منازل مســکونی خود را می
ساختند .در برخی از موارد هم افراد مهاجم
و یا ســیل باعث تخریب بخشــی از یک
سکونتگاه می شد و ساکنان به مکان دیگری
مهاجرت می کردند .اگر به سپهر سکونتگاهی
شــهر جناح در بســتر زمان دقت گردد ،به
خوبی این موارد قابل مشاهده و بررسی است.
شهرستان در شــمال جناح که در یک دوره
تاریخی آباد بوده و منازل مســکونی مردم
جناح در آن جا قرار داشت و کشاورزی در
اطراف آن صورت می گرفت ،به تدریج غیر
مسکونی گردیده و مکان سکونتگاهی شهر
جناح به جنوب این شهر که در حال حاضر

مسکونی است ،منتقل گردید .در بسیاری از
دوره های تاریخی شهرســتان متروکه بوده
و آثار تاریخی و دیواره های ســاروجی در
آن جا مشــهود بود .به تدریج که شهر جناح
گسترش پیدا کرده و نیاز به مسکن بیشتر شد
در چند دهه اخیر دوباره شهرستان در شمال
جناح مســکونی گردیده و منازل مسکونی
همراه بــا خیابان های منظم در آن شــکل
گرفــت .در ارتباط با تنب پرگان هم روال به
این صورت بوده است .در دوره ای از تاریخ
شــهر جناح تنب پرگان و مناطق اطراف آن
اباد بوده و نخلستان های متعدد در اطراف آن
شکل گرفته بود .تنب پرگان به مناطق مرتفع
شهر جناح نزدیکتر بوده و نشان از آن دارد که
در اطراف تنب پرگان به عنوان یک ساختار
ارگ و قلعه مانند که در بلندترین مکان قرار
داشته و بنا به گفته باستانشناسان رصد خانه
دوره زردشتی بوده است ،به یقین شهر پرگان
و سکونتگاه های متعدد قرار داشت .چون دره
اتخان یا اتاخان که آب کوه های جنوب جناح
را به رودخانه مهران در شــمال جناح منتقل
می کرد و به نوعی یک ســیل بند بوده است،
با فاصله نه چنــدان دور از کنار تنب پرگان
می گذشته است .وجود باغات زیاد نخل که
هنوز هم آثاری از آن باقی مانده است ،نشان
از سکونت مردم در آن منطقه دارد .به تدریج

مناطق اطراف تنب پرگان خالی از سکنه شده
و مردم مکان سکونتگاهی را به سمت شمال
تنب پرگان تغییــر دادند .این که چه عواملی
باعث این تغییر مکان ســکونتگاهی شــده
در منابع مکتوب به آن اشــاره ای نگردیده
اســت .هنوز هم مناطق اطراف تنب پرگان
خالی از ســکنه می باشد و شاید دره اتخان
و ســیل مربوط به آن یکی از دالیل خالی از
سکنه شــدن آن مناطق بوده است .موقعیت
جغرافیایی شــهر جناح و قرار داشتن آن در
دشــت همواره باعث می گردید که حفاظت
شهر از دست مهاجمان با مشکالتی در بستر
تاریخ مواجه باشد .به همین دلیل هجوم های
تاریخی به شهر جناح همانند سایر شهرهای
جنوبی ایران زیاد بوده است .قرار داشتن راه
خور جناح در مجاورت شــهر جناح باعث
میگردید که همواره مهاجمان و قطاع الطریق
به مسیر خورجناح نظر داشته و شهر جناح هم
از این نا امنی ها بی نصیب نمی مانده است.
یک فرضیه مهــم دیگری که وجود دارد این
اســت که ممکن است شهر کنونی جناح هم
همانند برخی از شهرهای جنوبی ایران از به
هم پیوستن دو الی سه سکونتگاه مجاور در
بستر زمان شکل گرفته باشد .چون در گذشته
امرار معاش مردم شــهر جناح از کشاورزی،
دامداری و باغداری بوده است ،سکونتگاه ها

هم با توجه امرار معاش مردم شکل می گرفته
است .به تدریج فاصله بین این سکونتگاه ها
کمتر شــده و منازل مسکونی در بین فضاها
شــکل گرفته اســت .اگر نگاهی به شهرک
مروارید جناح در دوران کنونی داشته باشیم
به خوبی مشخص است که این شهرک در کنار
دره اتخان قرار داشــته و بخشی از آن مکان
دامداری بوده اســت .در گذشته هم روال به
همین صورت بود .اما شــهر مجتمع و کنونی
جناح بیشــتر تحت تاثیر تجارت و مســیر
خورجناح از یکسو و باغات و کشاورزی از
سوی دیگر شکل گرفته و به صورت مجموعه
شهری درآمده است .در مسیر تجاری بودن
و ایجاد ثروت در شــهر باعث شکل گیری
محالت و ساختار شــهری بدون استفاده از
دامداری و کشــاورزی گردید و دامداری ها
به مناطق اطراف شــهر منتقل گردید و زمین
های کشاورزی نیز در دشت جناح مشخص
شد .از سوی دیگر بسیاری از باغات داخل
شــهر جناح به تدریج از بین رفته و تبدیل
به منازل مسکونی گردید .بر روی دره های
داخل شــهر هم پل های متعدد قرار گرفت.
شکل سکونتگاهی شــهر جناح نیز همانند
بســیاری از شــهرهای جنوبی ایران ،قرار
گرفتن اقــوام و طایفه ها در یک محله بوده
و یک خاندان تالش داشتند منازل مسکونی

خود را کنار همدیگر ساخته تا هم در زمان
رفــت و آمد به خانه یکدیگر راحت تر بوده
و هم چون بسیاری از مردهای خانواده برای
امرار معاش به سفر می رفتند ،در زمان نبودن
مردهــا در خانه ،خانــواده آن ها آرامش و
امنیت بیشتر داشته باشند و اقوام و نزدیکان
در زمان مشــکالت و نامالیمات یار و یاور
آن ها باشــند .در حال حاضر هم بســیاری
از محالت قدیمی شــهر جناح خانه اقوام در
کنار همدیگر بوده و برخی هم منازل قدیمی
خود را ترک کرده و در محالت جدید شــهر
جناح برای خود خانه ساخته اند .بسیاری از
مهاجران که مناطق و روســتاهای اطراف به
شــهر جناح آمده اند ،در بافت ها و محالت
جدید جناح برای خود منازلی ساخته و در آن
مکان ها ساکن شده اند .ساختار شهری جناح
به گونهای بوده است که در بستر زمان بسیاری
از تاسیسات و بناهای خصوصی و دولتی جا
به جا شــده و تغییر مکان داده اند .برای مثال
پاسگاه جناح در ابتدا در نزدیکی اداره آموزش
و پرورش کنونی جناح قرار داشته و پس از آن
به نزدیکی خانه خیری در بافت مرکزی جناح
منتقل گردید .پس از سال ها این پاسگاه در
ابتدای شهر جناح از مسیر خلوص به جناح و
در کنار دره ایلو قرار گرفت و در حال حاضر
هم در همان مکان می باشد .بازار قدیم جناح
هم در بستر زمان تغییراتی داشته است و بازار
قدیمی جناح قرار بــود در مکانی که بانک
صادرات کنونی جناح قرار دارد ،ساخته شود و
پی و دیواره های آن هم ساخته شد ،اما تکمیل
نگردید .به تدریج این بازار به مکان پلی جناح
که مکان باراندازی قافله های راه خور جناح
بود ،منتقل شد و به بازار پلی معروف گردید.
(محمد درخشان ،مصاحبه )1401 ،در بسیاری
از شــهرهای دیگر ایران نیز در مکان بارانداز
قافله های تجاری ،بازارهای شــهری شکل
میگرفت در شهر جناح نیز همان گونه بوده
است .در بستر زمان بازار پلی از بین رفته ،اما
در اطراف آن فروشگاه ها و بوتیکهای مدرن
شــکل گرفت که در حال خاضر نیز فعالیت
می کنند .در نوشــتار آتی تالش می گردد به
بخشهای دیگری از چگونگی شکل گیری
شهر جناح در بستر زمان پرداخته شود.
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طالعبینی
فروردین :

خســتگی ناپذیر به نظر می رســید و تصمیم دارید
دربارهی فرصت های بی شماری که اکنون پیش روی
تان خودنمایی می کنند رویاپردازی کنید و محدودیت
های تان را نادیده بگیرید .شاید به این نتیجه برسید که همه ی فرصت
ها را غنیمت بشــمارید ،یعنی حتی حاضرید اگر زمان کافی هم در
اختیار نداشتید هر طور شده به این فرصت ها رسیدگی کنید .سعی
کنید هوشمندانه عمل کنید ،اشکالی هم ندارد اگر گاهی پاسخ منفی
بدهید ،حواس تان باشد که این زیاده روی ها ممکن است در نهایت
شــما را به جایی بکشانند که دیگر شادی و تفریحی برای تان باقی
نماند.
اردیبهشت :

امروز ممکن اســت بابت چیزی هزینه کنید که اص ً
ال
نیازی به آن ندارید ،اما بدانید که این خریدهای ناگهانی
و بدون فکر به هیچ وجه به نفع تان نیستند .اگر بترسید همه چیز بدتر
خواهد شد ،زیرا ممکن است از روی ترس فکرتان خوب کار نکند و
تصمیمی بگیرید که بعدا ً از عواقب مالی آن پشیمان شوید .ضرورتی
که اکنون احساس می کنید سرابی بیش نیست و می تواند اعمال تان
را تحت تأثیر قرار دهد .به شما توصیه می شود قبل از این که کیف
پول تان را باز کنید به ارزش آن چه می خواهید بخرید دقت کنید و
بر اساس اولویت های تان تصمیم بگیرید.
خرداد :

دعوتی از شما به عمل آمده که بسیار وسوسه کننده به
نظر می رسد ،اما اکنون به استراحت نیاز دارید و به نفع
تان است که از روابط این چنینی فاصله بگیرید .از همه طرف تشویق
تان می کنند که با آن ها همراه شوید ،اما لزومی ندارد به خواست آن
ها توجه کنید .مقاومت کنید و تسلیم نشوید ،به ندای درون تان گوش
کنید و آن چه را که فکر می کنید درست است انجام دهید .اکنون باید
مدتی خلوت کنید و روح تان را نیروی دوباره ببخشید.
تیر :

رویاها و اهداف شغلی ای که اکنون در سر دارید غیر
واقعی به نظر می رســند .شاید چیزی غیر از تعهدات
کاری توجــه تان را جلب کند ،پس بهتر اســت فع ً
ال
در زمینه ی شغلی تصمیمی نگیرید .چیزی که اتفاق افتاده آشفتگی
فکری نیست ،بلکه فقط نوعی خستگی و دلزدگی است .سعی کنید
راهکاری پیــدا کنید تا بتوانید در جای دیگــری غیر از محل کار
خالقیت تان را نشــان دهید و بدانید که مسیرهای دیگری هم برای
موفقیت وجود دارند.
مرداد :

امروز کارهای زیــادی برای انجام دادن دارید ،اما بی
نهایت مشــتاق اید که هر چه زودتر دوســتان تان را
مالقات کنید .اما متأســفانه تحقق این خواسته بسیار
مشکل به نظر می رسد .البته که شایسته ی این پاداش هستید و حق
تان اســت که اوقاتی را به تفریح بگذرانید ،اما باید بدانید که تنها راه
حل ممکن در این است که بین کار و وظایف تان تعادل ایجاد کنید.
با در نظر گرفتن این نکته برنامه ریزی کنید تا همه ی کارها در موعد
مقرر انجام شوند و بعد بتوانید به امور دلخواه تان بپردازید.
شهریور :

امروز به نظر می رســد که با خودتان درگیر هستید،
زیرا نمی توانید بین افراط و تفریط تعادل برقرار کنید.
خوشبختانه می توانید به خوبی با جزییات کار دست
و پنجه نرم کنید ،اما ممکن اســت خودتان را بیش از حد توان تان
مشــغول کنید .حواس تان باشد که اطالعات مهم را نادیده نگیرید.
به شــما توصیه می شود که همه ی جوانب کار را در نظر بگیرید و
منطقی عمل کنید.
مهر :

امروز ممکن است دوستان تان فکر کنند تعادل تان را
از دست داده اید ،به ویژه اگر مدام از بلند پروازی های
تان برای شان بگویید .شاید همه چیز خیلی خوب به
نظر برسد ،اما به هر کجا که نگاه می کنید مشکلی توجه تان را جلب
می کند .یادتان باشد که تا زمانی که تعادل پیدا نکنید حقیقت آشکار
نخواهد شــد .به جای این که هیجان زده عمل کنید بهتر است کمی
درنگ کنید و مسیر درست را تشخیص دهید .بهتر است تا دیر نشده
به خودتان بیایید و اصالحات را انجام دهید.
آبان :

هنوز هم نگران وضعیت مالی خود هســتید ،با این که
نســبت به آینده مثبت فکر می کنید اما باز هم تمایل
نداریــد این نگرانی ها را کنار بگذارید .اکنون موفقیت
شما به این بستگی دارد که به ثبات برسید .اگر بدون فکر و سریع وارد
عمل شوید ممکن است مسیر پیشرفت تان را با خطر مواجه سازید.
سعی کنید خوش بین باشید ،اما حواس تان را بی نهایت جمع کنید.
آذر :

کلید خوشــبختی شــما اکنون در دست احساسات
تان است .شاید دســت به یک فعالیت هیجان انگیز
بزنید ،اما نباید بیش از حد احساســاتی شوید .اکنون
نمیتوانید آن چه را درون تان به شما می گوید نادیده بگیرید .حس
و حال تان نشان از سالمت جسم تان دارد ،پس تا جایی که امکان
دارد به ندای درون تان گوش کنید و با دقت آن چه را می شــنوید
انجام دهید.
دی :

امروز بســیار پر حرف به نظر می رسید .البته دوست
ندارید در بحث های پیش پا افتاده و غیر مهم شرکت
کنید ،به خاطر همین از جمع فاصله می گیرید .سعی
کنید با کسی وارد بحث شوید که بتوانید یک رابطه ی معنی دار را با
او ادامه دهید .این گفت و گو ها می توانند به نفع تان واقع شوند ،اما
به شما توصیه می شود که امروز زیاد پر حرفی نکنید و اگر می توانید
بحث و گفت و گو را به روز دیگری موکول کنید.
بهمن :

امروز به سختی می توانید کارتان را جدی بگیرید ،مگر
این کــه بدانید می توانید در حین کار با همکارانتان
خوش و بش کنید .اکنون میل شــدیدی به برقراری
رابطه دارید ،حتی شخصی بودن یا کاری بودن این رابطه برای تان
مهم نیست .اگر بتوانید همه ی کارها را سر وقت به پایان برسانید از
سوی همکاران تان مورد توجه قرار خواهید گرفت .اگر بتوانید یک
کار گروهی را هم شروع کنید بد نیست.
اسفند :

دیدگاه تان نســبت به آینده مورد توجه همکاران تان
قرار گرفته اســت ،به همین خاطر به نظر می رســد
کــه اکنون می توانیــد قدرت را در دســت بگیرید.
منظورتان این نیســت که همه کاره و رییس باشــید ،اما دیگران
شما را شخصی می بینند که می تواند با هوشمندی تکه های پازل
را پیدا کند و کنار هم بچیند .پس اگر همکاران تان می خواهند که
رییس باشید مخالفت نکنید .آستین ها را باال بزنید و از همین حاال
شروع کنید.
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در برنامه ســفر وزیر آموزش و پرورش به
اســتان هرمزگان ،نمایشــگاه دستاوردها و
محصوالت تولیدی هنرستان های هرمزگان
از سوی یوسف نوری ،افتتاح شد.
یوســف نوری در بازدید از این نمایشگاه با
اشاره به اهمیت نمایشــگاه هایی که در این
حوزه برگزار می شود ،اظهار کرد :هنرستان
ها می توانند یکــی از مراکز تولید ،مبتنی بر
فناوری باشند و این نمایشگاه ها باعث ایجاد
اعتماد به نفس در دانش آموزان و هنرآموزان
می شود که این روحیه و تفکر را به آن ها القا
می کند که می توانند نقشی در تولید فناورانه
کشور داشته باشند.
وی با اشــاره به تولیدات خوبی که از دست
ســازه های دانش آموزان در این نمایشگاه
در معرض نمایش گذاشته شده است ،گفت:
توســعه و افزایش زمینه های مهارتی دانش
آموزان می تواند به توســعه اشــتغال و رفع
بیکاری در کشــور کمک کند ،به طوری که
برخی از دست ســازه های این نمایشگاه به
مرحله تولید رســیده است و می تواند زمینه
های اشتغال دانش آموزان را فراهم کند.
وی با تاکید بر اینکه باید در راســتای تحقق
شعار سال حرکت کنیم ،بیان کرد :باید تولید
دانش بنیان و اشــتغال آفرین همراه با توسعه
آمــوزش های مهارتی همراه شــود و تنوع
رشــته ها بر اساس طرح آمایش سرزمین و
رشــته های نوپا صورت گیرد و رشته های
غیر کاربــردی که در بــازار کار جایگاهی
ندارد ،حذف شود.شــایان ذکر است ،در این
نمایشگاه دســتاوردهای دانش آموزان 36
هنرســتان از  7منطقه آموزشی هرمزگان به
نمایش گذاشته شــده است.رویکرد آموزش
وپرورش هرمزگان ،تولیدی کردن هنرستان ها
در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین
آموزش و پرورش اســت و درا ین راســتا
دســتاوردهای دانش آموزان سراسر استان،
در رشــته های الکترونیک ،الکتروتکنیک،
کشــاورزی ،مدیریت خانــواده ،طراحی و
دوخت ،معماری داخلی ،گرافیک ،عکاسی،

همزمان با سفر وزیر آموزش و پرورش به هرمزگان صورت گرفت

افتتاح نمایشگاه دستاوردها و محصوالت تولیدی هنرستان های هرمزگان

چهره سازی و ناوبری ارائه شده است.
اختصاص هفت هزار و  ۵۰۰میلیارد
تومان بــه آمــوزش و پــرورش در
سفرهای استانی رییس جمهور
وزیــر آموزش و پرورش در دیدار با نماینده
ولی فقیه در اســتان هرمزگان از اختصاص
هفت هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان به آموزش
و پرورش در سفرهای استانی رییس جمهور
خبــر داد .تمدن نوین کشــور در آموزش و
پرورش شکل میگیرد و این مسئولیتی است
که رهبر معظم انقالب اسالمی بر عهده آموزش
و پرورش نهاده است و تحقق این مسیولیت با
راهبری نمایندگان ولی فقیه میسر است.
وی به توفیقات کسب شــده در حوزه های
مدرسه سازی ،جبران کمبود و ارتقای نیروی
انسانی اشاره کرد و افزود :تا کنون هفت هزار
و  ۵۰۰میلیارد تومان در ســفرهای دولت به
استانهای مختلف تخصیص اعتبار داده شده تا
کمبودهای سخت افزاری در حوزه آموزش و
پرورش جبران شود.
وی از مهاجرت به حاشــیه شهرها به عنوان

یک چالش برای آموزش و پرورش نام برد و
بیان کرد :به دلیل مهاجرت ها ،مدرسهای در
روســتای جانوری یک دانش آموز دارد ،اما
برای آن دانش آموز ،معلم اختصاص داده ایم.
وزیــر آموزش و پرورش توجــه به نیروی
انسانی را مهمترین اولویت آموزش و پرورش
عنوان و تاکید کــرد :در مناطق دور از مراکز
اســتان ها با مشــکل کمبود اعتبار در اداره
مدارس شــبانهروزی مواجه هستیم و تغییر
سیاست ها برای افزایش ماندگاری نیروها در
این مناطق بسیار ضروری است.
وی به استخدام بیش از  ۳۴هزار نفر در سال
جاری و آزادســازی وقت دانشجویان سال
چهارم مراکز تربیت معلم برای جبران کسری
نیروی انسانی اشاره کرد و گفت :برای جبران
کمبود نیروی انسانی ،بیش از  ۸۰هزار معلم
در آموزش و پرورش جذب خواهیم کرد تا
کمبودها را حتی االمکان جبران کنیم.
وزیر آموزش و پــرورش تاکید کرد :تغذیه
دانش آمــوزان در مناطق محروم را نیز احیا
خواهیــم کرد و با وجود کمبــود اعتبارات،

برخورد با هاله های سیاه رنگ دایره ای شکل؛
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قسمت اول

سکونتگاه رســمی جایی اســت که ساکنین
آن تحــت حمایت قانون و به طور رســمی در
محدودهای مشخص زندگی می کنند .به همین
دلیل می بایســت از جانب نهادهای قانونی ،به
منظور رسیدن به محیط زندگی آرام و اَمن مورد
حمایت قرار گیرند تا خدماتی که به عنوان حق
شهروندان بر آن تاکید شده را دریافت کنند .در
این بین به دلیل برخی مسائل ممکن است خدمت
رسانی در بخشهای مختلف یک شهر ،شهرک یا
روستا دچار مشکل شده و زندگی مردم با خطرات
و سختیهای جدی مواجه شود .در ادامه این متن
گزارشی کوتاه و داســتان واره از سکونتگاهی
رسمی در حاشیه شهر بندرعباس را می خوانید.
یک تابلوی ناقابل اینجا نصب کنید

تابستان تمام زورش را زده تا امسال خیلی زودتر از
موعد ،خودش را به بندرعباس برســاندُ .هرم گرمای
آخرین روزهای بهاری اجازه نمی دهد کولر ماشــین
برای لحظهای خاموش شــود .از میدان دفاع مقدس
بندرعباس مســیر را به ســمت جاده بندرعباس -
ســیرجان پیش گرفته ،تمام حواسم به راست جاده
است تا از ورودی شــهرک رد نشوم ،اگر حواسم را
جمع نکنم باید دوبــاره به همان میدان برگردم و این
یعنی چیزی حدود ده تا پانزده کیلومتر به راهم اضافه
خواهد شد .خودروهای اطرافم یکی پس از دیگری،

از چپ و راست من را پشت سر می گذارند .دقایقی
چند میگذرد تا یک لحظه بــه خودم می آیم و می
گویم :چقدر راه طوالنی شد؟! عجب! ازهمان چیزی
که می ترســیدم به سرم آمد! با این همه دقت باز هم
از ورودی اصلی عبور کردم! با وجود اینکه ،چند بار
این راه را آمدهام ،باز هم متوجه نشــدم! به ناچار باید
تمام راه را دوباره برگردم! با بغضی در گلو و اخمی در
چهره از اولین دوربرگردان سر ماشین را به سمت مبدا
میچرخانم تا تمام راهی را که چند دقیقه پیش با دقت
تمام آمده بودم دوباره طی کنم .در دلم می گویم! آخر
یک تابلو چقدر خــرج دارد که برای ورودی این جا
نصب نمی کنند؟! این موضوع را حتما باید در گزارشم
بیاورم! به هر حال این بار با دقت بیشــتری راه را در
پیش می گیرم ،نمی دانم ایــن بار دقیقا به دنبال چه
چیزی باشم تا ورودی اصلی را رد نکنم .یک چشمم
به جاده مقابل اســت و چشم دیگرم به حاشیه سمت
راست ،ناگهان و در یک لحظه ،متوجه خیابان اصلی
ورودی شهرک می شوم البته این بار هم چند ده متری
از آن عبور کردهام با این وجود خیلی آرام و فاتحانه
ماشین را به شانه خاکی هدایت می کنم تا به خیابان
وارد شوم .االن در ابتدای «شهرک آبشورک» هستم.
آبشورک  ،شاید سرنوشتی شبیه به شهناز
جایی که االن هستم یعنی ورودی شهرک آبشورک،
بیشتر شبیه یک روستا اســت ،خانههایی که برخی
ازآنها با بلوک های ســیمانی و یک الیه نازک مالت
روی هم سوار شدهاند ،ظاهرا برخی از خانه ها را هر
طور خواســته اند باال آورده اند .به یک نمونه دقت

کنید؛ خانهای که در دوطبقه بنا شده  ،طبقه اول با بلوک
های سیمانی که هر َرج از بلوک ها با دقت روی هم
سوار شده اند واما طبقه دوم با آجرهای سیمان مالی
شده که درنهایت بی نظمی روی هم قرار گرفته اند و
البته از مهمترین بخش یک خانه یعنی ستون خبری
نیست! بله! خانه ای دو طبقه بدون ستون و این را هم
اضافه کنید که خانه تقریبا تا وســط خیابان پیشروی
کرده است .خیابانهای اصلی آسفالت هستند ولی اکثر
کوچهها خاکی اند ،با ناهمواریهای فراوان .تا رسیدن
به خانه «هادی» ( کسی که به دعوت و راهنماییاش
برای تهیه گزارش آمدهایم گاهی ماشین در چاله آبی
می افتند و گاهی در جوی فاضالب ،فاضالبهایی که
از برخی خانهها در کوچه رها شده اند تا در یک نقطه
به هم پیوند بخورند و نهایتا به سمت مکان نامعلومی

کارهای بزرگی برای تغذیــه رایگان دانش
آموزان مناطــق کمتر برخــوردار در حال
انجام است.نوری بر اســتفاده هر چه بیشتر
از روحانیــون در مدارس تاکید کرد و گفت:
اولویت آموزش و پــرورش به دلیل کمبود
نیروی انســانی ،جذب نیروی آموزشی برای
تدریس در کالس درس است.
دیدار صمیمی وزیر آموزش پرورش
با نمایندگان معلمــان و دانش آموزان
هرمزگانی
وزیر آموزش وپرورش در برنامه سفر خود به
استان هرمزگان در دیدار صمیمی با نمایندگان
معلمان و دانش آمــوزان هرمزگانی ،تحقق
حکمرانی دانش بنیان در آموزش و پرورش
را عامل تحقق تولید و اشتغال دانست.
یوســف نوری در آخرین برنامه سفر خود به
استان هرمزگان ،درجمع مدیران ،نمایندگان
معلمــان و دانش آموزان ،اســتفاده بهینه از
ظرفیــت های بی نظیر این اســتان را عامل
پیشرفت و توسعه کشور دانست و بیان کرد:
تعلیم و تربیت درست ،از هر دانش آموز ،یک

پیش روند .گاهی از کنار یک گله گوسفند یا بز عبور
می کنم و گاهــی آرامش گاوهایی را بهم می زنم که
آهســته و مطمئن درمیان زبالههای رها شده در کنار
کوچ ه درحال قدم زدن هســتند و با آن چشــم های
بزرگ هر حرکتی را زیر نظر می گیرند .این صحنه ها
را در برخی محالت حاشیهای بندرعباس هم می توان
دید .مسیری نسبت ًا طوالنی را در خاکی طی می کنم تا
به جایی که گمان می کردم مقصد نهایی است برسم.
با هادی تماس می گیرم و می گویم :من رسیدم ،می
گویــد کجایی؟ موقعیت خودم را به طور نامفهومی با
اشاره به وضعیت زمین ،پوشش گیاهی و مسیر عبور
فاضالبی که در کنــارم قرار دارد توضیح می دهم! با
همه این اوصاف هادی متوجه جای من می شــود و
می گوید :راه را اشتباه رفتهای  .فالن راه را بگیر و بیا
فالن جا .کوچه ها را یک پس از دیگری می گذارنم،
کوچههایی که برخی خیلی تنگ و صعب العبور هستند.
همچنان که کوچهها را درجستجوی یافتن مقصد پشت
سر میگذارم در ذهنم محله شهناز( آیت اهلل غفاری) که
در مرکز شهر بندرعباس قرار گرفته را با این محدوده
از شهرک آبشورک مقایســه می کنم ،احتماال محله
شهناز هم چند ده سال پیش همین وضعیت را داشته!
نمی دانم ! شاید بهتر و شاید هم بدتر.

برخورد با هاله های سیاه رنگ دایره شکل
باالخره هادی ســوار ماشین می شود .تمام مسیری
را که برای دیدن او تا اینجــا آمده بودم باید دوباره
برگردیم تا به همان ورودی اصلی شهرک برسیم این
بار باید به سمت راست که راهی خاکی و باریکی قرار
دارد وارد شویم .در طول مسیر هادی می گوید :امروز
آقای احمد مرادی نماینده مجلس هم به آبشــورک
آمده و االن در دهیاری با دهیار و سایر اعضا جلسه
دارند و قرار شده در مورد موضوعات مختلف بحث
و گفتگو کنند و به امید خدا برای مشــکالت شهرک
که کم هم نیســت راهی پیدا کنیم .چون با شما قرار
گذاشته بودم دیگر به دهیاری نرفتم ولی احتماال بعد
از اینکه جلسهاش با دهیار تمام شود او را هم میبینیم.
همچنان که گرم صحبت هستیم ،چند صد متری در

المپیادی بزرگ می سازد ،لذا باید برای محقق
ســاختن این موضوع ،به تقویت زمینه های
بروز استعدادها پرداخت.
وی تصریح کرد :تربیت تمام ساحتی و ایجاد
محیط آموزشــی که به دانش آموزان فرصت
بهره مندی از احساس خوب تحصیل همراه
با تجربه در محیطی آزاد را بدهد ،در تعمیق
آموخته ها و شکوفایی استعداد دانش آموزان
نقش مؤثری دارد.وزیــر آموزش وپرورش
خاطر نشان کرد :تمدن پایدار و توسعه یافته
ایران اسالمی به تمدن رضوی گره خورده است
و فرزندان این مرز و بوم در هوایی نفس می
کشند و به رشد و بالندگی می رسند که برکات
علم و حکمت امام رضا(ع) تمام مرزهایش را
در نوردیده است .نوری عمل به منویات مقام
معظم رهبری را تکلیف فرهنگیان دانست و
تصریح کرد :ظهور حکمرانی دانش بنیان در
نظام آموزش وپرورش ،تولید واشــتغال و به
دنبال آن ،پیشرفت و توسعه کشور را محقق
می سازد.
آموزش و پرورش مهم ترین دستگاه

آن راه باریک خاکی طی مــی کنیم تا به مکانی که
مورد نظر هادی است برسیم .در تمام طول راه خاکی،
حاشــیه راه به اندازه یک متر از دوطرف باال آورده
شــده تا مسیر مشخص و از ورود افراد و خودرو ها
خودروها به زمین های اطراف جلوگیری شود .با این
وجود درســت در همان جایی که به خواست هادی
توقف کرده ایم ،به اندازه عبور یک ماشــین راهی به
ســمت زمین های اطراف کنده شده است .راهی که
خاکستر باقی مانده از ســوختن مواد پالستیکی به
شکل گردی سیاه رنگ با خاکش مخلوط شده تا رد
الستیک ماشین به خوبی رویش نمایان باشد .هادی
می گوید؛ ببین! از این جا وارد این زمین ها می شوند
و کارشان را شروع می کنند .چشم به جلو می دوزم
و می بینم تقریبا نقطه به نقطه زمین پر اســت از هاله

,,

در ذهنــم محله شــهناز( آیتاهلل
غفاری)که درمرکز شهربندرعباس
قرار گرفتــه را با این محدوده از
شهرک آبشورک مقایسه میکنم،
احتماال محله شــهناز هــم چند ده
ســال پیــش همیــن وضعیــت را
داشــته! نمیدانم! شــاید بهتر و
شاید هم بدتر

های سیاه رنگ و دایره شکلی که در فاصلههای چند
متری از هم روی زمین نقش بستهاند ،مثل این است
که یک نفر نشســته و ســر فرصت زمین را با رنگ
سیاه ،رنگ آمیزی کرده بعد هم خورده های شیشه و
هرنوع زباله دیگر را رویش پاشیده .ولی اینها رنگ
نیســت ،باقی مانده هر نوع ضایعاتی هستند که پس
از رها ســازی در طبیعت توسط عوامل کارگاههای
جمع آوری ضایعات ســوزانده شده اند .چیزی باقی

موثر بر رشد و توسعه کشور
وزیر آموزش و پرورش در ســفر به استان
هرمزگان و در نشست شــورای آموزش و
پرورش هرمزگان دستگاه تعلیم و تربیت را
مهم ترین عامل رشد و توسعه شاخص های
کشور دانست.
یوســف نوری در نشست شورای آموزش و
پرورش هرمزگان که در محل استانداری این
استان برگزار شد ،اظهار کرد :امروز به برکت
اسالم و انقالب اسالمی موفق شدهایم تا در
عرصههای باشکوهی از علم و دانش در جهان
گامهای اساسی برداریم که موفقیت در عرصه
تولید ســلولهای بنیادین ،واکسن سازی ،نانو
فناوری و غیره تنها گوشــهای از اثبات اراده
فرزندان این مرز و بوم است.
وزیر آموزش و پــرورش ،با تقدیر از تالش
استاندار هرمزگان در زمینه کمک به ارتقای
شاخص های کمی و کیفی آموزش و پرورش
بیان کــرد :کل بودجه آموزش و پرورش در
حوزه نوســازی مدارس در ســال ،۱۴۰۱
 ۲۵۰۰میلیارد تومــان بود ،اما در این دولت
سیزدهم در قالب ســفرهای استانی بیش از
 7500میلیارد تومــان اعتبار به پروژههای
مدرسه ســازی اختصاص یافته است و این
اتفاق این تحــول بزرگی در حــوزه بهبود
زیرساختهای آموزش و پرورش خواهد بود.
وی گفــت :اگر چه هزینهها افزایش یافته اما
در بودجه امســال برای تغذیه رایگان دانش
آمــوزان مدارس مناطق محــروم تمهیداتی
فراهم شده است ،لذا امیدواریم در این طرح
همه دانش کم برخوردار را پوشش دهیم اما
کار خوبــی آغاز خواهد شــد و آن را ادامه
خواهیم داد.وزیــر آموزش و پرورش توجه
به تقویت اعتبارات آمــوزش و پرورش را
حاصل همکاری شــورای نگهبان و مجلس
شورای اســامی دانست و تأکید کرد :دولت
ســیزدهم در اجرای طرح رتبه بندی معلمان
با وجود بیش از  10ســال مسکوت ماندن
این طرح ،مصمم و متعهد است تا این قانون
را اجرایــی کند.وی تأثیر آموزش و پرورش
بر اقتصاد ،شاخصهای توسعه انسانی ،تولید
ناخالص ملی و نرخ بازگشت سرمایه را فراتر
از تصور دانست و بیان کرد :اگر  ۴۰هنرستان
در هرمزگان ســاخته شود ،تحول بزرگی در
این اســتان رقم خواهد خورد و این کار ،بر
شاخص اشتغال استان نیز تاثیر مستقیم دارد
و آینده خوبی را برای جوانان این استان رقم
خواهد زد.

نمانده مگر تکه های شیشــه و برخــی مواد دیگر،
آنقدر تعداد این هالههای سیاه رنگ دایره شکل زیاد
اســت که تمامی ندارند هر راهی را که ادامه می دهم
به نقطه ای جدید در فاصله چند متریاش می رسم.
گیاهــان ،درختها و درختچهها هم از این آتش بی
نصیب نماندهاند بیچارهها یا کامال سوخته و خشک
شــدهاند و یا اثری از آتش بر جانشان مانده است.
محو در تماشــای هالههای دایره شکل سیاه رنگ
هســتم که هادی از دور فریاد می زند کجا رفتی؟ بیا
اینجا ،تازه متوجه می شــوم همین طور قدم زنان که
محو تماشــای هاله های سیاه رنگ دایره شکل بوده
ام ،چنــد صد متر بین من و او فاصله افتاده .به هادی
که می رسم می گوید :این سوخته زبالهها که می بینی
متعلق به کارگاههای بازیافت ضایعات اســت که به
طور گســترده در شهرک آبشورک فعالیت می کنند،
برخی از این کارگاهها توسط اتباع بیگانهای مدیریت
می شوند که هموطنان خودشان را در این کارگاهها
مشغول به کار کردهاند و حسابی هم گردنشان کلفت
شده است .روش کارشان به این شکل است که مواد
قابل بازیافت توسط زباله گردها ،عمدت ًا از بندرعباس
جمع آوری و به اینجا منتقل می شــوند در اینجا هم
مواد بازیافتی را تا حدی تفکیک می کنند در مرحله
آخر آن بخش از زبالههایی که دیگر بدردشــان نمی
خورد و قابلیت بازیافت ندارند شــبانه در این منطقه
رهاســازی و در نهایت به آتش کشیده می شوند تا
شر زبالهها راحت کرده
به این ترتیب خودشان را از ّ
باشند .سپس با دست به اطراف اشاره می کند و ادامه

می دهد :زمین اینجــا دیگر بدرد نمی خورد در این
زمین های سوخته دیگر چیزی سبز نمی شود .وسط
یکی از هالههای ســیاه رنگ دایر شکل می ایستم و
با دوربین یک دور کامل سیصدوشــصت درجه فیلم
برداری می کنم .موقعیت جالبی است اگر می شد از
باال یک عکس گرفت احتماال هالههای سیاه رنگ
دایره شکل را می دیدیم که جابجای این زمین نقش
بسته اند .ادامه گزارش در شماره بعدی . ...

