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گروه خبر // دبیر کل اتاق بازرگانی هرمزگان گفت: اتاق بازرگانی هرمزگان با اهدا 12 کانکس برای 
اســکان مردم زلزله زده روستای سایه خوش از توابع بندر لنگه در بحث کمک به مردم آسیب 

دیده از زلزله پیشقدم شد.
    به گزارش خبرنگار دریا ، دکتر پیام رضایی در این خصوص اظهار داشــت: از ســاعات اولیه و 
مشخص شدن میزان خســارات به منازل مسکونی روستای سایه خوش پارلمان بخش خصوصی 
بنــا به وظیفه ذاتی خود و همدردی و کمک به مردم این روســتا با تقبــل کردن 12 کانکس برای 
اســکان موقت مردم اقدامات اولیه را آغاز کرد.رضایی تصریح کرد: این تعدادکانکس ظرف دو روز 

آینده به روستای ســایه خوش ارسال خواهد شد.دبیر کل 
اتــاق بازرگانی هرمزگان ضمن تســلیت و ابراز همدردی 
جامعه اقتصادی استان  با مردم زلزله زده شهرستان بندرلنگه، 
تصریح کرد: فعاالن اقتصادی در تمام برهه های ســخت و 
دشوار در کنار مردم استان بوده اند و خواهند بود و جامعه 
فعاالن اقتصادی حمایت های الزم را از مردم روستای سایه 

خوش خواهند داشت.

گروه خبر // اســتاندار هرمزگان گفت: روستای سایه 
خوش بندر خمیر به عنوان مرکز زمین لرزه های تقریبًا 

به طور کامل تخریب شده است.
   مهدی دوســتی در جمع خبرنگاران بیان داشت: گام 
اول این است که یکســری چادرهای سالنی ایجاد کرد 
 تا با بهره گیری از کولرهای گازی ایســتاده تهیه شده از 
ســالن های تربیت بدنی بتوان سرمایش را در این سالن 
جهت قابل اســکان کردن آن برای مردم تامین کنیم.وی 
عنوان کرد: این اقدام ها موقتی اســت و نیاز اســت در 

چندماه آینده که روستای ویران شده سایه خوش نیاز به 
بازسازی دارد راحفظ کرد که این نیاز به تهیه کانکس دارد.
به گزارش  مهر، دوستی خطرنشان کرد: در حال حاضر5 
کشته و تعداد مصدومان بیش از 40 نفر است که نیمی از 
آن ها مرخص شده اند. ۷ دستگاه آمبوالنس، یک دستگاه 
اتوبوس آمبوالنس، دو بالگــرد در منطقه حضور دارد. 
همچنین طی هماهنگی های انجام شده دانشگاه شیراز 
تجهیزات الزم را ارســال کرده است. تیم های تخصصی 

استان های معین هم اعالم آمادگی کردند.

استاندار هرمزگان خبر داد 

تخریب کامل روستای »سایه خوش« در زلزله 
 

اهدای 12 کانکس توسط اتاق بازرگانی هرمزگان 
به منطقه زلزله زده سایه خوش

 پارلمان بخش خصوصی بنا به وظیفه ذاتی خود و همدردی و کمک به مردم این روستا با تقبل کردن 12 کانکس 
برای اسکان موقت مردم اقدامات اولیه را آغاز کرد

نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس خبرداد

اعطای ۴۰۰ کانکس به خانوارهای زلزله زده هرمزگان
گــروه خبر //  نماینــده مردم غرب 
هرمزگان در مجلس شورای اسالمی از 
اعطای ۴۰۰ کانکس به خانوارهای زلزله 

زده هرمزگان خبرداد. 
  احمد جباری افزود: از بامداد شنبه که 
زلزله در غرب هرمزگان رخ داد، تمامی 
و  انتظامی  نظامــی،  امدادی،  نیروهای 
اجرایی به کانون زلزله اعزام شدند.وی 
با بیان اینکه تصمیمات مناسبی با حضور 
استاندار هرمزگان در همان دقایق اولیه 
صورت گرفت، اظهار کرد: مقرر شــد 
ســریعأ تیم های زنــده یاب تک تک 
 منازل آسیب دیده را بررسی و به تمامی 

زلزلــه زدگان به انــدازه کافی چادر و 
امکانات مناســب در اختیارشان قرار 
بگیرد.جبــاری ادامه داد: نیروهای برق 
اســتان هرمزگان در تالش برای اتصال 
برق منطقه هستند تا شرایط امدادرسانی 
به شکل مطلوب تری صورت بگیرد و 
چادرها برقدار شود.به گزارش ایسنا ؛ وی 
با اشاره به اینکه تمامی وسایل سرمایشی 
مدارس مناطــق نزدیک به کانون زلزله 
ســریعأ جمع آوری و به چادرها اعطا 
شود، تصریح کرد: با دستور و پیگیری 
وزیر کشــور، رئیس مجلس شــورای 
اسالمی، اســتاندار هرمزگان و اعضای 

کمیسیون عمران برای تک تک خانوارها 
 400 کانکــس تهیه و بــه خانوارهای 

زلزلــه زدگان اعطا می شــود تا زمینه 
بازسازی منازل آسیب دیده فراهم شود.
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تولید و عرضه بتن آماده

دفترمرکزی :32212828 -32212929
کارخانه :32561030-31

آدرس :بندرعباس- بلوار امام خمینی نرسیده  به میدان 
شهدا نبش خیابان دانش ساختمان  بنی هاشمی واحد 2

Aba Beton Sahel

حال ناخوش سایه خوش ، زنگ هشدار به مسئوالن
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گروه خبر // کادر پزشــکی و درمانی 
دانشــگاه علوم پزشــکی هرمزگان 
اجتماعی  تامین  درمــان  مدیریت  و 
اســتان با حضور در مناطق زلزله زده 
سایه خوش بندرلنگه به ارائه خدمات 
به مصدومــان و مجروحان این حادثه 

پرداختند. 
   بــه گــزارش خبرنگار دریــا؛ دکتر 
غالمعباس مومنی سرپرســت مدیریت 
درمان تامین اجتماعی استان هرمزگان 
و دکتر فرشــیدی رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی استان در ساعات اولیه پس از 
زلزله با حضــور در مناطق زلزله زده بر 

روند ارائه خدمات درمانی به مصدومان 
و مجروحان این زلزله نظارت داشــتند. 
دکتر مومنی در این زمینه گفت: با توجه 
به نیاز به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 
به زلزله زدگان پــس از وقوع زلزله در 
غرب استان هرمزگان، عوامل بهداشتی و 
درمانی مدیریت درمان تامین اجتماعی 
هرمزگان در کنار دانشگاه علوم پزشکی 

به مناطق زلزله زده اعزام شدند. 
   وی با اشــاره به زلزله در غرب استان 
عنوان کــرد: در لحظات اولیــه زلزله 
6/1 ریشــتری در غرب استان، ضمن 

آماده ســازی بیمارســتان خلیج فارس 
جهت پذیــرش و ارائه خدمات درمانی 
به بیماران ناشــی از آسیب های زلزله، 
بالفاصله پس از زلزله اول، دو دستگاه 
آمبوالنس به همراه تیم درمان به مناطق 

زلزله زده اعزام شد.
  مومنی خاطرنشــان کرد: با هماهنگی 
مدیریت درمان تامین اجتماعی هرمزگان 
و همچنین بسیج جامعه پزشکی استان، 
اعــزام 2 آمبوالنس به همراه تیم درمان 
شامل شش پرستار و یک اکیپ امدادگر 
به ظرفیت هشت نفر با تجهیزات کامل و 
ظرفیت تمام داروها به امدادرسانی مردم 

مناطق زلزله زده شتافتند.
  سرپرســت مدیریت درمــان تامین 
اجتماعــی هرمــزگان اظهارداشــت: 
بیمارســتان خلیج فارس نیــز با توجه 
به آســیب های وارد شــده به منازل و 
مصدومیت های احتمالی اهالی روستای 
سایه خوش و دیگر نقاط آسیب دیده از 

زلزله به حالت آماده باش درآمده است.
وی ادامــه داد: تــا زمانی کــه این نیاز 
احساس شود که حضور کادر درمانی و 
پزشکی مدیریت درمان تامین اجتماعی 
استان ضروری است، آماده ارائه خدمات 

درمانی به زلزله زدگان خواهیم بود.

حضور کادر درمان مدیریت درمان تامین اجتماعی و علوم پزشکی در مناطق زلزله زده 



استاندار هرمزگان :
لنج داران هرمزگانی مجاز 

به استفاده از امتیاز ته لنجی شدند
   گروه خبر // استاندار هرمزگان گفت: لنج داران هرمزگانی 
مجاز به استفاده از امتیاز ته لنجی شدند. مهدی دوستی در جمع 
خبرنگاران، افزود: یکی از درخواست های عمومی لنج داران 
و جامعه ملوانی اســتان هرمزگان استفاده از مزیت قانون ته 
لنجی و صدور مجوز اســتفاده از این مزیت بود. وی اظهار 
کرد: این مســئله یکی از اولویت های مهم دولت سیزدهم در 
راستای کمک به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مرزنشینان 
و ساحل نشینان بود و با پیگیری مستمر از دستگاه های ذیربط، 
خواستار بهره مندی جامعه ملوانی هرمزگان از قانون ته لنجی 
شــدیم.به گزارش ایسنا ؛ استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه 
تمام لنج های باری در سال جاری می توانند از امتیاز»یک سفر 
ته لنجی« اســتفاده کنند، خاطرنشان کرد: همچنین لنج هایی 
که از امتیاز ته لنجی ســال 1400 استفاده نکرده اند حداکثر تا 
شهریور ماه فرصت استفاده دارند تا از این امتیاز خود استفاده 

کنند.
هم زمان با زلزله شدید در هرمزگان

 نیروگاه بندرعباس 
با تمام توان در مدار تولید قرار دارد  

  گروه خبر// مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان، 
از ادامه کار نیروگاه بندرعباس و در مدار بودن تمامی واحدها 
پس از وقوع زلزله شــدید در اســتان هرمزگان خبر داد.به 
گزارش خبرنــگار دریا؛ مدیرعامل نیروگاه بندرعباس گفت: 
 باتوجه به زلزله نســبتا شــدیدی که حوالی ساعت 2 بامداد 
صبح  شــنبه 11 تیرماه در استان هرمزگان، به وقوع پیوست، 
تمامــی واحدهای این نیــروگاه در مدار بــوده و هیچ گونه 
خللی در روند تولید حاصل نشده است.گفتنی است نیروگاه 
بندرعباس با چهار واحد بخاری و دو واحد گازی با ظرفیت 
یک هزار و ۳20 مگاوات به عنوان بزرگترین نیروگاه جنوب 
شرق کشور نقش بسزایی در پایداری شبکه برق سراسری و 

تامین برق استان دارد.
پایان ماراتن کنکور

 در هرمزگان با رقابت گروه زبان انگلیسی 
   گــروه خبر // آخرین روز کنکور سراســری 1401 در 
هرمزگان با برگزاری آزمون گروه زبان انگلیسی پایان یافت.به 
گزارش خبرنگار دریا ، نماینده تام االختیار سازمان سنجش 
و آموزش در هرمزگان گفت: امسال 2۷ هزار و ۷۳1 داوطلب 
در هرمزگان همزمان با سراســر کشــور در آزمون ورودی 
دانشگاه های کشور رقابت کردند.ظهیری نیا افزود: از مجموع 
داوطلبان کنکور در هرمزگان 65 درصد را بانوان و ۳5 درصد 
را آقایان تشــکیل می دهند.وی گفت: آزمون امسال در 15 
حوزه برگزار شد که گروه آزمایشی علوم انسانی با نه هزار و 
۸16 نفر بیشترین داوطلب و گروه آزمایشی هنر با دو هزار و 

۷۳1 نفر کمترین داوطلب را در هرمزگان داشتند.

خبری

خبری
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سرمقاله

  گرچه انتظار می رفت با زلزله ســال گذشته منطقه فین و تخریب 
بیش از سه هزار واحد مسکونی و...، باالخره نهضتی برای احیای بافت 
فرســوده در هرمزگان شکل بگیرد و تسهیالت و مشوق هایی در این 
زمینه ارائه شود ودولت و شهرداری ها و... تا قبل از مدفون شدن ساکنان 
در زیرآوار، عزمشــان را جزم کنند تا امالک فرسوده بی سند وسنددار 
نوسازی شوند که متاسفانه هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده و روند سال های 
گذشــته ادامه دارد. زلزله های یکی دو هفته اخیر در چارک و کیش 
و... ادامه یافت تا بامداد شــنبه به سایر مناطق از غرب تا مرکز وشرق 
وجنوب و... در هرمزگان رسید و » سایه خوش « را با خاک یکسان 
کرد و دهها نفر در زیر آوار ماندند و با نهایت تاســف برخی هم جان 
باختند. بعد از زلزله فین در سال گذشته که نماینده ولی فقیه در استان 
نسبت به زلزله ها و لزوم نوسازی بافت فرسوده هشدار داد و رسانه ها 
نیز  حتی از زلزله ها وبارندگی های سال های گذشته که منجر به تخریب 
امالک فرسوده وقدیمی در مناطق مختلف استان شده بود، بارها هشدار 
داده اند، اما متاسفانه به این هشدارها توجهی نشده است. بیشتر امالک 
در بافت های فرســوده فاقد سند هستند که در سال های گذشته هم 
مالکان شان نتوانسته اند از تسهیالت نوسازی بافت فرسوده استفاده کنند 
ونسبت به بازسازی امالک فرسوده شان اقدام کنند و بجای تسهیل در 
صدور سند این امالک، متاسفانه روند صدور سند در یکی دو سال اخیر 
تقریبا در استان قفل شده است. حتی در مرکز استان و شهربندرعباس 
که دوســوم شهر را بافت فرسوده وحاشیه ای تشکیل می دهد و بارها 
بر لزوم نوسازی امالک بافت فرســوده در این مناطق تاکید کرده ایم 
وهشــدار داده ایم تا قبل از مدفون شدن ســاکنان در زیر آوار امالک 
فرسوده شان بایستی اقدام شود که متاسفانه تاکنون هیچ عزمی در این 
حوزه  در مدیران دولتی، شهرداری ها و حتی دستگاه های نظارتی دیده 
نشده است و گویا همگان منتظرند تا بندرعباس هم مانند سایه خوش 
امالکش فرو بریزد وساکنان در زیر آوار مدفون شوند وآنگاه بخواهند 
اقدام کنند که مصداق نوشدارو بعد از مرگ سهراب می شود. در محالت 
مختلف بندرعباس  از جمله آیت ا... غفاری، چاهستانی ها، اسالم آباد، 
کوی ملت، محالت ســاحلی و... همچنان مشکل سند امالک ساکنان 
بطور کامل رفع نشده اســت. در هر زمین لرزه وبارندگی شدید، سقف 
 ودیوار برخی از امالک در محالت قدیمی و از جمله آیت ا... غفاری فرو 
می ریزند ویا شکاف دار و یا سوراخ می شوند و بارها گزارش هایی را نیز 
منتشر کرده ایم که متاسفانه مورد توجه متولیان مربوطه قرار نگرفته است 
ونیاز است برای احیای بافت های فرسوده در مناطق شهری و روستایی 
استان تدبیری اندیشیده شود و مسئوالن اجازه ندهند مصیبت سایه خوش 
 در سایر مناطق استان وبخصوص محالت حاشیه ای وفرسوده و محله 

  علی زارعیآیت ا... غفاری تکرار شود.

حال ناخوش سایه خوش 
 زنگ هشدار به مسئوالن

گروه خبر // امام جمعــه بندرعباس با بیان 
اینکه بازاریان در شرایط سخت فعلی قیمت ها 
را کنترل کرده و مانع از گران فروشی و احتکار 
شــوند گفت: دولت نیــز در بحث نظارت ها، 
نظارت خــود را افزایش داده و اجازه رشــد 

قیمت ها را اندهند. 
   حجت االسالم والمسلمین محمد عبادی زاده 
در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس با 
اشــاره به لزوم توجه به تقوا در تمام امور اظهار 
داشت: اگر تقوا در انســان وجود نداشته باشد 
سبب می شود آدمی گرفتار شود و آسیب ببیند، 
تقوا موجب می شود آدمی از گناه و بی اخالقی 

دوری کرده و به سمت خوبی ها برود. 
   وی در ادامه با اشــاره به سالگرد شهادت امام 
محمد باقر علیه السالم، به تبیین جایگاه رفیع علم 
و دانش و مقام معنوی این امام همام پرداخت و 
گفت : امام باقر نقش بی بدیلی در وحدت امت 
اسالمی داشــت، ایشان در ضرب سکه اسالمی 
هم صاحب نظر بودند و این مســئله را پیشنهاد 

داده بودنــد. امام جمعــه بندرعباس در بخش 
دیگری از ســخنان خود به جنایات آمریکا در 
حق مردم ایران پرداخت و گفت: در حال حاضر 
در هفته حقوق بشری هستیم که در آن آمریکا 
انواع جنایات را در حق ملت ایران اسالمی انجام 

داده است. 
  وی تصریح کرد: نمونه از جنایات آمریکا زیاد 
است اما حوادثی مانند ترورهای دهه 60 شامل 
ســوقصد به جان مقام معظم رهبری، حادثه ۷ 
تیر و شهادت شهید بهشتی و یارانش، رخ دادن 
جنایت سردشت به راهنمایی آمریکا توسط رژیم 
بعث عراق و شــلیک به هواپیمای مسافربری و 
شهادت بیش از 290 انسان در آن واقعه بخشی 

از جنایات آمریکا محسوب می شود. 
  امام جمعه بندرعبــاس گفت: آمریکا در بطن 
خود رژیمی جنایتکار است و این مسئله را دنیا 
نیز باید بداند و به ماهیت این جنایتکاران پی ببرد، 
آمریکا حقوق بشر را به ابزاری برای رسیدن به 
اهداف خود تبدیل کرده است و با نادیده گرفتن 
حوادث تلخ تاریخی که در حق ملل جهان انجام 
داده به قوانین داخلی سایر کشورها ورود می کند. 
نماینده ولی فقیه در اســتان هرمزگان ادامه داد: 
آمریکا در مسائل حقوق بشری همواره مدافع هم 
پیمانان خود از جمله رژیم صهیونیستی بوده و 
هر اقدام مغایر با حقوق بشر آنان را نادیده گرفته 
و ماهیت سازمان های بین المللی ازجمله سازمان 

ملل و دیوان الهه را نیز به بازی گرفته است. به 
گزارش  تسنیم ، وی در بخش پایانی خطبه های 
نماز جمعه نیز با اشــاره به وضعیت اقتصادی و 
بازار گفت: بازاریان در شــرایط ســخت فعلی 
قیمت ها را کنترل کنند و مانع از گران فروشــی 
و احتکار شــوند، دولت نیز در بحث نظارت ها، 
نظارت خود در بــازار را افزایش داده و اجازه 

رشد قیمت ها را ندهد.

امام جمعه بندرعباس خواستار شد 

افزایش نظارت دولت بر بازار 

گروه خبر //  فرمانــده انتظامی هرمزگان با 
اشاره به حضور پلیس در ساعات اولیه وقوع 
زلزله در مناطق آسیب دیده از برقراری امنیت 

کامل در این مناطق خبرداد.
   ســردار غالمرضا جعفری در تشریح اقدامات 

امنیتــی و انتظامی در مناطــق زلزله زده غرب 
هرمزگان، اظهارداشــت: در همان ساعت اولیه 
وقوع زلزله، مأموران یگان های انتظامی بالفاصله 
در مناطق حادثه دیده حضور پیدا کردند. وی با 
بیان اینکه بالفاصله پاســگاه فرماندهی در مقر 
یدکی فعال شد، ادامه داد: برقراری نظم و امنیت، 
محافظت از اموال مردم، اماکن و تاسیســات و 
همچنین ساماندهی تردد خودروها و امدادرسانی 
در مناطق زلزلــه زده از اقدامات پلیس در این 

مناطق به شمار می آید.
   فرمانده انتظامی هرمزگان با بیان اینکه به محض 

وقوع زلزله و اعالم آماده باش صددرصدی، سه 
دسته از یگان ویژه استان به همراه توان نیروهای 
ستادی و سایر شهرســتانهای مجاور به همراه 
آمبوالنس به مناطق زلزله زده اعزام شدند، گفت: 
عالوه بر وظایف ذاتی، خدمات امدادرســانی، 
پاکسازی مواصالتی جاده ها، امنیت و آرامش 
شــهروندان، پیشگیری از ســرقت در محالت 
و منازل و ارســال امکانات پشتیبانی به مناطق 

آسیب دیده انجام شده است.
   این مقام ارشد انتظامی از برقراری امنیت کامل 
در مناطق آســیب دیده از زلزله خبرداد و گفت: 

تــردد در محور های این مناطق با حضور مؤثر 
 مأموران پلیس راهور به صــورت روان انجام 

می شود.
   فرمانده انتظامی استان هرمزگان از شهروندان 
خواست برای سهولت و سرعت در امدادرسانی 
به مناطق زلزله زده، از تردد غیرضروری پرهیز 

کنند.
   به گزارش مهر، سردار جعفری در خاتمه گفت: 
پلیس تا آخرین لحظه و عادی شــدن وضعیت 
با تمام توان در مناطق زلزله زده حضور خواهد 

داشت.

فرمانده انتظامی هرمزگان :

امنیت کامل در مناطق زلزله زده غرب هرمزگان برقرار است

پشت پرده سیاست 

سرنوشت وین در انتظار دوحه؟    
همزمان با پررنگ شــدن تحلیل هایی مبنی بر شکســت این دور از مذاکرات 
امیرعبداللهیان ارزیابی از دوحه را مثبت دانست. بلومبرگ نیز خبر از سر گرفتن 
مذاکرات بعد از دیدار منطقه ای بایدن را داد .مذاکرات پر سروصدا اما کوتاه و دو 
روزه هسته ای در قطر هم به پایان رسید و بامداد جمعه علی باقری و همراهانش 
به تهران برگشــتند تا حاال 4۸ ساعت گفت وگوی خود با انریکه مورا نماینده 
اتحادیه اروپا در مذاکرات و پاسخ های غیرمستقیم آمریکایی ها را با نهادها و 
مقامات سطح باالتر در تهران بررسی کنند . با پایان این گفت وگوها، اظهارات 
ضد و نقیض زیادی نیز در طرف ایران ، اروپا و آمریکا شنیده می شود . برخی 
مذاکرات را مثبت و برخی آن را مانند مذاکرات وین بی نتیجه و شکست خورده 
می دانند و عده ای نیز به آینده امیدوارند .با این حال این که تاریخ مشــخصی 
برای برگزاری دوره های بعدی اعالم نشــده می تواند یکی از نشــانه های کم 
توفیق بودن گفت وگوهای دوحه باشد، هر چند خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ 
به نقل از ســه دیپلمات اروپایی گزارش داد که مذاکرات رفع تحریم در دوحه 
قطر، پس از ســفر رئیس جمهور آمریکا به غرب آســیا احتماال دوباره از سر 
گرفته می شود. جو بایدن قرار اســت اواسط ماه جاری میالدی)اواخر تیرماه( 
به سرزمین های اشغالی و عربستان ســعودی سفر کند.  براساس این گزارش، 
دو دیپلمات اروپایی آگاه از رونــد مذاکرات گفته اند، اگر چه مذاکرات دوحه 
پیشرفتی نداشــت اما انتظار می رود این مذاکرات فراتر از مهلت اعالم شده از 
سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی در پایان ماه جوالی)دهه اول مرداد( ادامه 
یابد.اما عالوه بر این سه دیپلمات اروپایی که بلومبرگ از آن ها خبر زده ، انریکه 
مورا دیگر دیپلمات اروپایی است که به آینده گفت وگوها امیدوار است . وی در 
حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: »دو روز مذاکرات فشرده و با واسطه در 
دوحه در خصوص برجام ]داشتیم[. متأسفانه، هنوز پیشرفتی که تیم اتحادیه اروپا 
به عنوان هماهنگ  کننده امیدوار به آن بود حاصل نشده است اما همکاری ها را 
با فوریت بیشتر برای    توافق کلیدی به منظور منع اشاعه و برای این که  ثبات 
منطقه را به مسیر بازگردانیم ادامه خواهیم داد.«با این حال مقامات ایرانی نگاه 
منفی به مذاکرات دوحه و نتایجش ندارند . هرچند شــاید این نگاه مثبت ریشه 
در نگرانی از متاثر بودن بازار داخلی داشته باشد اما نمی تواند خیلی هم دور از 
واقعیت بیان شود. ناصر کنعانی، سخنگوی جدید وزارت امور خارجه کشورمان 
که شروع به کارش با یک وضعیت ســخت خبری همراه بود درباره مذاکرات 
دوحه با بیان این  که نظرات و پیشنهادهای عملیاتی ایران درباره موارد باقی مانده 
مطرح شده و طرف مقابل نیز مالحظاتش را ارائه کرده، گفت: درخصوص ادامه 
مســیر و مرحله بعدی گفت وگوها، باقری و مورا در تماس خواهند بود.مجید 
تخت روانچی ســفیر و نماینده دایم ایران در سازمان ملل نیز با بیان این که ما 
در مذاکرات دوحه که مثبت بود با جدیت عمل کردیم، اظهارکرد: توپ در زمین 
آمریکاست و اگر آمریکا واقع بینانه عمل کند و قصد جدی خود را برای اجرای 
تعهداتش نشان دهد، توافق دور از دسترس نیست. »محمد مرندی« تحلیل گر 
ارشــد سیاسی و مشاور رسانه ای تیم مذاکراتی ایران نیز بامداد پنج شنبه گفت 
که مذاکرات دوحــه به منظور گفت وگو درباره موضوعات اختالفی باقی مانده 
 از وین، شکســت نخورده و ادامه خواهد یافت.اما مهم ترین واکنش ایرانی به 
موضع گیری حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در گفت وگوی تلفنی با 
همتای قطری اش اختصاص داشت . وی با بیان این که ارزیابی ما از مذاکرات 
دوحه مثبت اســت، افزود: برای رسیدن به توافقی خوب، قوی و پایدار جدی 
هســتیم و در صورت واقع بینی آمریکا، توافق دست یافتنی است.همچنین در 
حالی که روســیه و چین به همراه نمایندگان اروپا در مذاکرات دوحه حضور 
نداشتند اما دیپلمات های این کشور به بیان مواضع خود در این موضوع پرداختند.

وزارت خارجه چین اعالم کرد واشنگتن به عنوان آغازگر بحران هسته ای ایران باید 
اشتباهات خود را اصالح کند و به نگرانی های تهران پاسخ دهد.سرگئی الوروف 
وزیرخارجه روسیه هم که 10 روز قبل مهمان تهران بود با تأکید بر این که غرب 
تنها به منافع خود اهمیت می دهد، گفت که کشورهای غربی منافع کشورهای دیگر 
از جمله ایران را نادیده می گیرند.سه کشور اروپایی عضو توافق هسته ای با ایران  
نیز در بیانیه ای به تکرار مواضع خود درباره تحوالت اخیر مربوط به مذاکرات رفع 
تحریم ها پرداخته و مدعی شده اند توافق برای از سرگیری احیای کامل برجام از 
ماه مارس در وین حاصل شــده، اما ایران از این فرصت استفاده نکرده است. از 
سوی دیگر یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تایید پایان یافتن مذاکرات 
دوحه، مدعی شــد: »همزمان از تالش های اتحادیه اروپا بسیار سپاس گزاریم، 
اما از این که ایران باز هم نتوانســت به ابتکار اتحادیه اروپا پاســخ مثبت دهد و 
بنابراین هیچ پیشرفتی حاصل نشده است، ناامید شده ایم«. همزمان با این ادعاها 
از سوی آمریکایی ها و اعالم این دروغ و این که واشنگتن خواهان توافق است 
اما اظهارات مقامات این کشور نشان از درپیش گرفتن سیاست شکست خورده 
چماق و هویج را در قبال ایران نشان می دهد. در همین زمینه ،شبکه آمریکایی 
ان بی ســی به نقل از مقام های این کشور گزارش داد واشنگتن آماده است تا در 
 صورت شکســت مذاکرات هسته ای، تحریم های ضدایرانی را با تمرکز بر هدف 
قرار دادن صادرات نفت ایران به چین تشدید کند.با همه این اظهارات ضد و نقیض 
از نتیجه دو روز گفت وگوی ایران ، آمریکا و اروپا در قطر ، خبرگزاری رویترز 
در گزارشی با مطرح کردن دیدگاه چند مقام ایرانی، به آخرین تحوالت مذاکرات 
احیای توافق هسته ای و چشم انداز آن پرداخت و نوشت : دو مقام رسمی و یک 
سیاستمدار ایرانی با اشاره به این که سختی مذاکرات موجب دلسردی ایران نخواهد 
شــد، گفتند، ایران به دنبال دیپلماسی اســت. یک مقام ایرانی در این باره گفت: 
منطقه در حال تغییر است، اتحادها در حال تغییرند. اسرائیل به دنبال عادی  سازی 
روابط با کشورهای عربی است و آمریکایی ها از این تحوالت حمایت می کنند.این 
خبرگزاری در ادامه به نقل از این مقام ایرانی نوشت: این  موارد تهدیدهایی جدی 
هستند که باید خنثی  شوند. دشمنان ما دعا می کنند که مذاکرات هسته ای پایان یابد 
اما این اتفاق نخواهد افتاد.این خبرگزاری همچنین نوشت: دومین مقام ایرانی  که 
به دیدگاه او اشاره شد،   می گوید، »ما هیچ عجله ای نداریم. جمهوری اسالمی با 
توافق یا بدون آن دوام خواهد آورد. برنامه هسته ای ما هر روز پیشرفت می کند. 
گذر زمان به نفع ماست. ولی ما توافقی می خواهیم که 100 درصد در راستای منافع 

ملی ما باشد. ما یک توافق خوب می خواهیم.«
خطیب جمعه تهران: کارنامه یک ساله آقای اژه ای قابل دفاع است 

  حجت  االســالم محمد حســن ابوترابی فرد  امام جمعه موقــت تهران در 
خطبه های نماز جمعه با اشاره به هفته قوه قضاییه، اظهار کرد:یکی از راه های 
شناخت حق احترام به مردم است و متاسفانه احترامی که اکنون در جامعه برای 
مردم وجود دارد در حد نظام اســالمی نیست. ابوترابی فرد با اشاره به اهمیت 
کارآمدی قوه قضاییه، تصریح کرد: بدون دانش، قانون و قانون مداری و اقتدار 
و بدون رضایتمندی مردم کارآمدی امکان پذیر نیســت و به هر میزان سطح 
دانش قضایی ارتقا پیدا کند کارآمدی این دستگاه افزایش پیدا می کند.خطیب 
نماز جمعه تهران با بیان  این که کارنامه یک ساله آقای اژه ای قابل دفاع است، 
افزود: ثمره این حضور نگاه به تحول است. با این که قدم های اصولی برداشته 
شده است اما مهم ترین اقدام در قوه قضاییه اجرا شدن سند تحول قوه قضاییه 
است و رهبری تاکید کردند که یک کادر مقتدر و هوشمند در قوه قضاییه باید 
شکل گیرد و دومین مورد مبارزه با فساد چه در درون و چه در بیرون باید اتفاق 

بیفتد و همچنین باید ریشه فسادها خشک و رصد شود. / فارس

تازه های مطبوعات
روزنامه هــا  درباره مذاکرات دو روزه قطر تیترهای متفاوتی زدند؛ کیهان: ادامه 
باج  خواهی آمریکا/ ایران: آمریکا ناتوان در تصمیم گیری / همشهری: اراده ایران، 
کارشکنی آمریکا/ خراسان: ســیگنال های متناقض از دوحه/ جام جم: دوحه 
آخرین آزمون آمریکا/ اعتماد: مذاکرات دوحه متوقف شد/ شرق: غبار در تهران 

یا دوحه.
 کیهــان - حسین شریعتمداری مدیر مسئول این روزنامه با بیان این که آمریکا و 
متحدان اروپایی آن به ادامه » مذاکرات بی نتیجه « برای درگیر کردن کشورمان با 
پیامدهای خسارت بار آن نظیر شرطی کردن قیمت ارز و طال ، آشفتگی قیمت ها و 
ده ها نابسامانی دیگِر ناشی از این فراز و نشیب ها در اقتصاد کشورمان نیاز دارند، 

نوشت: باید گفت که آمریکای قطر همان آمریکای وین است!
 دنیای اقتصاد - این روزنامه با اشــاره به اختالل گسترده و سراسری روی شبکه 
اینترنت کشــور نوشت : بعید به نظر می رسد اختالالت عمدی نباشد و برخالف 
ادعای یکی از سرویس  دهندگان، تونلینگ از دیتاسنترهای داخلی با هر اسمی 
باعث بهبود کیفیت نمی شــود. این اختالالت فقط و فقط زندگی عادی مردم و 

کسب وکارها را مختل می کند. 
 اطالعات- این روزنامه با اشاره به تجمع اخیر حاشیه ساز در شیراز نوشت: کمی 
صبر داشته  باشید! محّرم نزدیک است و خواهید دید همه  این بچه ها در تجمعات 
مربوط مناسب آن ایام با پوشش درست و رفتار نسبتًا مناسب تر شرکت خواهند 
کرد.تبلیغات شبانه روزِی بارشِی ایدئولوژیک را مدتی به نفع اخالق مدنی و ایجاد 
فضــا برای تعاون های جمعی و پویش  هــای اجتماعی و میدان  دادن به حضور 

هویت ساز و غرورآفرین نوجوانان کم کنید.
انعکاس

مشــرق نیوز خبر داد: فواد حسین وزیر خارجه عراق اعالم کرد که مذاکرات بین 
ایران و اردن و ایران و مصر با میانجی  گری دولت عراق در بغداد شروع شده است.

 خبرآنالین نوشت: تسنیم خبرداد که پس از شهادت یک نیروی مرزبانی جمهوری 
اسالمی در منطقه »میلک« توسط مهاجمان ناشناس، برخی کاربران افغانستانی 
از درگیری نیروهای طالبان با مرزبانان ایران خبر داده اند و مدعی شده اند دو تن 

از نیروهای مرزبانی جمهوری اسالمی نیز توسط طالبان به اسارت درآمده اند.
 جماران مدعی شــد: »تندروها« در یزد درمراسم گرامی داشت شهید صدوقی و 
در میانه سخنان مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسالمی، با فریاد 
زدن حرمت این مراسم را نگه نداشتند و باعث شدند سخنران مراسم مجبور شود 

سخنان خود را نیمه کاره رها کند و از منبر مسجد حظیره پایین بیاید!
 انتخاب مدعی شد: خان محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: 
اگر بانوی بدحجابی در شــعبه ای از بانک حضور داشته باشد و به او هیچ تذکری 

ندهند، باید مدیر بانک به دلیل بی توجهی به شئونات اسالمی پاسخ گو باشد.
نیویورک  تایمز و انتشار مجدد دروغ  ۳سال قبل درباره سردار نصیری

روزنامه نیویورک تایمز در روزهای اخیر مدعی شــد که سردار علی نصیری از 
فرماندهان سپاه پاسداران به اتهام همکاری با سرویس اطالعاتی رژیم صهیونیستی 
)موساد( بازداشت شده است. این ادعا در واقع بازنشر مجدد شایعه ای است که سه 
سال قبل برای اولین بار بعد از تودیع سردار نصیری از فرماندهی حفاظت سپاه در 
فضای مجازی و توسط رسانه های فارسی زبان خارجی مطرح شده بود. در همان 
مقطع سردار نصیری ضمن رد این شایعات اظهار کرد که طرح این مباحث به دلیل 
نقش وی در حوزه های حفاظتی ســپاه بوده و سردار رمضان شریف، سخنگوی 
سپاه نیز این شایعات را یک تاکتیک نخ نما شده بعد از هر تغییر و جابه جایی در 

سپاه اعالم کرد. / تسنیم

گروه خبر // ستاد مرکزی اربعین حسینی)ع( در اطالعیه شماره 
یک، ممنوعیت ها و محدودیت های اعزام زائران اربعین را برای 

امسال اعالم کرد. 
  متن اطالعیه شــماره 1 ســتاد مرکزی اربعین حسینی)ع( به شرح 
 زیر است: » انا من حسین « به اطالع ملت عزیز و محبان اهل بیت
)علیهم الســالم( می رساند با توجه به تاثیر شیوع بیماری کرونا طی 
سال های 1۳99 و 1400 در مراسم راهپیمایی اربعین و با امعان نظر 
به اقدامات متعدد و گسترده ستاد مرکزی اربعین حسینی)ع( در تمهید، 
ایجاد و تکمیل زیرساخت های رفاهی، بهداشتی و خدماتی مناسب تر 
در قیاس با سنوات گذشته و با توجه به قرار گرفتن اربعین سالجاری 
در  فصل تابســتان و شرایط خاص گرمای هوا ، وجود ریزگردها ، 
شــیوع برخی بیماری ها و خطرات ابتال به سویه های جدید کرونا و 
.... حساسیت حفظ سالمتی زوار به عنوان یکی از مالحظات اصلی 
و اساسی برای شــرکت در این مراسم معنوی بیش از پیش مطرح 
شــده است که بر همین اساس و به منظور رعایت مسائل بهداشتی ، 
مالحظات و الزامات و توصیه های پزشکی کمیته بهداشت و درمان 
اربعین در تمهید ســفر ایمن و کم خطر بــرای تمامی زائران اربعین 
حسینی)ع(؛ موارد ممنوعیت و محدودیت اعزام زوار جهت شرکت 
در مراســم راهپیمایی اربعین 1401 به شرح ذیل اعالم می شود :با 
توجه به هماهنگی سیاسی و دیپماتیک با دولت عراق ، صرفاً کسانی 
می توانند عازم سفر اربعین سال جاری شوند که طی ماه های پیش رو 
تا ایام اربعین ، حداقل یک دز واکســن یادآور کرونا را تزریق کرده 
باشند .شرکت در مراسم راهپیمایی اربعین امسال صرفاً منوط به ثبت 
نام در سامانه سماح و رعایت سایر شرایط ثبت نامی اعم از الزام به 
بیمه و ... مندرج در آدرس Samah.haj.ir امکان پذیر خواهد بود 
و نحوه و چگونگی پیش ثبت نام متعاقباً و بموقع از طریق کمیته اعزام 
اربعین)سازمان حج و زیارت( اطالع رسانی خواهد شد.    توصیه های 
بهداشتی و پزشکی مدنظر کمیته بهداشت و درمان اربعین و همچنین 
مالحظات امنیتی و قضایی نیز در این پیش ثبت نام مالک نظر قرار 
خواهد گرفت که از طریق ســامانه سماح اطالع رسانی و بارگذاری 
خواهد شد . با توجه به اتصال سامانه سماح به سامانه های » وزارت 
بهداشت و ایران من و ... « موضوع احراز واکسیناسیون و سایر شرایط 
و مالحظات بهداشتی و ... مورد بررسی و راستی آزمایی قرار خواهد 
گرفت و افراد غیر واجد شرایط از فهرست نهایی زائران حذف خواهند 
شد . به گزارش ایسنا،   پیش ثبت نام موصوف به هیچ وجه ثبت نام 

قطعی زوار اربعین تلقی نخواهد نشد .

در اطالعیه شماره ۱ ستاد مرکزی اربعین حسینی)ع( ؛

ممنوعیت ها و محدودیت های اعزام 
زائران اربعین حسینی)ع( اعالم شد

  

گروه خبر // مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: 
در پی وقوع زلزله ۶.1 ریشــتری و دهها زلزله و پس لرزه 
بامداد شنبه در این استان خوشبختانه هیچ خسارتی به 
زیرساخت های بنادر مرکز و غرب این استان وارد نشده 

است.
    به گــزارش خبرنــگار دریــا ، »علی رضــا محمدی 
کرجی ران« با اعالم این خبر افزود: براســاس بازدیدهای 
میدانی وگزارشــات واصله  خوشــبختانه زیرساخت های 

بندر شــهید رجایی و بنادر غرب استان متاثر از زمین لرزه 
بامداد روز شــنبه هیچ گونه آسیبی ندیده و عملیات تخلیه 
و بارگیری، پهلودهی و جداسازی شناورها با قوت و بدون 

وقفه درحال انجام است.
  وی با اشاره به وقوع زلزله های پی درپی در شهرستان های 
غرب استان نیز گفت: زیرساخت های بندری این شهرستان 
نیز آسیبی ندیده و کارکنان واحدهای امدادی این اداره نیز به 
منظور تســهیل در خدمات رسانی به مردم و آسیب دیدگان 

 این شهرستان ها در کنار سایر نیروهای امدادی، هالل احمر و 
بسیج فعال شده و با حضور در محل درحال خدمات رسانی 

هستند.
    مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان بیان داشت: تیمهای 
اعزامــی از بندرلنگه تا حصول شــرایط مطلوب در منطقه 
حضور داشــته و درصورت لزوم و تصمیم مســئوالن ستاد 
بحران استان آمادگی اعزام گروه های امدادی از دیگر بنادر 

استان به محل نیز وجود دارد.

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان :

زلزله خسارتی به زیرساخت های بنادر وارد نکرد
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آرزو توکلی سرویس استان ها //عضو هیئت مدیره انجمن پسته 
ایران گفت: یکی از الزمه ها این است دولت در بازار دخالت نکند 
و یکی از نکات مهم درباره بازار این است که یارانه و رانت انرژی 

در اقتصاد ایران به شدت دخالت می کند. 
    بــه گــزارش خبرنــگار دریــا ؛ " فرهاد آگاه" در نشســتی 
بــا موضوع آب و پســته با بیــان اینکه اغلب مســائل کالن در 
کشــور ما به نحوی با مســئله اقتصاد کالن عجین شده و مشکل 
اســت بخواهیم یکــی را بــدون پرداختن به دیگــری حل کنیم 
 اظهار داشــت: در بحث صرفه جویی در آب بــه نظرم ناچارا به 
بحث های اقتصاد کالن کشــیده می شویم.وی با بیان اینکه رسیدن 
 به صرفه جویی با نصیحــت، خواهش و تهدید هیچ وقت حاصل 
نمی شود، افزود: به نظر بنده صرفه جویی یعنی علم اقتصاد؛ تخصیص 
بهینه منابع محدود به خواسته های نامحدود در تعریف علم اقتصاد 
آمده و نشــان می دهد اگر بخواهیم به صرفه جویی در آب یا هر 
کاالی دیگری برســیم هیچ راهی جزء روی آوردن به علم اقتصاد 
نخواهیم داشت.آگاه تصریح کرد: کاالیی مانند آب شیرین در مناطق 
کویری ایران منبع محدودی است و الزم است برای تخصیص منابع، 
بازار آزاد را تعریف کرد؛ بازار آزاد مکانیزم هایی دارد که به صورت 
خود تنظیم بازار را به سمتی سوق می دهد که از دل آن قیمت بیرون 
می آید و رقابت کامال آزاد در جریان باشــد.وی بیان کرد: چنانچه 
بخواهیم صرفه جویی و تخصیص بهینه درمورد آب را انجام دهیم 
نخســتین مورد این است که آب تبدیل به کاالی اقتصادی بشود و 
این اتفاق زمانی می افتد که درمورد آب تملک و مبادله ایجاد کرد.
عضو هیئت مدیره انجمن پسته ایران گفت: برای اینکه صرفه جویی 
در آب محقق شود، هیچ راهی به جز این نیست که باور عمومی ایجاد 
 شود که آب تبدیل به کاالی اقصادی شود. ضمنا بنده منکر اثربخشی 
روش های دیگر نمی شــوم اما نمی توان به ســمت یک مسئله 
رفــت و راه حل 95 درصــدی آن را نادیده گرفت.وی اظهار کرد: 
اقتصاد در صرفه جویی، مســائل این حــوزه را حل می کند و اگر 

اقتصــاد را رها کنیم امــکان اینکه به اهداف برســیم، هیچ وقت 
وجود ندارد و الزم اســت دولت در این راستا پیش نیازهای الزم 
 برای اینکه آب تبدیل به کاالی اقتصادی بشــود را فراهم کند و در 
غیر این صورت هرچه در این باره حرف بزنیم، در حد شعار بیشتر 
باقی نمی ماند و منجر به نتیجه نمی شــود.آگاه با اشــاره به اینکه 
در نیم قرن اخیر متاسفانه مســیر حرکت جامعه و دولت به سمت 
سســت کردن پایه های مدیریت و جلوگیری از مبادله آزادانه آب 
بوده اســت، افزود: در زمان قدیم که قنوات تنها راه استحصال آب 
در مناطق کویری بودند، از نظر عرف و شرع کسی که می توانست 
آب را استحصال بکند، منوط به اینکه منجر به ضرر به دیگران نشود، 
مالک آب می شــد و حق خرید و فروش آن را داشت و مالکیت 
آب کامال مسئله پذیرفته شده ای بوده است.وی بیان کرد: با پیدایش 
 تکنولوژی حفر چاه عمیق هزینه استحصال آب پایین آمد و بعد از آن 
  نظام های سنتی شاید پاسخگو نبود و در سال 45 قانون حراست و حفظ 
 آب های کشور و بعد از آن قانون آب و ملی شدن آن تصویب شد 
و مالکیت خصوصی به ســمت مالکیت دولتی سوق یافت و ریشه 
بسیاری از مشــکالتی که در هدررفت آب ایجاد شده از همین جا 
نشات می گیرد و پایه های مالکیت آب و حق منابع آب سست تر 
شد.عضو هیئت مدیره انجمن پسته ایران گفت: طی سال های اخیر 
تالش هایی برای تدوین قانون آب شده که به نظر می آید دولت به 
دنبال این است آب پاکی را روی دست مالکیت خصوصی منابع آب 
بریــزد و آب ها را دولتی بکند به عنوان مثال ماده 44 قانون توزیع 
عادالنه آب در عمل هیچ گاه پیاده نشده است.وی با بیان اینکه بیش 
از آنکه مشکل قانون داشته باشیم، مشکل اجرای قانون و عدم اعتقاد 

 به قانون را داریم، گفت: اگر بخواهیم به صرفه جویی آب برســیم 
چاره ای جز اقتصادی کردن آب نداریم و باید مالکیت آب از مالکیت 
زمین با مصرف تعریف شده، جدا شود.آگاه در ادامه عنوان کرد: یکی 
از الزمه ها این اســت دولت در بازار دخالت نکند و یکی از نکات 
مهم درباره بازار این اســت که یارانه و رانت انرژی در اقتصاد ایران 
به شدت دخالت می کند. این فعال اقتصادی تصریح کرد: حدود ۳0 
سنت نرخ هر مترمکعب گاز فروشی ما به عراق است و نرخ گازی 
که به صنایع داده می شود، یک و نیم سنت است؛ تکنولوژی تولید 
 فوالد احیای مستقیم که همه کارخانه های ایران با این تکنولوژی کار 
می کنند، در دنیا مقرون به صرفه نیست اما تولید فوالد به این شکل و 
 به خاطر رانتی که روی نرخ گاز و برق در ایران داده می شود، صورت 
می گیرد و تفاوت نــرخ گاز صادراتی و کارخانه نهایتا تبدیل می 
شــود به ســود کارخانه و می رود به جیب سهامداران کارخانه در 
حالی که این پول متعلق به ۸0 میلیون ایرانی اســت. آگاه بیان کرد: 
دولتمردان فکر می کنند مصرف آب در صنعت به صرفه تر اســت 
تا در کشــاورزی. اما چگونه است که در کشورهای دیگر با شتاب 
بسیاری پسته کشت می شــود؟ وی تصریح کرد: باید با استفاده از 
روشهای مختلف باعث بهبود بهره وری در پسته و کشاورزی بشویم 
که مدرنیزیشن سیستم آبیاری باعث صرفه جویی در تولید پسته می 
شود و روش دیگر تغییر پیوند به نمونه پرباز ده تر است اما اینها منجر 
به کاهش مصرف آب در تولید پســته نمی شود.عضو هیئت مدیره 
انجمن پسته ایران اظهار کرد: اگر کاهش مصرف بخواهد اتفاق بیفتد 
چند راه متصور است و نخستین کار سیلی طبیعت است که به دنبال 

برداشت بی رویه، سطح سفره های آب کاهش یافته است.

  وی با اشاره به اینکه اتفاق دوم، حذف یارانه های انرژی است که 
منجر به کاهش مصرف آب می شود، افزود: راه دیگر این است دولت 
وارد عمل شده و مجوزهای زیادی را که صادر کرده از مردم بخرد 
و از برداشت های غیرمجاز آب جلوگیری کند.آگاه در ادامه با اشاره 
به اینکه سرعت رشد مصرف آب از سرعت رشد تولید خیلی بیشتر 
است، تصریح کرد: تولید پسته در کرمان رو به افول است به خاطر 
کاهش کمیت و کیفیت آب. اما در ســایر نقاط ایران پسته در حال 
کشت اســت و درآمد خیلی خوبی برای کشاورزان ایجاد می کند. 
وی بیان کرد: دولت اگر می خواهد کمک کند باید شرایط ایجاد بازار 
 آزاد در همه کاالها را فراهم کند و در کف بازار آزاد است که تعیین 
می شود منابع آب به چه سمتی برود و من از پسته و هیچ چیز دیگری 
دفاع نمی کنم، تنها ارگانی که صالحیت این تصمیم را دارد مکانیزم 
بازار آزاد است.این فعال اقتصادی گفت: امروز هیچ باغدار پسته ای 
در استان کرمان این اطمینان را ندارد منبع آبی که امروز دارد دو سال 
دیگر داشته باشد و ایجاد باغ جدید به خاطر کم آبی در استان کرمان 

کار عاقالنه ای نیست. 

عضو هیئت مدیره انجمن پسته ایران :

تولید پسته در کرمان رو به افول است

مهران ســلطانی نــژاد ســرویس اســتان ها //  
استانداربوشهر قیمت میوه و تره بار در بوشهر را باال 
دانست و گفت: به منظور تعادل در معیشت و اقتصاد 
خانواده ایجاد روز بازارها در شهرستانها و بخش های 

مختلف استان ضروری است. 
    بــه گزارش خبرنگار دریــا ؛ احمد محمدی زاده در 
نشست شورای اداری استان بوشهر برخورد با مخالن 
اقتصــادی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشــت: به 
منظور کمک به وضعیت معیشتی مردم، نظارت بر بازار 
و برخورد با ســوداگران کاالهای مورد نیاز ضروری 

است.وی از توسعه روز بازار در شهرها و بخش ها خبر 
داد و بیان کرد: به منظور تعادل در معیشــت و اقتصاد 
خانواده ایجاد روز بازارها در شهرستانها و بخش های 
مختلف ضروری است.استاندار بوشهر با تاکید بر ادامه 
رونــد صرفه جویی در مصرف آب و برق گفت: ضمن 
اینکه با انشــعابات غیرمجاز برخورد قاطعانه صورت 
گرفته و جریمه های ســنگین لحاظ شود.محمدی زاده 
انعکاس فعالیت ادارات را مورد اشاره قرار داد و افزود: 
مدیران دستگاه های اجرایی برای بیان عملکرد خود با 

استفاده از ظرفیت روابط عمومی دستگاه ها اقدام کرده 
و روابط عمومی هــا در این زمینه با جدیت وارد عمل 
شــوند.  وی افزود:  روند انتصاب معاونان و روســای 
ادارات شهرســتانی با سرعت بیشــتری انجام شود.  
استاندار بوشهر باتاکید بر تسریع در روند واگذاری زمین 
در شهرهای کوچک به مردم با اولویت جامعه ایثارگری 
گفت: الزم است عملیات اجرایی طرح آبرسانی به دشت 
شبانکاره آغاز و در اجرای زیرساخت های منطقه ویژه 
اقتصادی شمال استان تسریع شود.محمدی زاده با اشاره 
به  آغاز عملیات اجرایی 2500 واحد جدید مسکونی 
در هفته آینده در استان گفت: تقویت زیرساخت های 
 صادراتی بندر دیر و الیروبی خور بندر ریگ از جمله 
برنامه هایی اســت که مدیران مربوطه باید در تیر ماه 

نسبت به عملیاتی کردن آن اقدام کنند.

 

حسن سیالوی ســرویس اســتان ها // ناظر گمرکات 
خوزستان و مدیرکل گمرک اهواز با اشاره به وجود بیش 
از دو میلیون تن کاال در گمرک، گفت: هیچگونه ایستایی 
در  کار نداریم؛ همکاران ما در گمرکات مختلف اســتان 
مستقر هستند و به درخواســت ها و مطالبات صاحبان 
کاال، فعاالن اقتصادی و تولیدی و صادرکنندگان، پاسخگو 

هستند. 
   بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ بهروز قره بیگی در حاشــیه 
ســفر وزیر اقتصاد و دارایی به آبادان، در جمع خبرنگاران 

اظهار کرد: در بخش گمرکات اســتان خوزســتان چهار 
اداره کل و جمعــا 1۳ گمرک در ســطح اســتان داریم که 
خدمــات ارائه می دهند.وی افزود: بــا توجه به اینکه بالغ 
بر ۷0 درصد کاالهای اساســی از طریق گمرکات اســتان  

خوزستان ترخیص می شــود و همچنین حدود یک پنجم  
کاالهای صادراتی کشــور به ویژه به کشور عراق از طریق 
مرزهای استان خوزستان انجام می شود، این نشان می دهد 
که گمرک در حال انجام کار خود به صورت منظم اســت. 

ناظر گمرکات خوزستان گفت: ما هیچگونه ایستایی در  کار 
نداریم؛ همکاران ما در گمرکات مختلف استان مستقر هستند 
و به درخواست ها و مطالبات صاحبان کاال، فعاالن اقتصادی 
و تولیدی و صادرکنندگان پاسخگو هستند.وی در خصوص 
مشکل خودرو در گمرک بندر امام اظهار کرد: در مقاطعی 
که حجم ورودی کاال بیش از 2 هزار کامیون است، مقداری 
نیاز است که برنامه ریزی دقیق تری انجام شود اما در حال 
حاضر مشکلی نداریم. بیش از دو میلیون تن کاال در حال 

انجام تشریفات ترخیص است.

ناظر گمرکات خوزستان :

ایستایی کاال در گمرکات خوزستان نداریم 

  

  

                                        دادانهم
پرونده کالسه 140140920000178760 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390000801652.  

شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی - کوچه -17 ستاد - اجرایی 
فرمان امام )ره( با نمایندگی آقای  احسان کشاورز فرزند احمد .  اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 

گردشکار: بتاریخ چهارم تیرماه یکهزارو چهارصد ویک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل 
است پرونده کالسه 140140920000178760 تحت 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 شــش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرســتان میناب ، محله شنبه چاالکی ، جنب زمین هشت هکتاری ســتاد قطعه 134 به مساحت 240متر مربع طی نامه 
شــماره 181/42556/ن از طرف ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده اســت این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه 
شماره 140140390000338242مورخه 1401/02/20 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به 
صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک وتوجهاً 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 28 قانون 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 181/98456/ن مورخه 
1401/03/31 درخواست 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 49 قانون اساسی ( می باشد .

مختار صادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان

                                        دادانهم
پرونده کالسه 140140920000178894 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390000801719.  

شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی - کوچه -17 ستاد - اجرایی 
فرمان امام )ره( با نمایندگی آقای  احسان کشاورز فرزند احمد .  اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 

گردشکار: بتاریخ چهارم تیرماه یکهزارو چهارصد ویک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل 
است پرونده کالسه 140140920000178894 تحت 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 شــش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرســتان میناب ، محله شنبه چاالکی ، جنب زمین هشت هکتاری ســتاد قطعه 138 به مساحت 300متر مربع طی نامه 
شــماره 181/42579/ن از طرف ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده اســت این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه 
شماره 140140390000338578مورخه 1401/02/20 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به 
صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک وتوجهاً 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 28 قانون 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 181/98043/ن مورخه 
1401/03/31 درخواست 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 49 قانون اساسی ( می باشد .

مختار صادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

علیرضا حائری زاده ســرویس اســتان ها //
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه یزد 
با گالیه از گرانفروشی ها در بازار کاال و مسکن، 
 از مقامات ارشــد کشور خواســت تا ضمن 
محدود کردن سود واردکنندگان کاال و نظارت 
بر بخش مسکن این وضعیت را بهبود بخشند 
و عرضه کنندگان در این بخشــها نیز مراعات 

مردم در شرایط کنونی را داشته باشند. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ آیت اهلل »محمدرضا 
ناصری« در خطبه های این هفته نماز آدینه شهر 
یزد ضمن ســفارش تقوی به همه مومنان، اظهار 

کرد: دین شناســی و درک حقیقت والیت باعث 
رشد و هدایت انسانها می شود و پیروی از والیت 
اهل بیت)ع( و ولی فقیه از بروز تفرقه و نفاق در 
جامعه جلوگیری می کند.وی همچنین با اشاره به 
این که زندگی انسانها همواره با سختی همراه بوده 
اســت، مومنان را به صبر و تحمل در سختی ها 
توصیه کرد و گفت: انسان به این دنیا آمده اند تا با 
حرکت در مسیر حق و تحمل سختی ها به کمال 
دست یابد.وی با بیان این که دنیا محل گذر است، 
 افزود: قران می فرماید؛ »همیشــه با شما مقابله 
می کنند و دست از دشمنی با شما برنمی دارند تا 
شما را اگر بتوانند از دین تان بازدارند« ولی مومن 
در مســیر طی کردن راه کمال باید صبر کند چرا 
که این ایــام می گذرد و آنچه باقی خواهد ماند، 

سربلندی در محضر خداوند و پیامبر اکرم)ص( و 
ائمه اطهار)ع( در روز جزاست.  امام جمعه یزد در 
بخش دیگری از سخنانش بر برنامه ریزی برای 
زندگی از ســوی مومنان تاکید کرد و گفت: بی 
برنامگی در زندگی باعث شکست در آن می شود.

  وی گفت: مسئوالن نیز اگر برای زندگی و تامین 
معاش مردم و جامعه تدبیر نداشته باشند، اقتصاد 
کشور با مشکل مواجه خواهد شد و خوشبختانه 
دولت تالش دارد با برنامه ریزی و مشــارکت و 
صبوری مردم وضعیت اقتصادی جامعه را بهبود 
بخشــد.  وی با اشــاره به ترویج مصرف گرایی 
در کشورمان از گذشته توسط کشورهای غربی، 
گفت: متاسفانه حتی در صرف زمان خود مصررف 
گرایی بیش از حد داریم. آیت اهلل ناصری در ادامه 

از تبادالت و دیپلماسی استان و کشورمان با سایر 
کشورها ابراز خرســندی کرد و گفت: این مهم 
حتی باعث گالیه ابرقدرتها شــده و تالش دارند 
در کشــورمان با همکاری اسرائیلی ها و برخی 
کشورهای عربی توطئه ایجاد کنند که خوبشختانه 
اســالم و ایران از آنها مصون مانده اســت که از 
کرامات الهــی و هدایتگری مقام معظم رهبری و 
تالشهای دولتمردان است.وی با اشاره به خدمات 
ارائه شده توسط آیت اهلل شهید صدوقی در استان 
و دیگر استانها، سالروز شهادت این شهید محراب 
را گرامیداشت و عنوان کرد: شجاعت، مقاومت و 
دوستی و همراهی ایشان با امام نیز از ویژگی های 

بارز این شهید ارجمند بود.
   وی به موضوع گرانفروشــی در جامعه، گفت: 

این مســئله باید از باال رفع شــود و ریاســت 
جمهوری باید تدابیری بیاندیشند که واردکنندگان 
کاال سود محدودتری کسب کنند.امام جمعه یزد 
از تولیدکنندگان و کســبه نیز خواست تا وجدان 
داشــتنه باشند و با مالحظه کاری در عرضه کاال 
به زندگی خود برکت ببخشــند.وی از افزایش 
بی رویــه اجاره خانه ها در جامعه نیز گالیه کرد 
و گفت: این ســبک زندگی اسالمی نیست، باید 
افراد دارا در این شرایط به نیازمندان کمک کنند 
و با خدا معامله کنند.آیت اهلل ناصری تاکید کرد: 
مالیات یک حکم شرعی اســت و بازاریان یزد 
خوشــبختانه از دیرباز در این رابطه تعهد خوبی 
داشته  اند و از اداره کل امور مالیاتی نیز خواستیم 
تا مراعات خرده فروشان و بی بضاعاتان در این 
بخش را لحاظ کنند.امام جمعه یزد با اشــاره به 
گرمای بی ســابقه یزد و حضور پرشور مردم در 
نماز جمعه از نمازگزاران قدردانی کرد و از مردم 
خواســت در مصرف آب و برق رعایت مصرف 

بهینه را داشته باشند.

خطیب جمعه یزد:

گرانفروشی ها به صورت کالن رفع شود 

نماینده مردم آبادان در مجلس :
وزارت راه مانع از اجرایی شدن

 دریافت نرخ دالری بلیط هواپیما شود
  حسن سیالوی ســرویس اســتان ها // نماینده آبادان در 
مجلس خواســتار اتخاذ سیاستگذاری مناسبِ  وزارت راه برای 
خدمت رسانی مطلوب شــرکت های هواپیمایی شد و گفت: این 
وزارت مانع از اجرایی شــدن دریافت نرخ دالری بلیط هواپیما 
شود.به گزارش خبرنگار دریا ، سیدمحمد مولوی اظهار کرد: در 
شرایط فعلی اقتصادی باید به فکر تقویت واحد پولی کشورمان 
باشیم و از اقداماتی که باعث تضعیف آن می شود به شدت پرهیز 
کنیم.وی با اشاره به صنعت هوانوردی کشور افزود: موضوع نرخ 
بلیط هواپیما در سال های اخیر همواره یکی از چالش های مردم 
و شرکت های هواپیمایی بوده و دو طرف از شرایط موجود ابراز 
نارضایتی کرده اند.نماینده مردم آبادان در مجلس، خواستار اتخاذ 
سیاستگذاری مناسب از سوی وزارت راه و شهرسازی به منظور 
خدمات رسانی مطلوب شرکت های هواپیمایی شد و عنوان کرد: 
برنامه ریزی های نگران کننده ای در خصوص نحوه نرخ گذاری 
بلیط در حال انجام اســت.مولوی ادامــه داد: در روزهای اخیر 
اعالم شــده که نرخ بلیط برای اتباع خارجی به صورت دالری 
محسوب می شــود که قطعًا این یک موضوع نگران کننده است 
و وزارت راه و شهرســازی باید به طور سریع اقدامات الزم را 
انجام دهد.وی تصریح کرد: با توجه به اینکه ســودآوری برای 
شرکت های هواپیمایی مهم است، آیا محاسبه بلیط به نرخ دالر 
باعث نمی شود که برای اتباع خارجی بیش از اتباع ایرانی بلیط 
در نظر گرفته شــود؟ نماینده مردم آبــادان در مجلس همچنین 
دریافت نرخ دالری بلیــط هواپیما را باعث ایجاد چالش برای 
صنعت گردشگری خوزستان برشــمرد و افزود: بیشترین تعداد 
گردشــگران عراقی از مرز شلمچه وارد کشــور می شوند و از 
فرودگاه بین المللی آبادان و فرودگاه بین المللی شــهید سلیمانی 
اهواز ســفر خود را انجام می دهند که دریافت نرخ دالری بلیط 
هواپیما قطعًا مشــکالت زیادی را به دنبال دارد.مولوی در ادامه 
توجه به کسب و کارهای گردشگری را مهم قلمداد کرد و گفت: 
حمل و نقل یکی از زیرساخت های اصلی صنعت توریسم است 
و با تصمیمات غلط نباید نارضایتی عمومی ایجاد و یا در شرایط 
فعلی اقتصادی، مشکل جدیدی ایجاد شود.وی با تاکید بر اینکه 
باید تفکر دریافت دالر در برخی مشــاغل تغییــر کند، اظهار 
کرد: تضعیف پول ملی برخالف عقالنیت و مصالح ملی اســت 
و شــرکت های هواپیمایی، هتل ها و دیگر مشاغلی که به دنبال 
دریافت آن به نام اتباع خارجی هســتند، نباید آن را اجرا کنند.

نماینده مردم آبادان در مجلس با اشاره به انتخاب ایران به عنوان 
یک مقصد گردشگری مناسب برای اتباع خارجی، گفت: یکی از 
مزایای سفر اتباع خارجی، ارزان بودن هزینه های اقامت، پرواز 
و سایر شرایط اقامتی برای گردشگران خارجی است که دریافت 
هزینه ها به نرخ دالر باعث می شود که ایران دیگر مقصدی ارزان 
تلقی نشود و بســیاری از خانواده هایی که از طریق گردشگری 

امرار معاش می کنند با مشکل مواجه شوند.

خبری

استاندار بوشهر:

توسعه روز بازارها در استان بوشهر ضروری است 
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بانوی ردیا

آشپزی

پیراشکی گوشت غذایی ساده 
و درعین حال مناسب برای 
مهمانی است و با این دستور 
پخت میتوانید در کوتاه ترین 
زمان ممکن آن را تهیه کرده 
و از طعم عالی پیراشکی لذت 

ببرید.
  طرز تهیه 

  پیراشکی گوشت با سیب زمینی یکی از غذاهای بسیار ساده و خوشمزه 
 می باشــد که به راحتی و در زمان کوتاه و با مواد غذایی اولیه کم آماده 
می شود. این غذا که محبوب بسیاری از کودکان است، به عنوان فینگر 

فود هم شناخته شده و شما می توانید آن را در مهمانی ها سرو کنید. 
  مواد الزم برای پیراشکی گوشت

سیب زمینی آب پز.................................سه عدد
نمک و فلفل سیاه ......................................کمی
گوشت چرخ کرده................................250 گرم
پیاز....................................................یک عدد
روغن و زردچوبه............................به مقدار الزم
تخم مرغ.............................................یک عدد
کره....................................................50 گرم
آرد سفید............................................1 پیمانه
جعفری...................................... 1 دسته متوسط

  طرز تهیه پیراشکی گوشت با سیب زمینی
1. سیب زمینی ها را تمیز بشویید و همراه کمی نمک وآب داخل قابلمه 

ای بریزید.
2. قابلمه را به مدت ۳0 تا 45 دقیقه روی حرارت قرار دهید تا ســیب 

زمینی ها آبپز شوند.
۳. پس از آبپز شــدن سیب زمینی ها را پوست بگیرید و درون ظرفی 

بریزید.
4. کره را به همراه مقداری نمک، فلفل سیاه و زردچوبه را به سیب زمینی 

ها بیافزایید و با گوشتکوب به طور کامل له کنید.
5. جعفری را به صورت ساطوری ریز خرد کرده و به مواد بیافزایید.

6. در این مرحله به تدریج آرد را بیافزایید و مواد را مخلوط نمایید، آرد 
را تا جایی بیافزایید که دیگر سیب زمینی ها به دست نچسبند و خمیری 

نرم و لطیف شکل بگیرد.
۷. روی خمیر آماده شــده را با پارچه پوشانده و به مدت ۳0 دقیقه در 

فضای آشپزخانه قرار دهید تا استراحت کند.
۸. در این فاصله یک عدد پیــاز را ریز خرد کرده و با مقداری روغن 
تفت دهید تا ســبک شود، سپس گوشت را افزوده و تفت دهید، سپس 
رب، نمک، زردچوبه و فلفل را بریزید و خوب هم بزنید و اجازه دهید 

گوشت سرخ شود.
9. پس از گذشت ۳0 دقیقه بین دو پالستیک آرد پاشی شده خمیر را 

قرار داده و با وردنه به قطر نیم سانتی متر پهن کنید.
10. کاتــر گرد یا یک پیاله کوچک را هر بار آردی کنید و با آن خمیر 

را قالب بزنید.
11. مقداری از مخلوط گوشت چرخ کرده درون خمیر قالب زده بگذارید 

و آن ها را ببندید.
  پخت پیراشکی گوشت و سیب زمینی با فر و بدون فر

با دو روش می توانید پیراشکی گوشت با سیب زمینی را تهیه کنید:
  روش اول:پخت پیراشکی با فر

این است که ســینی فر را چرب کرده و سیب زمینی ها را داخل آن 
بچینید و برای 20 دقیقه در فر بگذارید تا با دمای 200 درجه پخته 
و طالیی شود.پیراشکی ها را برای 5 دقیقه با حرارت باال گریل کنید 

تا برشته شود.
  روش دوم:پخت پیراشکی بدون فر

به این شــکل است که می توانید پیراشکی گوشت با سیب زمینی را 
درون روغن سرخ کنید، بدین گونه که یک تابه مناسب روی حرارت 
 مالیم قــرار داده و به اندازه ای روغن اضافه کنید که پیراشــکی ها 
هنگام سرخ شدن در روغن شــناور باشند.پس از داغ شدن روغن 
پیراشــکی ها را اضافه نموده و حرارت زیر تابه روی کمترین درجه 
قرار دهید تا پیراشــکی ها مغز پخت شوند. بعد از سرخ شدن یک 
طرف پیراشکی ها طرف دیگرشان را سرخ کنید وپیراشکی ها را روی 
دستمال حوله ای قرار دهید تا روغن اضافی شان به طور کامل گرفته 
شود.این غذای لذیذ برای کودکان بسیار دوست داشتنی است. خصوصًا 
کودکانی که کم وزن هســتند و هر غذایی را به راحتی نمی خورند، 
عموماً با در دســت گرفتن یک عدد پیراشکی که با کمی سس قرمز 

تزئین شده تمایل بیشتری به خوردن غذا خواهند داشت.

پیراشکی گوشت

اگر روابط شما و فرزندتان آنطور که دوست دارید 
پیش نمی رود و دائما دچار تعارض ها و اختالفات 
مختلف می شوید، این فرض را در نظر بگیرید که 
شاید در سبک های تربیتی خود دچار اشکاالتی 
هســتند که با اصالح آن ها می توانید رضایت 

بیشتری را تجربه کنید.
  پدر و مادرها خود انسانند و مانند اغلب انسان های 
دیگر دارای محرومیت ها، کمبودها، شکســت ها 
و ناکامی های خود بوده اند و اگر عشــق و اعتماد 
و توجــه بین والد و فرزند وجود داشــته باشــد، 
فرزندان می توانند بدون اینکه آسیبی جدی ببینند، با 
رفتارهای ناخوشایند و گاه به گاه والدین کنار بیایند.

اما چه بسیار والدینی که رفتارهای غلط و خشونت 
بار آنها با فرزندانشــان دائمی و پیوسته است؛ به 
طوری که روح و روان کودک را به شــکلی جدی 
دچار آسیب های ماندگار می کنند. ما این دسته از 

پدر و مادرها را والدین بدرفتار یا سمی می نامیم.
  والدین سمی چه کسانی هستند؟

   والدین سمی در اصطالح به والدینی گفته می شود 
که خواسته یا ناخواسته با اتخاذ سبک های نادرست 
تربیتی به فرزندان خود آسیب می رسانند و در دراز 
مدت موجب تجربه مشــکالت هیجانی و روانی 
مختلفی در آن ها می شــوند.افرادی که توسط این 
پــدر و مادرها پرورش می یابند اغلب در برقراری 
روابط صمیمانه خود در آینده دچار مشکل می شوند 
و در هر مرحله از رشد بحران های مختلفی را تجربه 
می کنند.دکتر »تانو چاودری«، روانشناس بالینی و 
مشاور در کلینیک مراقبت های بهداشتی در الکنو  در 
مورد فرزندپروری سمی می گوید: برخی از والدین 
در احساسات و رفتار عاطفی فرزندان خود دخالت 
می کنند که در واقع روش ســالمی برای برقراری 
ارتباط نیست.این موضوع نشان می دهد که والدین از 

نظر عاطفی ناپایدار هستند و فقط سعی می کنند خود 
را به هر طریقی به فرزندانشان تحمیل کنند.والدین 
ســمی عذرخواهی نمی کنند، در مورد موقعیت ها 
با فرزندان خود بحث نمی کنند، خانواده بر اســاس 
قوانین ناکارآمد عمل می کند و حتی ممکن اســت 
طبیعتی توهین آمیز و کنترل کننده داشته باشد.همه 
اینها از ویژگی های والدین سمی است که باید از آنها 
آگاه بود. این خصوصیات در بیشتر موارد، ناآگاهانه 
انجام می شود، اما می تواند ناشی از مشکالت عاطفی 

یا روانی باالی والدین باشد.
  نشانه های والدین سمی

  والدین باید مراقب فرزندان خود باشــند و عامل 
مقاومت عاطفی آنها نباشــند. عالئم و نشانه های 

والدین سمی عبارتند از:
۱. خودمدار هستند

  بســیاری از والدیــن وجود دارند کــه به قدری 
خودپســند هســتند که از لحاظ ماهیت بســیار 
خودخواه می شــوند. در نتیجه این ویژگی، والدین 
برای فرزندان خود از دســترس خارج می شوند و 
گاهی اوقات از نظر عاطفی بی اعتنا می شــوند.این 
موضوع باعث می شود که والدین طبیعتی بی توجه 
و رفتار عاطفی بی اعتنایی داشته باشند. این والدین 
دیگر درک نمی کنند که فرزندانشان در رفتار عاطفی 
و فیزیکی چه می خواهند و بیش از حد خود محور 

هستند که نمی توانند به فرزندان خود اهمیت دهند.
۲. از نظر احساسی واکنشی هستند

  یکی دیگر از نشــانه های فرزندپروری سمی این 
اســت که والدین هنگام ابراز احساســات بسیار 
پرخاشگر یا واکنشی می شوند. بیان وضعیت عاطفی 
خود خوب است، اما به عنوان والدین باید شرایط را 
درک کرد و ســپس بر اساس آن واکنش نشان داد.

اما در فرزندپروری سمی اینگونه نمی شود و والدین 
بسیار نمایشی می شوند، احساسات خود را اغراق 
می کنند و ماهیت بسیار غیرقابل پیش بینی دارند. به 
دلیل این خلق و خوی، کودکان چیزهایی را از آنها 
پنهان می کنند و در اکثر موارد اعتماد به نفس ندارند.

۳. رفتار کنترل گر دارند
  ایــن ویژگی یکی از عالمت های بســیار رایج 
والدین سمی است. میان رفتار سختگیرانه و رفتار 
کنترل گر تفاوت وجود دارد. والدین در رفتارهای 
سختگیرانه نیازهای فرزندان خود را درک می کنند 
و سعی می کنند همه چیز را بسیار منظم و محدود 
در نظر بگیرند.اما در وضعیت کنترل رفتار، والدین 
ســعی می کنند جاسوسی کنند یا همیشه در مورد 
چیزهای مختلف به فرزندان خود دستور دهند. این 
باعث می شود بچه ها هویت خود را از دست بدهند 
و تبدیل به ربات هایی شوند که دستورالعمل ها را 
دنبال کنند. این نوع رفتار به ویژه بسیار اشتباه است 

و نشانه اصلی فرزندپروری سمی است.
۴. سوء استفاده عاطفی

  یکی از بدترین بخش های فرزندپروری ســمی، 
سوء استفاده عاطفی است، در این مورد شوخی های 
نژادپرســتانه یا بی رحمانه وجود دارد که ســایر 
اعضای خانواده را مسخره می کند. ایجاد جمالتی 
که شنیدن و درک آنها برای کودکان بسیار شرم آور 
اســت.این جمالت بسیار شبیه به چیزی است که 
در یک رابطه آزار دهنده عاطفی مشاهده می کنید. 
والدین سمی با ُجک ساختن از هر اشتباه فرزندشان 
آنها را در هم می شکنند. این رفتار اعتماد به نفس 
کودک و خود دوســت داری او را از بین می برد.از 
این رو ســوء استفاده عاطفی یکی از عالئم جدی 

رابطه سمی است.

۵- سرزنش گر هستند
   ناهماهنگی، اختالف نظر، خصومت و فروپاشی 
خانواده ناشی از والدین سمی همیشه تقصیر شخص 
دیگری اســت. این والدین نمی توانند مســئولیت 
هیچ مشــکلی را بر عهده بگیرند، اما بقیه اعضای 
خانواده را سرزنش می کنند و نحوه نگرش آنها به 
این رویدادها را تغییر می دهند یا دستکاری می کنند.

۶- بسیار انتقادی
  والدین سمی نمی توانند یا نمی خواهند دستاوردهای 
فرزندان خود را ببینند، صرف نظر از اینکه کودک در 
بزرگسالی چقدر موفق است یا می شود. آنها دائمًا 
افراد اطراف خود را پایین می آورند و در عین حال 

خود را استثنایی یا با استعداد می دانند.
۷- به شدت واکنش منفی دارند

  والدین سمی از نظر عاطفی خارج از کنترل هستند. 

آنها حتی مسائل جزئی را دراماتیک می کنند و هر 
مســئله جزئی احتمالی را دلیلی برای خصومت، 

عصبانیت و توهین کالمی می دانند.
۸- هرگز از دستاوردهای فرزندان خود راضی 

نیستند
  یکی از نشــانه های بسیار مهم والدین سمی این 
اســت که هرگز از دســتاوردهای فرزندان خود 
راضی نیســتند یا احساس شادی را برای فرزندان 
خود نشان دهند.والدینی که همیشه در هر فعالیتی 
تمایل به عیب یابی و اشاره به نکات منفی دارند را 
می توان والدین ســمی دانست. اکنون والدین باید 
اینگونه باشند، شما باید دستاوردهای فرزندانتان را 
تشــویق و به آنها کمک کنید تا اهمیت آنچه را به 
دست آورده اند درک کنند. این کار باعث می شود 
که فرزندان برای این دستاورد ارزش قائل شوند و 

دفعه بعد بیشتر تالش کنند.

۸   نشانه والدین بدرفتارکه باید از آنها آگاه بود

درمانی  رژیــم  و  تغذیه  متخصص 
آبی  یا  درباره کپک های خاکستری 
که وارد هســته میوه هلو می شوند 
توضیحاتــی داد کــه در ادامــه 

می خوانید.
   گلبن سهراب متخصص تغذیه و رژیم 
درمانی درباره کپک های خاکستری یا 
آبی که وارد هسته میوه هلو می شوند 
توضیح داد: انواع کپک ها و قارچ هایی 
که وارد هســته هلو شــده و موجب 
تغییر رنگ آن می شــوند می توانند با 
تولید سم ســالمت انسان را به خطر 
بیندازند. این متخصص تغذیه و رژیم 

درمان با بیان اینکه کپک خاکستری 
و یا سایر انواع قارچ ها موادی هستند 
که در برخی میوه های رسیده مشاهده 
می شود، ادامه داد: زمانی که هلو را باز 
می کنید اگر هسته و اطراف آن کپک 
زده است، بهتر اســت از آن استفاده 
نکنید.وی افــزود: معموالً میوه هایی 
که روی درخــت دچار کپک زدگی 
می شوند به این دلیل که در حال اتصال 
با شاخه شــکاف های عمیقی دارند، 
مکان مناســبی برای ورود حشرات، 

کپک ها، قارچ ها و باکتری ها هستند.

مشهورترین خنک کننده های  طبیعی بدن در تابستان
در فصل گرما نوشــیدن شربت باعث جبران 
تعریق و حفظ متعادل دمای بدن می شــود، 
بنابراین مصرف نوشیدنی های مفید برای حفظ 

تعادل آب و الکترولیت ها الزم است.
  یکی از کاربردهای دمنوش در فصل تابســتان 
به عنوان خنک کننده و سردنوش است، دمنوش 
تابستانی امروزه یکی از نوشیدنی های پرطرفدار 
فصل تابستان است.با شروع فصل گرم و گرمای 
شــدید، نیاز بدن به آب بیشتر از قبل می شود و 
کمبود آب بدن در بســیاری از موارد می تواند 
بسیار آزاردهنده باشد؛ بسیاری از مردم با استفاده 
از دمنوش های تابستانی سعی می کنند هم آب بدن 
خود را تأمین کنند و هم از خاصیت خنک کنندگی 
برخی دمنوش های گیاهی و دمنوش های میوه ای 
استفاده کنند.در فصل تابستان از همه دمنوش ها 
می توان استفاده کرد، اما برخی دمنوش ها به دلیل 
خاصیت خنک کنندگی و فوایدی که دارند بیشتر 
از ســایر دمنوش ها مورد توجه قرار می گیرند. 
دمنوش های گیاهی از ســم زدایی بدن و کاهش 
اســترس تا کمک به هضــم و تقویت عملکرد 
شــناختی دارای مزایای زیادی برای سالمتی 
هســتند. در این گزارش دمنوش های گیاهی که 
برای تابستان گزینه مناسبی هستند و به صورت 

سردنوش نیز استفاده می شوند، معرفی می کنیم.
* دمنوش نعنا؛ نوشــیدنی خنک کننده و 

نشاط انگیز
  مریم رضایی، کارشناس گیاهان دارویی با بیان 
اینکه نعنا یکــی از اولین گزینه ها برای دمنوش 
تابستانی است، گفت: دمنوش نعنا فلفلی یا نعنا به 
همراه چند تکه یخ یک نوشیدنی خنک کننده و 
نشاط انگیز برای هوای گرم تابستان است، مصرف 
دمنوش نعنا بصورت گرم نیز درمانی خانگی و 
موثر برای سرماخوردگی ها و گلودردهای فصل 
تابستان به شــمار می رود، نعنا همچنین باعث 
بهبود نفخ شکم، تهوع و سوءهاضمه می شود و 
نوشیدن یک فنجان دمنوش نعنا پس از غذاهای 

سنگین به هضم غذا کمک می کند.
وی با اشــاره به اینکه دمنوش بادرنجبویه نیز 
مانند نعنا به صورت خنک و سرد طعمی بی نظیر 
خواهد داشت، افزود: بادرنجبویه آرامش بخش، 
مفرح و نشاط آور است و عطر و طعمی شبیه لیمو 
دارد، دمنوش بادرنجبویه برای کاهش تنش های 
عصبی و تسکین سردرد مناسب است، نوشیدن 
این دمنوش برای سرماخوردگی و تب نیز بسیار 

مفید و موثر است.
چای علف؛ لیمو سیستم ایمنی بدن را تقویت 

می کند
  رضایی با بیان اینکه علف لیمو منبع فوق العاده ای 
از ویتامین C، فوالت، آنتی اکسیدان ها، پتاسیم و 
منیزیم است، بیان کرد: این گیاه داروی که عطر 
و بوی مرکبات دارد، استرس را کاهش می دهد، 
گردش خون را بهبود می دهد، ســطح کلسترول 

را پایین می آورد و باعث کاهش وزن می شود.
کارشناس گیاهان دارویی با اشاره به اینکه چای 
علف لیمو در عین حال سیســتم ایمنی بدن را 
تقویت می کند، ادامــه داد: بی خوابی را درمان و 
ارگان هایی مانند کبد و کلیه ســم زدایی می کند، 
برای آماده کــردن این دمنوش می توان از علف 
لیموی خشک یا تازه استفاده کرد؛ خیلی ساده 
مقداری از گیــاه را داخل آب جوش بریزید و 
اجازه بدهید 10 دقیقه بماند تا دم بکشد، زمانی 
که چای آماده شد، چند برش لیمو نیز می توانید 

به آن اضافه کنید.
وی با تأکید بر اینکه اسمانتوس، یک نوشیدنی 
عالی است، گفت: دمنوش اسمانتوس، از گل های 
ســبز رنگ و خشک شــده همین گیاه درست 
می شود، این یک نوشیدنی مالیم با عطر و طعم 
گلی زیباست که خیلی زود شما را شیفته خودش 

می کند.
* چــای ترش؛ انتخاب هوشــمندانه برای 

فصل گرما
  رضایــی با بیــان اینکه یکــی از انتخابات 
هوشــمندانه برای فصل گرما چای ترش است، 
عنوان کرد: این چای بی نظیر انواع بیماری های 
کبدی را برطرف کرده و خطر ابتال به سرطان را 
کاهش می دهد، در ضمن، سرعت سوخت و ساز 
بدن را افزایش داده و باعث کاهش تدریجی وزن 
می شود، این چای با باال بردن تعریق دمای بدن 
را کاهش می دهد که موجب خنک شدن می شود.
کارشناس گیاهان دارویی اضافه کرد: چای ترش 
سرشــار از ویتامین C، انواع مواد معدنی و آنتی 
اکسیدان است و در درمان اضطراب موثر است، 
این چای برخالف چای ســیاه سرشار از آهن 
بوده و برای افرادی که به کم خونی مبتال هستند، 

توصیه می شود.
  وی گفت: چای ســبز عالوه بــرای خواص 
افزایش سوخت و ســاز و مفید برای الغری، 

خنک کننده نیز اســت، در طب سنتی چینی از 
آن برای رفــع حرارت بدن و درمان گرمازدگی 
استفاده می شود، دمنوش گیاهی چای سبز عطش 
را کاهش می دهد؛ مصرف زیاد چای سبز توصیه 

نمی شود.
* مشهورترین خنک کننده طبیعی بدن 

خاکشیر است
  محمدرضا نصیری، کارشــناس طب 
ســنتی با بیــان اینکه مشــهورترین 
خنک کننده طبیعی بدن خاکشیر است، 
گفت: از خاکشــیر بــرای رفع التهاب 
زخم ها، بــاز کردن صدا و از بین کردن 

کهیر استفاده می شود.
  وی با بیان اینکه شــربت های آبلیمو و 

خاکشیر عالوه بر اینکه آب از دست رفته 
بدن را جبــران می کند، تأمین کننده امالح از 

دست رفته بدن نیز هستند، افزود: وقتی خاکشیر 
با آب و گالب مخلوط و کمی شــکر هم به آن 
اضافه شــود، هم خوش مزه خواهد بود و هم 
لعاب آن منبعی برای آب بدن اســت.نصیری با 
بیان اینکه شربت سکنجبین دارای طبیعت سرد 
و خنک اســت و به صفرابر مشهور است، بیان 
کرد: ترکیب شربت سنکجبین و خیار رنده شده 
برای رفع تشنگی و التهاب ناشی از گرما بسیار 

مناسب است.
  کارشــناس طب ســنتی ادامه داد: عالوه بر 
خاکشــیر، دانه های تخم شربتی نیز در مجاورت 
آب، چندیــن برابر وزن خود آب جذب کرده و 
متورم می شوند، در نتیجه، آب زیادی را در بدن 
نگه می دارند که هنگام تعریق، وقتی بدن با کمبود 
آب مواجه می شود از ذخیره آب آن ها استفاده 
می کند؛ تخم شربتی دارای پروتئین، آهن، پتاسیم 
و کلسیم است و ماده ای معدنی به نام بورون در 

آن، باعث انتقال کلسیم به استخوان ها می شود.
*  عناب از گرمازدگی جلوگیری می کند

  وی با بیان اینکه شربت آبلیمو جلوی گرمازدگی 
و عطش را می گیرد و مصرف آن در ماه های گرم 
و در مســافرت ها، به خصوص مسافرت های 
دریایی، بسیار مناسب است، عنوان کرد: شربت 
آبلیمو زیانی ندارد و مصرف آن در هر سنی توصیه 
می شود، آبلیمو ضد تصلب شرایین، کاهش دهنده 
کلسترول، ضد برخی سموم، ضدتب و ضدکمبود 
ویتامین C است. نصیری با اشاره به اینکه عناب 
از نظر طب سنتی دارای طبع سرد و خنکی است 

رفع  در  آن  از  و 
خشکی 

پوست، 
و  قرمــزی 

پوست  سوختگی  آفتاب 
استفاده می شود، گفت: می توانید میوه عناب را 
به تنهایی بخورید یا نوشیدنی آن را درست کنید 
و از گرمازدگی بدن تان جلوگیری کنید، همچنین 
عناب به آرامش اعصاب و رفع اســترس شما 

کمک زیادی می کند.
  کارشــناس طب ســنتی اضافه کرد: یکی از 
مشــکالت همه ما در گرمــا بی حوصلگی و 
کالفگی است که یکی از بهترین راه های درمان 
آن اســتفاده از دمنوش گل گاوزبان است، این 
دمنوش یکی از بهتریــن عوامل تقویت نیروی 
دفاعی بدن است و همچنین تسکین بی نظیری 
برای اعصاب اســت و باعث می شود عالوه بر 
کسب آرامش در برابر مسمومیت های رایج فصل 
تابستان مقاوم شــوید و با مصرف منظم آن در 
تابستان مقاومت بدن افزایش و احتمال ابتال به 

سرماخوردگی در زمستان نیز کاهش می یابد.
* شــربت بیدمشــک؛ برای رفع عطش و 

گرمازدگی
   وی با اشــاره به اینکه شــربت بیدمشک با 
خاکشــیر یک نوشیدنی مناســب برای فصل 
تابستان است و برای رفع عطش و گرمازدگی، 
یک گزینه فوق العاده اســت، گفت: خاکشیر را 

باید از قبل خیس کرده و 
چندبار، آب آن را 
کنید  عوض 

تــا 

ی  ب ها چو
و خاشــاک  ریز 
موجود در آن کاماًل جدا 
شود، می توانید به جای شکر از نبات 
برای شیرین کردن این شربت استفاده کنید، نبات 
به رفع سردی و نفخ شربت بیدمشک با خاکشیر، 

کمک می کند.
  نصیری ادامه داد: شــربت بیدمشــک، دارای 
ویتامین هــای a، C، E ،1 B ،2 B ،6 B و 
امالحی، چون فسفر، آهن، سدیم، پتاسیم، منیزیم، 
کلسیم، روی، سلنیوم و مس است، این شربت، 
منبعی غنی از اسیدهای آمینه، اسیدفولیک، اسید 
ســیتریک، اســیدهای چرب امگا ۳، پروتئین، 
آنتی اکســیدان و کربوهیدرات به شمار می آید.

وی خاطرنشــان کرد: برخی از دمنوش ها برای 
افراد دارای مریضی های فشار خون، قند خون، 
مشکالت کلیوی و گوارشی مناسب نیستند پس 
حتمًا قبل از مصرف بــه فواید و مضرات آن ها 
حتمُا توجه کنید یا با پزشک معالج خود مشورت 

کنید.
  نصیری تصریح کرد: اکثر دمنوش ها با خاصیت 
نشــاط آوری و انرژی بخشی هستند از این رو 
امــکان باال بردن تپش قلب وجــود دارد پس 
افرادی که داروهای قلب مصرف می کنند حتمًا 
باید زیر نظر پزشــک این دمنوش ها را مصرف 

کنند.

این هلوها 
را هرگز نخورید ، سمی هستند

مراقب کابینت ها باشید
روش درست تمیز کردن 

کابینت آشپزخانه که نمی دانستید
تمیز کردن لوازم خانه و آشپزخانه به ویژه کابینت ها فوت 
و فن های خاص خود را دارد. با به کارگیری یکسری اصول 
 و رعایت چند نکته عمر وســایلتان را طوالنی خواهید 

کرد.
 برای نظافت کابینت ها از یک اســفنج نرم یا دستمال های 
مخصوص کمک بگیرید. برای پاک کردن کابینت با جنس 
mDF، الزم اســت از یک دستمال نمدار یا یک اسفنج 
مرطوب یا آغشــته به مواد شوینده استفاده کنید و پس از 
آن با یک دســتمال نمدار چندین بار پاک کنید و در انتها 
کابینت را خشــک کنید.برخی افراد برای از بین بردن لک 
و غذاهای ریخته شــده خشــک روی صفحه کابینت، آن 
قســمت از صفحه را تراشیده و جهت شستن سطح آن، از 
مواد شوینده اسیدی استفاده می کنند اما به یاد داشته باشیدکه 
برای پاک کردن لک، اثرات دست، جوهر و ماژیک هرگز 
از مواد و شوینده های اسیدی همچون وایتکس، آستون و 
الکل صنعتی به طور مستقیم استفاده نکنید زیرا ممکن است 
به سطح روکش دار mDF و یراق آالت آن آسیب برساند. 
حتما در زمان پاک کردن کابینت ها مانع نفوذ مواد شوینده و 
آب به داخل درزهای در کابینت شوید؛ چراکه نفوذ آب به 

داخل درزها، بعد از مدتی موجب کپک زدن می شود.

  

آیا می دانید ساده ترین راه برای جلوگیری از 
سبز شدن و جوانه زدن سیر خشک چیست؟ 
  می خواهیم به شما یک راهکار راحت، سریع و 
بدون هزینه پیشنهاد بدهیم.  به نظر می رسد مهم 
نیست ســیر را از کجا بخریم! از هر فروشگاه 

مــواد غذایی یا بازار روزی که بخریم، حداقل 
نیمی از بار همیشه در آستانه جوانه زدن است. 
همانطور که جوانه کوچک در وسط پیر و سبز 
می شود، تلخ می شود. اینجاست که هر چقدر 
هم خوشتان نیاید و از انجام این کار بیزار باشید، 

باید آن را جدا کنید. خوشــبختانه، یخ زدن یا 
فریز کردن سیر، جوانه را در مسیرهای کوچک 
آزاردهنده آن متوقف می کند.می توانید کل سیر 
را در فریــزر قرار دهید، یا آن را حبه حبه جدا 
کرده و در یک کیسه پالستیکی نگهداری کنید. 
)همچنین می توانید آن ها را بدون پوست رها 
کنید، زیرا پوست کندن سیر یخ زده آسان تر از 
تازه است.( یخ زدن سیر آن را نرم می کند، اما 
این مســئله فقط در صورتی است که دوست 
دارید سیر خود را به صورت برش های خام و 
ترد بخورید )و بیشتر مردم این کار را نمی کنند.(. 
طعم قوی باقی خواهــد ماند و این مهمترین 

بخش است.
  آماده کردن سیر برای استفاده سریع

   اگر می خواهید مراحل آماده سازی را بیشتر 
کنید، می توانید ســیر را در غذاساز با مقداری 

روغن پوره کنید تا خمیر شود. سپس تپه های 
کوچکی از آن خمیر سیر را روی یک سینی با 
پوشش کاغذی فریز کنید. هنگامی که حبه های 
سیر جامد منجمد شدند، آن ها را به کیسه فریزر 
منتقل کنید، سپس به اندازه نیاز آن ها را بردارید. 
)ذخیره کردن در روغــن در این دما از ایجاد 
بوتولیسم نیز جلوگیری می کند – فقط اجازه 
ندهید پس از ذوب شدن در دمای اتاق بماند.( 
اگر نمی خواهید روغن درگیر شود، می توانید 
آن ها را ریز خرد کنید، ســپس آن را در یک 
کیســه فریزر کوچک بریزید و در یک الیه 
صاف کنید. پس از یخ زدگی می توانید به اندازه 
نیاز آن را جدا کنید. همچنین می توانید آن را 
برش دهید و برش ها را فریز کنید و سپس آن ها 
را در یک کیسه فریزر نگهداری کنید. تقریباً هر 

شکلی از سیر را می توان منجمد کرد.

ساده ترین راه 
برای جلوگیری 

از جوانه زدن 
سیر 
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با مصرف مرتب گوشت ماهي و میگو خطر ابتالء هب بيماری گوارت و آسم كاهش مي يابد روابط عمومي
شیالت رهمزگان

 سرویس حوادث // فرمانده مرزبانی 
هرمزگان از کشــف 1۸2هزار و ۳۰۰ 
لیتر ســوخت قاچــاق در آب های 

سیریک و قشم خبر داد. 
ســردار حســین دهکی در تشریح این 
خبر اظهار کــرد: مرزبانان هرمزگانی در 
شهرستان های ســیریک و قشم پس از 
کسب خبری مبنی بر فعالیت قاچاقچیان 
ســوخت در حوزه استحفاظی به وسیله 
مشک های پالســتیکی، بالفاصله برای 

بررســی موضوع  به محل اعزام شدند.
فرمانده مرزبانی استان هرمزگان ادامه داد: 
مرزبانان پس از بررســی مناطق، ۳ عدد 
محفظه پالستیکی معروف به مشک حاوی 
1۸2هزار و ۳00 لیتر سوخت قاچاق از 
نوع گازوئیــل را به ارزش 4۳ میلیارد و 
90میلیون ریال کشــف کردند.به گزارش 
ایسنا؛ سردار دهکی با اشاره به دستگیری 
دو متهم در این عملیات، تصریح کرد: یک 

فروند شناور نیز توقیف شده است.
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حوادث

حوادث جهان
گرمای ژوئن در توکیو قربانی گرفت

 مسئوالن توکیو می گویند که در ماه ژوئن امسال، دستکم 11 نفر به 
علت گرمازدگی در این شهر جان خود را از دست داده اند. پایتخت 
ژاپن امسال با موج گرمای شدید رو به رو است و این گرما برای ماه 
ژوئن در این کشور بی سابقه بوده است.طبق داده های دفتر پزشکی 
قانونی ژاپن، سن این 11 نفر بین 40 تا 100 سال بوده اما بیشتر آنها 
مسن و سالخورده بوده اند. همچنین 9 نفر از آنها در منزلشان یا در 
مکان های سرپوشیده دیگر از شدت گرما بیهوش شده اند.همچنین 
رسانه های آمریکایی از بستری شــدن بیش از 4500 نفر به دلیل 
گرمازدگی و شوک گرما طی هفته گذشته در این کشور خبر دادند.
بنابر گزارش شبکه تلویزیون ملی ژاپن )ان اچ کی(، سازمان آتش 
نشانی توکیو به مردم توصیه می کند که از دستگاه های تهویه مطبوع 
استفاده کنند و در طول روز به طور مکرر و پیش از احساس تشنگی 

مایعات مصرف نمایند.
وقوع زلزله ۶ ریشتری در شمال فیلیپین

 زمین لرزه ای شــدید به بزرگی 6 ریشتر جزایر شمالی فیلیپین را 
لرزاند. این زلزله جزیره »لوزون«، بزرگترین جزیره فیلیپین و یکی 
از سه مجمع الجزایر اصلی در شــمال این کشور را تکان داد.مرکز 
تحقیقات زمین شناسی GFZ آلمان اعالم کرد که کانون این زلزله 
در عمق 10 کیلومتری زمین بوده است.با این حال تاکنون گزارشی 
مبنی بر خسارات و تلفات احتمالی یا هشدار وقوع سونامی در پی 
این زمین لرزه منتشر نشده است.فیلیپین در منطقه فعال موسوم به 
حلقه آتش در اقیانوس آرام واقع اســت و همواره زلزله های مکرر 

را تجربه می کند.
۹ زخمی بر اثر تیراندازی در ایالت نیوجرسی 

 منابع خبری از زخمی شــدن دست کم 9 نفر بر اثر تیراندازی در 
شهر نیوآرک در ایالت نیوجرســی آمریکا خبر دادند.  رسانه های 
آمریکایی گزارش داده اند تیراندازی در شــهر »نیوآرک« در ایالت 
نیوجرســی 9 نفر را زخمی و روانه بیمارستان کرد. شبکه خبری 
ای بی ســی گزارش داده قربانیان به بیمارســتان های اطراف منتقل 
شده اند و وضعیت آنها با ثبات گزارش شده است. این شبکه خبری 
نوشته هنوز اطالعات بیشتری از این رویداد در دسترس نیست. »جو 
بایدن« رئیس جمهور آمریکا بزرگ  ترین الیحه کنترل سالح در این 
کشــور را امضا کرد. در پی تیراندازی های کور هفته های اخیر در 
آمریکا با دهه ها کشته، کنگره آمریکا به  صورت عجوالنه الیحه ای 
را برای کنترل سالح در این کشور تصویب کرد. بایدن حین امضای 
این الیحه گفت: که این قانون تمام آنچه وی امید داشت را برآورده 
نمی کند. او مدعی شد این مصوبه جان بسیاری را نجات خواهد داد. 

توبه گرگ 
از روزی که شــوهرم کارتن خواب شــد من هم به 
سرقت از مغازه ها روی آوردم اما به خاطر اضطرابی 
که داشــتم گاهی به یک مغازه چند بار دســتبرد 
می زدم و هر بار با گریــه و التماس رضایت صاحب 

مغازه را می گرفتم تا این که ...
زن 25 ساله که برای دومین بار توسط نیروهای تجسس 
کالنتری دســتگیر شده است در حالی که اشک ریزان به 
مالباخته التماس می کرد تا برای آخرین بار از او گذشت 
کند درباره ماجرای سرقت هایش به کارشناس و مددکار 
اجتماعی کالنتری گفت: چهار ســال بیشتر نداشتم که 
مادرم هنگام زایمان فوت کرد و سرنوشت من دگرگون 
شــد. آن روزها در یکی از مناطق حاشیه شهر سرخس 
زندگــی می کردیم و پدرم با کارگــری مخارج زندگی 
من و ســه برادرم را تامین می کــرد. پدرم به مواد مخدر 
سنتی اعتیاد داشت و درآمد کارگری اش پاسخگوی نیاز 
ما نبود. من هم که کودکی خردســال بودم از خانه داری 
چیزی نمی دانســتم.  در همین حال پدرم با زن دیگری 
به نام »ثریا« ازدواج کرد خیلی زود ثریا به همراه دختر 
و پسرش وارد زندگی ما شــدند. اگرچه نامادری ام زن 
بــدی نبود و با ما به مهربانی برخورد می کرد اما روزگار 
ســختی را می گذراندیم چرا که پدرم به خاطر فقر مالی 
نمی توانست خواسته ها و نیازهای خانواده اش را تامین کند 
در این شــرایط من هم به ناچار در کالس پنجم ابتدایی 
ترک تحصیل کردم و به خانــه داری در کنار نامادری ام 
پرداختم خالصه وارد سیزدهمین بهار زندگی ام شده بودم 
که با »بهرام« ازدواج کردم. او پسر یکی از دوستان پدرم 
بود و به صورت روزمزد کارگری می کرد. آرام آرام بروز 
خشکسالی ها موجب شد تا بسیاری از دوستانش برای 
یافتن شغلی بهتر به شهرهای بزرگ مهاجرت کنند. بهرام 
نیز که تحت تاثیر دوستانش قرار گرفته بود در همان آغاز 
زندگی مشترک از من خواست به مشهد مهاجرت کنیم تا 
با درآمد بیشــتر زندگی بهتری داشته باشیم. باالخره بار 
و بندیلم را بســتم و راهی مشهد شدیم اما نه تنها اوضاع 

زندگی مان بهتر نشد بلکه بهرام به خاطر معاشرت با برخی 
از افرادی که در پاتوق های حاشیه شهر زندگی می کردند 
به مصرف مواد مخدر صنعتی روی آورد و خیلی زود در 
مرداب مواد افیونی غرق شد. او در حالی با مصرف شیشه 
دچار توهم می شد و کار و زندگی را رها کرده بود که من 
برای تامین مخارج دو فرزند خردسالم حیران و سرگردان 
مانده بودم و برای سیرکردن شکم آن ها در این شهر غریب 
به سختی افتادم طولی نکشید که بهرام کارتن خواب شد 
و با وضعیت اسفباری در پاتوق های خالفکاران زندگی 
می کرد به طوری که از دو سال قبل دیگر هیچ اطالعی از 
او ندارم در این شرایط تصمیم گرفتم برای گذران زندگی 
دســت به سرقت بزنم چرا که از گدایی در شهر خجالت 
می کشیدم از آن روز به بعد به فروشگاه های اطراف میدان 
1۷ شــهریور می رفتم و با استفاده از غفلت فروشنده یا 
صاحب مغازه تعدادی لباس سرقت می کردم و بعد آن ها 
را به بهای ارزانی به مســافران و رهگذران می فروختم 
گاهی نیز همان لباس های سرقتی را به مناطق باالی شهر 
می بردم و با قیمت های بیشــتری می فروختم بسیاری از 
مردم نیز اگرچه می دانســتند آن لباس ها ارزش چندانی 
ندارد اما به خاطر رضای خدا آن ها را از من می خریدند. 
بارها توسط مغازه داران شناسایی و دستگیر شدم اما هر 
بار با اشک و التماس رضایت آن ها را جلب می کردم تا 
با پلیس تماس نگیرند ولی گاهی به خاطر استرس زیاد 
فرامــوش می کردم که هنوز دیروز به یکی از آن مغازه ها 
دستبرد زده ام. به همین خاطر چهار بار به طور مداوم وارد 
یک مغازه لباس فروشــی در اطراف میدان 1۷ شهریور 
شدم که سه بار آن را با گریه و زاری و برانگیختن حس 
عاطفی صاحب مغــازه از او رضایت گرفتم اما این بار 
دیگر التماس و اشــک هایم  نیز بی فایده بود و صاحب 
مغازه با پلیس تماس گرفت. اکنون برای بار دوم است که 
توســط نیروهای تجسس کالنتری دستگیر شدم و مورد 
بازجویی قرار گرفتم چرا که صاحب مغازه لباس فروشی 

معتقد است دیگر نمی تواند توبه گرگ را باور کند و. ..

در امتداد تاریکی

ســرویس حوادث//  پسر 17 ساله 
که به بهانه فروش سؤاالت کنکور از 
هر متقاضی ۴۰ میلیون تومان گرفته 
بود هنگام فرار در یکی از پایانه های 
شــرق اســتان تهران شناسایی و 

دستگیر شد.
فرمانده  عزیــزی«  »کیومرث  ســردار 
انتظامی شرق اســتان تهران در این باره 
گفت: با توجه به برگزاری کنکور ســال 

1401 و رصــد و پایش فضای مجازی 
توسط کارشناســان پلیس فتا استان و 
شهرستان پاکدشــت، فردی که سؤاالت 
کنکور سراســری را با مدارک جعلی در 
شــبکه اجتماعی می فروخت، شناسایی 

شد.
با بررســی های انجام شــده توســط 
کارشناســان پلیس فتا مشــخص شد 
این فرد، شــماره کارتی را برای فروش 

ســؤاالت به خریداران ارائه می کرد که 
طی استعالمات انجام شده صاحب کارت 

شناسایی و دستگیر شد.
 با بررسی صورتحســاب متهم و فیلم 
دوربین های معابر و واحد های صنفی که 
متهمان برای پولشویی به آن مراجعه کرده 
بودند، همدســت دیگر متهم و سردسته 
باند پولشویی و کالهبرداری که نوجوانی 
1۷ساله بود شناسایی شد و در حالی که 

در یکی از ترمینال های خروجی استان 
تهران قصد فرار داشت دستگیر و به  دنبال 
آن ســایر اعضای باند که ۳ نفر بودند، 

شناسایی و دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی استان افزود: اعضای این 
باند با شیوه و شگرد متقلبانه ابتدا اعتماد 
مالباختگان را جلب و ســپس اقدام به 
دریافت 40 میلیون تومان از هر متقاضی 

می کردند.

 متهمان دستگیر شده از شیوه ای جدید 
برای پولشویی و پاک کردن ردپای خود 
استفاده کرده اند به این ترتیب که با درج 
آگهی کاریابی و استخدام نسبت به جذب 
افــراد کم اطالع در این حوزه اقدام کرده 
و به آنها می گفتند برای کســب درآمد و 
استخدام باید حساب ارز دیجیتال برای 
خود باز کرده و با واریز مستقیم مبالغی که 
از شهروندان کالهبرداری کرده به حساب 

افراد جویای کار، به آنها اعالم می شد که 
در ازای دریافت درصدی از وجه واریزی 
اقدام به خرید ارزهای دیجیتال و انتقال 
آن به ولت )کیف پول دیجیتالی( متهمان 
اصلی نمایند که با این شــیوه رد و اثری 
برای شناسایی از خود باقی نگذارند که 
تا این لحظه ۳0 نفر از شاکی ها شناسایی 
شده و تالش برای شناسایی بقیه شاکی ها 

ادامه دارد. 

سرویس حوادث// فرمانده انتظامی سیستان 
و بلوچستان از هالکت دو قاچاقچی و کشف 
بیش از ۴ تــن و ۸2۰ کیلو مواد مخدر طی 
درگیری مسلحانه تکاوران انتظامی با عناصر 

قاچاق مواد افیونی خبر داد.
ســردار احمد طاهری در این بــاره گفت: در 
راســتای کنترل تحــرکات باندهــای قاچاق 
مواد مخدر در جنوب شــرق کشور، با اشراف 
اطالعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان 
ســرنخ هایی از فعالیت عناصر مسلح و قاچاق 
مواد افیونی در مناطقی از شمال و جنوب استان 

که قصد انتقال محموله های سنگین مواد مخدر از 
مناطق مذکور به عمق کشور را داشتند، به دست 
آمد و با برنامه ریزی دقیق عملیاتی، تشــدید 
اقدامات کنترلی در دستور کار قرار گرفت.وی 
افزود: در این رابطه مسیرهای تردد قاچاقچیان 
در شهرستان ســراوان در جنوب و شهرستان 
زاهدان در شمال اســتان شناسایی و تکاوران 
انتظامی به طــور هماهنگ و همزمان در قالب 
چند تیم پوششی و عملیاتی با اجرای هدفمند 
کمین و طــرح مهار، مناطق مورد نظر را تحت 
کنترل و رصد خود قرار دادند و موفق شــدند 

محموله های مورد نظر را شناسایی کنند.فرمانده 
انتظامی استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: 
قاچاقچیان مســلح مواد مخدر که با 2 دستگاه 
وانت تویوتا و 4 دستگاه خودروی پژو 405 در 
حال انتقال مواد افیونی بودند به محض مشاهده 
تکاوران انتظامی، اقــدام به تیراندازی کردند و 
مأموران نیز بالفاصله با اتخاذ موضع و تاکتیک 
مناسب عملیاتی، مقابله به مثل کرده و با آتش پر 
حجم خود خودروهای حامل مواد را زمین گیر 
کردند که در این راســتا 2 قاچاقچی به هالکت 

رسیدند و 5 سوداگر نیز دستگیر شدند.

کشف محموله سنگین مواد افیونی در سیستان و بلوچستان

کشف 1۸۰هزار لیتر سوخت
 در هرمزگان

دادانهم 
پرونده کالسه 140140920000178928 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390000801753.  

شاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني استان تهران - شهرستان تهران -  شهر تهران - خالد - اسالمبولي -کوچه - 17 ستاد - 
اجرایي فرمان امام )ره( با نمایندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد . 

اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 
گردشکار: بتاریخ چهارم تیر ماه یکهزارو چهارصد و یک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسي هرمزگان به تصدي امضاء کننده ذیل 
تشکیل است . پرونده کالسه 140140920000178928 تحت نظر است . دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگي را 

اعالم وبا استعانت از درگاه احدیت متعال بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نماید.
)راي دادگاه (

در خصوص شــش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرســتان میناب، محله شنبه چاالکی، جنب زمین هشــت هکتاری ستاد قطعه 139 به 300 متر مربع، طي نامه شماره 
181/42587/ن  از طرف ســتاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره(به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفي گردیده اســت این دادگاه پس از بررسي هاي اولیه طي دادنامه شماره 
140140390000338534 مورخه 1401/02/20 مســتنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رســیدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي، مبادرت به 
صدورقرارسرپرستي مي نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالي در روزنامه کثیراالنتشار آگهي گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک وتوجهًا 
به تحقیقات وبررسیهاي انجام شده توسط ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقي گردیده وهیچگونه اطالعي 
ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانوني وي بدست نیامده ، لذا در راستاي اجراي ماده 28 قانون مدني وفتواي حضرت امام )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیک 
ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهي و عدم مراجعه شخص یا اشخاصي به عنوان مدعي یا معترض، ستاد اجرایي طي نامه شماره 
181/98053/ن مورخه 1401/03/31 درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصي به عنوان 
مالک یاقائم مقام قانوني ویا صادر واعالم میدارد. راي صادره غیابي و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 

خواهي در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران ) ویژه دادگاههاي اصل 49 قانون اساسي( مي باشد .
مختارصادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

دادانهم 
پرونده کالسه 140140920000353912 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390000805049.  

شاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني استان تهران - شهرستان تهران -  شهر تهران - خالد - اسالمبولي -کوچه - 17 ستاد - 
اجرایي فرمان امام )ره( با نمایندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد . 

اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 
گردشکار: بتاریخ  پنجم تیر ماه یکهزارو چهارصد و یک پرونده کالسه تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است مالحظه می گردد 
از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 88994/181/ن - مورخه 1401/03/24 گردیده و با توجه به اینکه 
امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات 

پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتی مبادرت به صدور تصمیم می نماید.
 قرار سرپرستی : 

در خصوص یک واحد آپارتمان به پالک ثبتی 13 فرعی از 235 اصلی واقع درشهرستان بندرعباس،خیابان شهید مطهری، مجتمع وطن طبقه ششم به مساحت 149/53 متر مربع که حسب 
پاسخ شماره 1/1566 مورخ 1401/01/22 اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بندرعباس به نام آقای علی وطن پرست فرزند ذکریا ملک مذکور ثبت و سند صادر گردیده و مشارالیه در 
مورخ 1400/09/29 فوت نموده و هیچگونه ورثه ای از متوفی شناسائی نگردیده و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو می باشد با عنایت جمیع اوراق 
و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک، الزم است یک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه 
گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 
و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور 
صادر و اعالم میدارد براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت 
به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمراً به این دادگاه ارائه نماید . مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( نمایندگی هرمزگان ابالغ تا 

پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون صدرالبیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید . 
مختارصادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

سرویس حوادث// شــبکه های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری 
کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشــگاه تهران اعالم کرد طی 
خرداد ماه امسال، ۳ استان هرمزگان، کرمان و فارس بیشترین 

زلزله با بزرگی بیش از 2.۵ را داشته اند. 
 شبکه های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک 
دانشــگاه تهران در خرداد ماه 1401 تعــداد ۷1۳ زمین لرزه را در 

کشور و نواحی همجوار ثبت و تعیین محل کرده اند. زمین لرزه های 
خردادماه، به دلیل وقوع در استان هرمزگان، نسبت به اردیبهشت ماه 

رشدی ۳5 درصدی داشته است.
در این مــاه ۳2 زمین لرزه با بزرگی بیش از 4 در کشــور به ثبت 
رسیده که بزرگترین آنها به بزرگی 5.5 در مقیاس امواج درونی زمین 
در حوالی ســرجنگل استان سیستان و بلوچســتان رخ داده است.

اســتان های هرمزگان با 96، کرمان با ۳۳ و فارس با 26 زمین لرزه 
بیشترین تعداد زمین لرزه با بزرگی بیش از 2.5 را در بین استان های 
کشور داشتند.همچنین در استان تهران ۸ زمین لرزه به ثبت رسید که 

بزرگترین آن به بزرگی ۳.۸ در حوالی حسن آباد ثبت شده است.

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعالم کرد 

71۳ زمین لرزه در خردادماه ثبت شد 

با عنایت به برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان شهاب قشم راس 
ساعت ۱۹ روز دوشنبه مورخ۱۴۰۱/۰۴/27 در محوطه کانون شهید ذاکری قشم روبروی سوپر همشهری)بلوار ولیعصر( و 
با توجه اینکه ارائه فرم داوطلبی کاندیدای هیئت مدیره و بازرسی از اختیارات مجمع عمومی عادی نوبت اول می باشد بند 

۱۱ آگهی دعوت  مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم این تعاونی حذف می گردد.

اصالحیه آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه تعاونی مسکن فرهنگیان شهاب قشم نوبت دوم

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان شهاب قشم

طرح : بیتا هوشنگی



یکشنبه 12 تیر 1401

3 ذی الحجه 1443

سال بیست ویکم شماره 3920

شهرستان

مدیر اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه
 و غرب هرمزگان خبر داد

استقرار گروه های امدادی و خدمات رسان 
بنادرغرب استان در روستای سایه خوش

 عبدالحسین اسدپور سرویس شهرســتان// مدیر اداره بنادر و 
دریانوردی بندرلنگه و غرب استان هرمزگان از استقرار گروه های 
امدادی و خدمات رسان بنادر غرب استان در روستای سایه خوش 
به منظور یاری رسانی به هم استانی های آسیب دیده در این منطقه 
خبر داد.به گزارش خبرنگار دریا؛  »قاسم عسکری نسب« با بیان 
اینکه  در پی وقوع زمین لرزه مهیب در هرمزگان ســریعا سطح دو 
مدیریت بحران بنادرغرب استان با هماهنگی فرمانداری و مدیریت 
بحران شهرستان در روستای سایه خوش که کانون اصلی زلزله بود 
حضور یافته و مبادرت به راه اندازی اورژانس صحرایی به منظور 
مداوای سرپایی مصدومان کردند.وی ادامه داد: یک دستگاه خودرو 
آتش نشــانی و آمبوالنس همراه با تجهیــزات موردنیاز در محل 
مستقر شــده و به خدمات رسانی مشغول هستند. مدیر اداره بنادر 
ودریانوردی بندرلنگه در غرب هرمزگان  عنوان کرد: با هماهنگی 
صورت گرفته با اداره آتش نشــانی و ایمنی اداره کل آمادگی های 
الزم برای اعزام تیم های آتش نشانی و خدمات پزشکی به منطقه 

وجود دارد.
برای اولین بار در بیمارستان شهدای بندرلنگه 

صورت گرفت
انجام عمل جراحی شکستگی لگن بیمار۹۴ ساله

  عبدالحسین اسدپور ســرویس شهرستان// رئیس بیمارستان 
شهدای بندرلنگه دکتر زارعی گفت: عمل جراحی شکستگی لگن 
خانم 94 ساله در بیمارستان شهدا با موفقیت انجام گردید.به گزارش 
خبرنگار دریا؛ وی افزود: این مورد مسن ترین بیمار جراحی شده 
با شکســتگی لگن در این بیمارستان تا به امروز بوده است. رئیس 
بیمارستان شهدای بندرلنگه یاد آور شد: سن باال، نوع شکستگی و 
بیماری های همراه تصمیم گیری در مورد عمل جراحی در این بیمار 
را بسیار پیچیده کرده بود که پس از همفکری با همکاران متخصص 
قلب و داخلی و اطالع همه ی جوانب امر به فرزندان بیمار، ایشان 
کاندید جراحی شــدند.وی خاطر نشان کرد: در این بیماران انجام 
دقیق فرآیند بیهوشی و ســرعت و دقت طی عمل جراحی بسیار 
حائــز اهمیت بود  که همه ی مراحل طبق برنامه ریزی و به بهترین 
نحو شایسته صورت گرفت. دکتر زارعی  یادآور شد: این جراحی 
توسط دکتر کریم پور، متخصص جراحی استخوان، و با همکاری 
دکتر سعیدی نیا متخصص بیهوشی، و همکاران پرتالش اتاق عمل 

بیمارستان شهدا انجام شد. 

خبری

  سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان// 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان 
از آبرسانی ســیار به مناطق زلزله زده به 
ویژه روســتای ســایه خوش تا پایداری 

وضعیت خبر داد.
به گزارش خبرنگار دریا، عبدالحمید حمزه 
پــور در بازدید از مناطق زلزله زده با بیان 
اینکه این زلزله باعث خسارت به تاسیسات 
آبفا نیز شده است، تصریح کرد: وزیر نیرو 
از همان ابتدای حادثه موضوع آبرسانی به 
مناطق زلزله زده را رصد و دســتور بسیج 

امکانات برای رفع نیاز آبی آنها را داد.

وی بیان داشــت: با توجه به شرایط حاکم 
بر روســتای سایه خوش و با هدف تامین 
نیاز آبی مردم، آبرسانی سیار در حال انجام 
است. مدیرعامل آبفا با بیان اینکه مدیریت 
بحران آبفا پس از وقوع زلزله تشــکیل و 
برنامه ریزی برای تامین نیاز آبی ســایه 
خوش و سایر مناطق زلزله زده در دستور 
کار قــرار گرفت، افزود: در حال حاضر 4 
تانکر برای آبرسانی سیار پیش بینی شده 
اســت که با توجه به نزدیکی روســتای 
ســایه خوش به بندرخمیر، آب مورد نیاز 
این روستا بوســیله تانکرهای آبرسانی از 

نزدیک ترین نقطه که شهر بندرخمیر است، 
در حال تامین اســت. حمــزه پور عنوان 
کرد: آبفا تمــام توان خود برای تامین آب 
سایه خوش تا وصل شدن برق سایت آب 
شیرین کن، به کار می گیرد و اکنون تامین 
آب این مناطق از طریق سایت آب شیرین 
کن در حال انجام اســت.  مدیرعامل آبفا 
همچنین از حضور چهار اکیپ اتفاقات آب 
در منطقه زلزله زده خبــر داد و گفت: در 
این زلزله شــبکه های فرعی و اتصاالت 
آب آســیب دیده اند که نیروهای اتفاقات 
آبفا در حال رفع آن هســتند. به گفته وی، 

عمده روستاهای مناطق زلزله زده بصورت 
مجتمعی آبرسانی می شــوند که به علت 
قطعی برق سایت آب شیرین کن در زمان 
زلزله از مدار خارج شد که با رفع مشکل 

برق، تولید آب از سر گرفته شد.
حمزه پور ادامه داد: در حال حاضر به دلیل 
وجود مخازن ذخیره در منازل، مشکلی در 
توزیع آب نیست و خانوارهایی که به آب 
نیاز پیدا کنند به وسیله تانکرهای اعزام شده 
آبرسانی می شوند. مدیرعامل آبفا همچنین 
از ارســال آب های بسته بندی به مناطق 
است که بزودی به این منطقه خواهد رسید.بندی شده از بندرعباس در حال بارگیری زلزله زده خبر داد و افزود: آب های بسته 

مدیرعامل آبفای هرمزگان خبر داد

استقرار چهار تانکر برای آبرسانی سیار در سایه خوش و روستاهای مجاور

اسدپور ســرویس شهرستان//  عبدالحســین 
مهندس اسفندمر بخشدارمهران در سفر به تهران 
جهت پیگیري امورات عمراني و توسعه اي بخش 
مهران به خانه ملت رفت و با  نماینده غرب استان 
در رابطه با مســائل و اولویت های بخش مهران 

گفتگو کرد.
به گزارش خبرنگار دریا؛ در این نشست بخشدار 
مهران از نماینده غرب اســتان جهــت بازدید از 
روســتاهای این  بخــش و پیگیری مســائل و 
مشــکالت مردم دعوت بعمل آورد تا از نزدیک 
دیداری با مردم داشــته باشد. بخشــدار مهران از 

نماینده غرب اســتان درخواست کرد که بخشی از 
اعتباراتی که در اختیار نماینده ها در بودجه 1401 
گذاشته شده است را به پروژه های عمرانی بخش 
مهران اختصاص دهند. این پیشنهاد مورد استقبال 
جباری نماینده غرب اســتان قرار  گرفت و مقرر 
شد بخشدارمهران پروژه هاي اولویت دار بخش را 
شناسایي و جهت بهره گیري ازمنابع نفتي و نیزمنابع 
جدول بودجه کل کشور در اختیار نماینده قراردهند.
دراین رایزنی  مهندس اسفندمر خواستار اختصاص 
ماشــین آالت از طرف ســازمان دهیــاري ها و 
شهرداري به روستاهاي منطقه شد. همچنین جباری 

نماینده ی غرب هرمزگان گفت: طی روزهای آینده 
به همراه چند نفر از مدیران اســتانی جهت بازدید 
از روســتاهای بخش مهران و شرکت در همایش 
شــوراها و دهیاران بخش مهران و دیدار با مردم، 
در این بخش حضور پیدا خواهد کرد .عضوهیات 
رئیسه کمیسیون عمران مجلس شوراي اسالمي با 
اشاره به اهمیت بهسازی و روکش  جاده لمزان - 
دژگان  گفت: بزودي با اماني معاون وزیر و رئیس 
ســازمان راهداري کشــور جهت شروع عملیات 
روکش آسفالت دژگان به لمزان و نیز بهسازي نقاط 
پرخطر این مسیر به بخش مهران سفر خواهند نمود.

بخشدار مهران خواستار شد
تخصیص اعتبار جهت انجام پروژه های عمرانی در مهران

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

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

ســرویس  نژاد  دبیری  ســعیده 
شهرســتان // طرح آبرســانی به 
از توابع بخش سندرک  نز  روستای 
از ۴2 طرح  نمایندگــی  به  میناب 
آبرســانی در روســتا های محروم 

استان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرنگار دریا، استاندار 
هرمزگان در مراسم بهره برداری از 
این طرح ها گفت: طرح آبرســانی 
به روســتا های محروم هرمزگان با 
1۳2 هزار و 500 متر خط انتقال و 
شبکه توزیع و هزینه 120 میلیارد 
ریال به بهره برداری رســید.مهدی 

دوســتی افزود: دراین طرح به 22 
شش  سیریک،  شهرستان  روستای 
روستای شهرســتان میناب، هفت 
روســتای شهرستان بشــاگرد، دو 
آباد،  حاجی  شهرســتان  روستای 
پارسیان  شهرســتان  روستای  سه 
بستک  روســتای شهرستان  دو  و 
آبرسانی شــد.وی گفت: این طرح 
به همت قرارگاه پیشرفت و آبادانی 
سپاه امام ســجاد )ع( هرمزگان با 
همکاری بنیاد نیکوکاری حاج اکبر 
ابراهیمی، شــرکت آب و فاضالب 
استان، دهیاری ها و شورای اسالمی 

روســتا ها به بهره برداری رسید و 
بیش از دو هزار و 6۸0 خانوار از 
مزایای آب بهداشتی و سالم بهره مند 
شدند.دوستی افزود: همچنین طرح 
آبرســانی به روســتای درجادین 
بخش سندرک میناب به نمایندگی 
از طرح آبرســانی به ۷2 روستا در 
هفت شهرستان میناب، حاجی آباد، 
ســیریک، بندرعبــاس، رودان و 
بستک آغاز شد.استاندار هرمزگان 
گفــت: این طرح نیز با اعتبار 150 
میلیــارد ریال با همــکاری بنیاد 
نیکــوکاری حاج اکبــر ابراهیمی، 

قرارگاه پیشــرفت و آبادانی سپاه، 
شــرکت آب و فاضالب اســتان، 
و  دهیاری ها  جهــادی،  گروه های 
شورای اســالمی روستا ها تا پایان 
ســال به بهره برداری می رســد و 
بیش از 2۸ هزار نفر از مزایای آن 
بهره مند می شــوند. روستای نز با 
بیــش از ۳95 نفر جمعیت از توابع 
بخش سندرک و در 105 کیلومتری 

میناب واقع شده است.
در طرح آبرســانی به ۷2 روستای 
استان، به دوازده روستای شهرستان 

میناب آبرسانی می شود.

بهره برداری از ۴۲ طرح آبرسانی در روستا های هرمزگان 

دادانهم 
پرونده کالسه 140140920000178838 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390000801685.  

شاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني استان تهران - شهرستان تهران -  شهر تهران - خالد - اسالمبولي -کوچه - 17 ستاد - 
اجرایي فرمان امام )ره( با نمایندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد . 

اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 
گردشکار: بتاریخ چهارم تیر ماه یکهزارو چهارصد و یک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسي هرمزگان به تصدي امضاء کننده ذیل 
تشکیل است . پرونده کالسه 140140920000178838 تحت نظر است . دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگي را 

اعالم وبا استعانت از درگاه احدیت متعال بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نماید.
)راي دادگاه (

در خصوص شــش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرســتان میناب، محله شنبه چاالکی، جنب زمین هشــت هکتاری ستاد قطعه 136 به 240 متر مربع، طي نامه شماره 
181/42559/ن  از طرف ســتاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره(به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفي گردیده اســت این دادگاه پس از بررسي هاي اولیه طي دادنامه شماره 
140140390000342663 مورخه 1401/02/21 مســتنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رســیدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي، مبادرت به 
صدورقرارسرپرستي مي نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالي در روزنامه کثیراالنتشار آگهي گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک وتوجهًا 
به تحقیقات وبررسیهاي انجام شده توسط ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقي گردیده وهیچگونه اطالعي 
ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانوني وي بدست نیامده ، لذا در راستاي اجراي ماده 28 قانون مدني وفتواي حضرت امام )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیک 
ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهي و عدم مراجعه شخص یا اشخاصي به عنوان مدعي یا معترض، ستاد اجرایي طي نامه شماره 
181/98192/ن مورخه 1401/03/31 درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصي به عنوان 
مالک یاقائم مقام قانوني ویا صادر واعالم میدارد. راي صادره غیابي و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 

خواهي در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران ) ویژه دادگاههاي اصل 49 قانون اساسي( مي باشد .
مختارصادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

دادانهم 
پرونده کالسه 140140920000193880 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390000802046.  

شاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني استان تهران - شهرستان تهران -  شهر تهران - خالد - اسالمبولي -کوچه - 17 ستاد - 
اجرایي فرمان امام )ره( با نمایندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد . 

اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 
گردشکار: بتاریخ چهارم تیر ماه یکهزارو چهارصد و یک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسي هرمزگان به تصدي امضاء کننده ذیل 
تشکیل است . پرونده کالسه 140140920000193880 تحت نظر است . دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگي را 

اعالم وبا استعانت از درگاه احدیت متعال بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نماید.
)راي دادگاه (

در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب، محله شنبه چاالکی، جنب زمین هشت هکتاری ستاد قطعه 153 به 312/16 متر مربع، طي نامه شماره 
181/43447/ن  از طرف ســتاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره(به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفي گردیده اســت این دادگاه پس از بررسي هاي اولیه طي دادنامه شماره 
140140390000361271 مورخه 1401/02/24 مســتنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رســیدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي، مبادرت به 
صدورقرارسرپرستي مي نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالي در روزنامه کثیراالنتشار آگهي گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک وتوجهًا 
به تحقیقات وبررسیهاي انجام شده توسط ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقي گردیده وهیچگونه اطالعي 
ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانوني وي بدست نیامده ، لذا در راستاي اجراي ماده 28 قانون مدني وفتواي حضرت امام )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیک 
ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهي و عدم مراجعه شخص یا اشخاصي به عنوان مدعي یا معترض، ستاد اجرایي طي نامه شماره 
181/98089/ن مورخه 1401/03/31 درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصي به عنوان 
مالک یاقائم مقام قانوني ویا صادر واعالم میدارد. راي صادره غیابي و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 

خواهي در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران ) ویژه دادگاههاي اصل 49 قانون اساسي( مي باشد .
مختارصادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

دادانهم 
پرونده کالسه 140140920000189447 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390000802013.  

شاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني استان تهران - شهرستان تهران -  شهر تهران - خالد - اسالمبولي -کوچه - 17 ستاد - 
اجرایي فرمان امام )ره( با نمایندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد . 

اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 
گردشکار: بتاریخ چهارم تیر ماه یکهزارو چهارصد و یک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسي هرمزگان به تصدي امضاء کننده ذیل 
تشکیل است . پرونده کالسه 140140920000189447 تحت نظر است . دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگي را 

اعالم وبا استعانت از درگاه احدیت متعال بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نماید.
)راي دادگاه (

در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب، محله شنبه چاالکی، جنب زمین هشت هکتاری ستاد قطعه 148 به 385/75 متر مربع، طي نامه شماره 
181/43448/ن  از طرف ســتاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره(به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفي گردیده اســت این دادگاه پس از بررسي هاي اولیه طي دادنامه شماره 
140140390000346791 مورخه 1401/02/21 مســتنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رســیدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي، مبادرت به 
صدورقرارسرپرستي مي نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالي در روزنامه کثیراالنتشار آگهي گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک وتوجهًا 
به تحقیقات وبررسیهاي انجام شده توسط ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقي گردیده وهیچگونه اطالعي 
ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانوني وي بدست نیامده ، لذا در راستاي اجراي ماده 28 قانون مدني وفتواي حضرت امام )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیک 
ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهي و عدم مراجعه شخص یا اشخاصي به عنوان مدعي یا معترض، ستاد اجرایي طي نامه شماره 
181/98099/ن مورخه 1401/03/31 درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصي به عنوان 
مالک یاقائم مقام قانوني ویا صادر واعالم میدارد. راي صادره غیابي و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 

خواهي در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران ) ویژه دادگاههاي اصل 49 قانون اساسي( مي باشد .
مختارصادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

دادانهم 
پرونده کالسه 140140920000178748 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390000801641.  

شاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني استان تهران - شهرستان تهران -  شهر تهران - خالد - اسالمبولي -کوچه - 17 ستاد - 
اجرایي فرمان امام )ره( با نمایندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد . 

اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 
گردشکار: بتاریخ دوازدهم تیر ماه یکهزارو چهارصد در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسي هرمزگان به تصدي امضاء کننده ذیل 
تشکیل است . پرونده کالسه 140140920000178748  تحت نظر است . دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگي را 

اعالم وبا استعانت از درگاه احدیت متعال بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نماید.
)راي دادگاه (

در خصوص شــش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرســتان میناب، محله شنبه چاالکی، جنب زمین هشت هکتاری ســتاد قطعه 133 به240 متر مربع، طي نامه شماره 
181/42554/ن  از طرف ســتاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره(به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفي گردیده اســت این دادگاه پس از بررسي هاي اولیه طي دادنامه شماره 
140140390000338196 مورخه 1401/02/20 مســتنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رســیدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي، مبادرت به 
صدورقرارسرپرستي مي نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالي در روزنامه کثیراالنتشار آگهي گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک وتوجهًا 
به تحقیقات وبررسیهاي انجام شده توسط ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقي گردیده وهیچگونه اطالعي 
ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانوني وي بدست نیامده ، لذا در راستاي اجراي ماده 28 قانون مدني وفتواي حضرت امام )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیک 
ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهي و عدم مراجعه شخص یا اشخاصي به عنوان مدعي یا معترض، ستاد اجرایي طي نامه شماره 
181/98453/ن مورخه 1401/03/31 درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصي به عنوان 
مالک یاقائم مقام قانوني ویا صادر واعالم میدارد. راي صادره غیابي و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 

خواهي در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران ) ویژه دادگاههاي اصل 49 قانون اساسي( مي باشد .
مختارصادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

  

نژاد سرویس شهرستان// رئیس  سعیده دبیری 
کل دادگستری هرمزگان دستورات ویژه ای برای 
رسیدگی به مشکالت زلزله زدگان غرب استان 
صادر کرد؛ از استقرار پزشکی قانونی در محل تا 
امنیت منطقه  تمهیدات الزم جهت حفظ  اتخاذ 
و مراقبت از اموال مردم رئیس کل دادگســتری 
هرمزگان ضمن بازدید از مناطق زلزله زده غرب 
اســتان، دســتورات ویژه ای برای رسیدگی به 

مشکالت مردم صادر کرد. 
به گزارش خبرنگار دریا، مجتبی قهرمانی رئیس 
کل دادگستری هرمزگان در اولین ساعات وقوع 
زلزله با حضــور در مناطق آســیب دیده غرب 
اســتان از نزدیک آخرین وضعیت این مناطق را 
مورد ارزیابی قرار داد. وی پس از بررســی میزان 

خســارات در روستای زلزله زده سایه خوش، بر 
لزوم تســریع در روند امدادرسانی، اسکان مردم 
و آواربرداری منازل، مدارس و زیرســاخت های 
خســارت  دیده تأکید کرد.رئیس کل دادگستری 
استان هرمزگان همچنین با حضور در جمع مردم 
ضمن ابراز همدردی و تســلیت به خانواده های 
جان باختگان پس از اســتماع درخواست های 
آســیب دیده گان، دســتورات ویژه ای را برای 

رسیدگی به مشکالت مطرح شده صادر کرد. 
وی در ادامه از مســئوالن قضایی و انتظامی نیز 
خواست ضمن همکاری با دستگاه های اجرایی در 
روند خدمت رسانی به مردم با اتخاذ تمهیدات الزم 
جهت حفظ امنیت منطقه و مراقبت از اموال مردم 
اقدام کنند.رئیس شورای قضایی استان هرمزگان 
با اشاره به صدور دســتورات قضایی الزم برای 
شناسایی اجســاد، تصریح کرد: اداره کل پزشکی 
قانونی اســتان هرمزگان هم در حالت آماده باش 
است و با استقرار در محل از شب گذشته تاکنون 

در حال خدمت رسانی به مردم می باشد.
قهرمانی با تأکید بر لزوم توزیع عادالنه امکانات 
در مناطق آســیب دیده اظهار داشــت: ادارات و 
دستگاه های خدمات رسان مکلفند با هماهنگی و 
هم افزایی در انجام امور، خدمات و اقالم امدادی را 
به صورت عادالنه در مناطق زلزله زده توزیع کنند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تاکید کرد
لزوم تسریع در روند اسکان مردم روستای 

سایه خوش
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یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

فروردین :
امروز ممکن اســت دچار اضطراب و تشویش شوید، 
به ویژه اگر نتوانید به تمام وعده هایی که داده اید عمل 
کنید. به خاطر چیزهایی که انجام دادن شــان از جمله 
وظایف خودتان اســت دیگران را سرزنش نکنید. اکنون این قابلیت 
را دارید که مشکل تان را با یک رویکرد منطقی حل کنید. می توانید 
آن چه را باعث نگرانی شــما شده با کسانی که به نوعی در این قضیه 
دخیل اند در میان بگذارید. یادتان باشد که مدام به دنبال اشتباهاتی که 

مرتکب شده اید نباشید. 
  اردیبهشت :

اگــر امروز تصمیم بگیرید که آن چــه را در ذهن تان 
می گذرد با دیگران در میان بگذارید ممکن اســت در 
نتیجه ی آن دچار احســاس عدم امنیت شوید. از این 
می ترسید که وقتی دیگران حرف های تان را بشنوند چه واکنشی نشان 
خواهند داد. اگر فقط بخشــی از احساسات تان را فاش کنید ممکن 
است شرایط طوری شود که ناخواسته یکی از صمیمی ترین دوستان 
تان یا کسی که عاشق اش هستید با شما احساس غریبی کند. اگر همه 

چیز را که در دل تان می گذرد نگویید حتمًا خواهند فهمید. 
  خرداد :

شاید تصمیم بگیرید که آرزوهای تان را نزد کسی فاش 
نکنید، اما اگر احساسات تان را سرکوب کنید, چیزی 
درست نمی شود. پس اگر مشــکلی وجود دارد بهتر 
اســت با آن روبرو شوید تا بعد گریبان تان را نگیرد. اگر برنامه هایی 
که در حال حاضر دارید برای پیشرفت کارتان مناسب و کافی نیستند 
می توانید آن ها را اصالح کنید. اکنون بهترین فرصت اســت که دست 
به تغییرات مثبت بزنید و آینده ی خود را همان طور که دوست دارید 

شکل دهید.
   تیر :

شــاید امروز یک فرصت هیجان انگیز به شما دست 
دهد و بتوانید یک لحظه آینده ی تان را به چشم ببینید. 
اما برای این که به مســیرتان ادامه دهید باید اهداف و 
هوس های زودگذر را کنار بگذارید. شــاید بهتر باشد که مسیرتان را 
تغییر دهید، اما این به معنی شکست نیست، فقط این که مسیر کنونی 
شما هرچه قدر هم که مســتقیم به نظر برسد بهترین راه ممکن برای 
رسیدن به اهداف تان نیست. نتیجه گیری هایی را که قباًل کرده بودید 
فراموش کنید. به شما توصیه می شود که با توجه به اطالعاتی که امروز 

به دست آورده اید یک برنامه ی جدید ترتیب دهید. 
    مرداد :

شاید کارتان دقیقًا همان طور که برنامه ریزی کرده بودید 
پیش نرود. تا زمانی که سعی نکنید همه چیز پیرامون تان 
را کنترل کنید و تحت فرمان داشته باشید کارها خوب 
پیش خواهند رفت. هرچه بیشتر در برابر تغییرات کنونی مقاومت نشان 
دهید, سازگار شدن با اتفاقات برای تان دشوارتر خواهد شد. بهتر است 
که چند روزی اهداف کوتاه مدت تان را کنار بگذارید و به آینده فکر 
کنید، البته یادتان نرود که نسبت به شرایط حاضر واکنش صحیحی را 

در پیش بگیرید. کافی است.
 شهریور :

به نظر می رســد که بهترین هایتان را به کار گرفته اید 
و بســیار با اعتماد به نفس حرکت می کنید، اما شاید 
همکاران تان هنوز انتظار بیشتری از شما داشته باشند. 
اکنون بسیار نگران هستید و می خواهید که اهداف کاری تان درست 
پیش بروند. از این که به محدودیت هایتان اذعان داشته باشید نترسید. 
صداقت شما می تواند دیگران را تحت تأثیر قرار دهد و ترغیب شان 

کند که شما را در رسیدن به اهداف تان همراهی کنند.
 مهر :

نقشــی که امروز در محل کارتان به عهده دارید بسیار 
تعیین کننده است، اما شاید کمرنگ به نظر برسد، البته 
دیگران هم به قدرت شــما اذعان دارند. شاید مجبور 
شوید برای این که نظرات تان را بشنوند دست به مبارزه بزنید، اما به 
شما توصیه می شود که زیرکی به خرج دهید. شاید مدیریت زیرپوستی 
شــما باعث شــود که موفقیت تان به تأخیر بیفتد. اما یادتان باشد تا 
زمانی که شــما هم در تغییرات نقش دارید دیگر اهمیتی ندارد که در 
چه پست و مقامی هستید. اکنون باید قدرت را با دیگران تقسیم کنید 

تا به موفقیت برسید.
  آبان :

روابط تان آن قدرها که به نظر می رسد پیچیده نیستند، 
حتی اگر شــدت احساسات تان باعث شود که دیگران 
نتوانند به راحتی با شــما کنار بیاینــد باز هم آن قدرها 
پیچیده نیستند. دل تان می خواهد که روی شیوه ی معاشرت کردن تان 
کار کنید. دوست دارید که به خاطر نیت های خوبی که دارید و تالش 
مضاعفی که می کنید مورد توجه قرار بگیرید. متأســفانه ممکن است 
به یاد خاطرات ناخوشایند بیفتید و نتوانید بازخوردهای مثبتی را که 

دریافت می کنید بشنوید.
  آذر :

شــاید امروز نتوانیــد به راحتی واقعیــت را از دروغ 
تشــخیص دهید، زیرا ممکن است کسی چیزی بگوید 
اما منظور دیگری داشــته باشد. اما شاید تمایل داشته باشید که حتی 
به خاطر راحتی هم که شــده با این جریانات همگام شوید. اهدافی 
که اکنون در سر دارید ممکن است ریشه در واقعیت نداشته باشند، اما 
می توانند ترغیب تان کنند تا از محدودیت های گذشته خالص شوید. 

  دی :
امروز ممکن اســت به مانع بربخورید، شــاید اهداف 
کاری شما موجب بروز بحران های کوچکی شوند که 
مجبورتان کنند دست به انتخاب بزنید. خوشبختانه به 
وسیله ی قوانین دیگران محدود نشده اید، پس می توانید راه حل تان 
را حتی جاهایی پیدا کنید که قباًل دیگران امتحان کرده اما شکســت 
خورده اند. پذیرفتن مسئولیت های جدید می تواند بین شما و موفقیت 

تان مانع ایجاد کند. 
 بهمن :

امروز ممکن اســت آشکارا با کســی در محل کارتان 
مخالفت کنید. شــاید فکر کنید که این مخالفت و حتی 
دعوا برای پیشــرفت کار الزم اســت. اما یادتان باشد 
که جنگ و دعوا شــما را به حقیقت نزدیک نمی کند و فقط موجب 
افزایش دشــمنی می شــود. تا زمانی که به خاطر چیزهای کوچک 
عصبانی نشــوید می توانید کارآمد عمل کنید. به جای این که دچار 
شدت احساسات شوید بهتر است با نظرات مختلف کنار بیایید و برای 

رسیدن به اهداف تان تالش کنید.
 اسفند : 

امروز ممکن اســت در رویاهایتان غرق شــوید. اکنون 
مــی توانید خیلی کارآمدتر از آن چه دیگران فکرش را 
می کنند عمل کنید. حواس تان باشد که با فکر کردن به 
این که دیگران چه طور قضاوت تان می کنند از مسیر اصلی منحرف 
نشــوید. همه به زودی متوجه سودمندی افکارتان خواهند شد، زیرا 
قرار است که تا چند روز آینده افکارتان شکل بهتری به خود بگیرند. 
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)قسمت چهارم(
پوشــش مردم بندرخمیر هم همانند بسیاری از 
مناطق جهان تحت تاثیر فرهنگ، آداب و رسوم، 
اقلیــم، وضعیت اقتصادی، تجــارت دریامحور، 
مناسبات اقتصادی و غیره بوده است. ارتباطات 
دریانــوردی زیادی به صورت مســتقیم و غیر 
مســتقیم بین بنادر ایرانی و از جمله بندرخمیر 
با کشــور هند و پاکســتان که در آن زمان یک 
کشــور بودند، وجود داشته است. در کشور هند 
صنایع ریســندگی و بافندگی رشد زیادی کرده 
بود و پارچه های متعددی از این کشور وارد بنادر 
ایرانی می گردید. استفاده از رنگ های روشن و 

پارچه های گلدار با جنس مرغوب هندی از قدیم 
االیام در بندرخمیر رایج بود. تا پیش از کشــف 
نفت در ایران و کشورهای عربی، بسیاری از تجار 
مناطق جنوبی ایران در هند تجارت داشتند. ورود 
پارچه های انگلیسی و هندی به وسیله کشتی های 

بخار و غیره به جنوب ایران صورت می گرفت.
 لنج های بندرخمیر در گذشــته های دور سفرهای 
دریایی به هند و پاکســتان داشــتند و دریانوردان 
در ســفرهای دریایی به هند می توانســتند البسه 
و پارچه های هندی را بــرای خانواده خود و برای 
فروش بیاورند. از سوی دیگر بسیاری از دریانوردان 
بندرخمیری در لنج های دریانوردان جزیره قشم و 
بندرکنگ به ســفر هند و پاکستان می رفتند و آن ها 
هــم یکی از کاالهایی که به عنوان ســوغاتی برای 
خانواده های خود می آوردند، پارچه ها، و زیورآالت 
از هند بوده است. بعدها که سفرهای دریایی مستقیم 
دریانوردان بنادر ایران و از جمله بندرخمیر به هند 
قطع شــد، پارچه های هندی و پاکســتانی از دبی 
به وســیله لنج های دریانــوردان بندرخمیری وارد 
این بندر می شــد. این نوشــتار که با حمایت های 
فرهنگی شــورای اسالمی شهر بندرخمیر و شهردار 
فرهنگ دوســت و پر تالش این شهر جناب آقای 
مهندس جواد محمودی به رشــته تحریر در می آید 

در نظر دارد نگاهی دیگر به پوشش مردم بندرخمیر 
در بســتر زمان داشته باشد و نشان دهد که پوشش 
مردم این بندر تحت تاثیر عوامل متعددی بوده است.
در بندرخمیر قدیم مردم از غتره زیاد اســتفاده می 
کردند. غتره دستمالی بود که مردان بر روی سر می 
گذاشــتند. برخی از این غتره ها سفید بوده و بیشتر 
پیرمردها به شــیوه های متعدد بر سر می بستند و 
این غتره ها در برخی موارد و به ویژه در ســفر به 
عنوان سجاده یا جانماز هم استفاده می گردید. نوع 
دیگری از غتره هــا از پارچه ضخیم تر بوده و گل 
دار هم بود و پیرمردها و ســادات آن را بر سر می 
گذاشتند. این غتره ها در هنگامی که هوا در زمستان 
سرد می شد و افراد نماز صبح در زمستان به مسجد 
می رفتند، دور سر، گوش و گردن پوشیده می شد و 
جلوی سرماخوردگی را می گرفت. غتره های قرمز 

هم کاربرد زیادی در بندرخمیر داشــت. بیشتر این 
غتره های ساخت کشــور چین بوده و افرادی که از 
سفر می آمدند، معموال این غتره ها را به اقوام خود 
هدیه می دادند. کاربرد این دستمال ها و غتره ها در 
گذشــته زیاد بود و در زمانی که افراد به صحرا می 
رفتند در برخی از موارد سبزی های خوراکی را هم 
می توانستند در این دستمال بگذارند و معموال بیشتر 
دریانوردان در لنج ها یــک الی دو غتره با خود به 
همراه داشتند. در تابستان ها که هوا گرم می شد نیز 
غتره های سفید کاربرد زیادی داشت و جلو تابش 
مستقیم خورشید تند و تیز جنوب را به سر افراد به 
ویژه در کارهای بنایی و دریا را می گرفت. به تدریج 
کالهای متعدد جــای غتره ها را در برخی از موارد 
گرفت. اما بسیاری از افراد کهنسال ابتدا کاله نازک 
پوشیده و بر روی آن غتره می پوشیدند. غتره سفید 
همراه با کندوره سفید پوشیده می شد. در زمستان که 
هوا ســردتر می شد کندوره های با پارچه ضخیم با 
غتره ضخیم به رنگی غیر از سفید معمول تر بود. در 
حال حاضر هنوز هم در روزهای جمعه افراد زیادی 
غتره با کندوره ســفید می پوشند و امامان مساجد 
بندرخمیر و بسیاری از دانش آموزان مدارس دینی 
بندر خمیر و افراد دیگر از غتره استفاده می کنند. اما 
کاربرد و پوشش آن نسبت به گذشته کمتر شده است.

اســتفاده از انواع کاله در پوشش مردان بندرخمیر 
همانند مردان جنوب ایران زیاد بوده است. در کتاب 
دانشنامه بندرخمیر تالیف اســتاد سید عبدالجلیل 
قتالی در بخش مربوط به پوشــش مردم بندرخمیر 
به انواع کاله های اســتفاده شده در بندرخمیر قدیم 
اشاره گردیده اســت. آفتاب تند و تیز جنوب ایران 
و کارهای روزمره افراد که بیشتر در فضای بیرون از 
ســایه و در آفتاب صورت می گرفت، افراد را وادار 
می کرد که سر و گردن خود را به شیوه های متعدد 
از گزند تابش مستقیم خورشید بر روی پوست و مو 
با پوشــش های متعدد حفظ نمایند. این افراد عرق 
کردن و گرما را در بسیاری از موارد بر سوخته شدن 
پوستشان توسط آفتاب ترجیح می دادند. استفاده از 
انواع کاله نیز بستگی به توان  طبقات اجتماعی مردم 
بندرخمیر داشت. با ارزشترین نوع کاله مورد استفاده 

در بندرخمیر کاله نگومی بود که معموال پارچه آن 
از ابریشــم بوده و پارچه را سوراخ سوراخ نموده و 
اطراف هر سوراخ را با نخ های زینتی و گران قیمت 
می بافتند تا مشبک بوده و باد از سوراخ به سر افراد 
بخورد. درست کردن کاله نگومی از صنایع دستی مهم 
بندرخمیر بوده که نیاز به مهارت داشته و زمانبر بود. 
اما قیمــت این کاله ها نیز گران بوده و معموال افراد 
متمول این کاله ها را پوشیده و غتره کمتر بر روی این 
کاله ها پوشیده می شد.نوع دیگری از کاله که کاربرد 
زیادی در بندرخمیر داشته و تا کنون هم استفاده دارد، 
کاله لیهی اســت. این کاله یک کاله سفید معمولی و 
توری مانند اســت که عرق گیر بوده و زیر دستمال 
و غتره پوشــیده شده و گاهی هم به تنهایی پوشیده 
می شــد. به تدریج این کاله ها که در ادامه کشــور 
چین هم می ســاخت وارد بازار بندرخمیر گردید و 
از دبی هم توســط لنج ها برای فروش به بندرخمیر 
آورده می شد. نوع دیگری از کاله حصیری بود که 
در نخلستان ها و کارهای بنایی مورد استفاده قرار می 
گرفت. این کاله ها از برگ درخت نخل درست شده 
و لبه های بلندی داشت که آفتاب به صورت و گردن 
افراد برخورد نمی کرد. اما چون از برگ درخت نخل 
بود، گرم می شد، ولی قابل تحمل بود. استحکام این 
نوع کاله ها زیاد بــوده و ارزان قیمت بود. بنابراین 

کارگران می توانســتند آن را برای خود تهیه نمایند. 
بعدها کاله های لبه دار پارچه ای جای این کاله ها را 
گرفت. نوع دیگری از کاله های حصیری هم به جای 
این کاله ها استفاده می شد که کاله های وارداتی بود. 
هم اکنون نیــز کاله های پارچه ای متعدد که خیلی 
از آن ها هم به وسیله شرکت های تبلیغاتی ساخته 
می شود توسط افراد متعدد در بندرخمیر همانند سایر 
بنادر جنوب ایران پوشــیده می شــود. شاللی نوع 
دیگری از کاله بود که ارزان قیمت بوده و با دســت 
و کوک می ساختند. دلیل نامگذاری شاللی بر روی 
این نوع کاله این بود که فاصله بین نخ های آن زیاد 
بوده و چون درســت کردن آن ساده بود، همه افراد 
می توانستند آن را تهیه نمایند. نخ های مورد استفاده 
در این کاله هــم نخ های عادی بوده و ارزان قیمت 
بود. کاله بخیه ای از دیگر انواع کاله در بندرخمیر بود 
که کمی بیشتر از کاله شاللی روی آن کار می شد و 
با قیمت گران تر فروخته می شد. از نظر ارزش این 
کاله بین کاله نگومی و کاله شاللی قرار می گرفت. 
فاصله نخ های آن نســبت به کاله شاللی کمتر بود.
)ســید عبدالجلیل قتالی، 1398، ص753( نخ  های 
مورد اســتفاده در این کاله هم نخ های معمولی بوده 
و در بندرخمیر این نوع کاله بافته می شد.کاله های 
متعددی که در بندرخمیر مورد استفاده قرار می گرفت، 

توسط زنان و مردان بندرخمیری درست شده و هنر 
دست آن ها بوده است. یکی از شیوه های امرار معاش 
مردم بندرخمیر نیز صنایع دستی مردم این بندر بود. 
کاله های متعدد که در بندرخمیر بافته می شــد، در 
برخی از فروشگاه ها نیز می فروختند. از حال حاضر 
با توجه به تغییراتی که در سبک زندگی مردم ایجاد 
شده است، استفاده از انواع کاله های محلی هم نسبت 
به گذشته کم گردیده و دیگر گاله های نگومی، شاللی 
و بخیه ای در بندرخمیر بافته نمی شود و کاله های 
مورد استفاده توسط افرادی که زیر غتره می پوشند 
هم کاله های توری سفید است که به صورت عمده 
از دبی و دیگر مناطق وارد می شود. در زمان گذشته 
دامداران، کشــاورزان، باغداران و دیگر اقشار مردم 
کــه کار آن ها در فصول گرم ســال زیر آفتاب بود 
بــا توجه به نیازهای خود و مــوارد اولیه ای که از 
اختیار داشــتند، تالش می نمودند کاله های متعدد 
برای خود ببافند. زنان خانه دار در بافت این کاله ها 
و انواع آن تبحر خاصی داشــتند. پوشش سر مردان 
در بندرخمیر در بستر زمان تغییرات زیادی داشت و 
همانند پوشش سایر مناطق جنوبی ایران، به تدریج 
همانگونه که پیش از این نیز عنوان گردید، کاله های 
جدید و مدرن جای کاله هــای قدیمی را گرفته و 

تعداد استفاده کنندگان از کاله هم کم گردید.

دکترمحمد حسن نیا / دریا
@ gmail.comM.hassannia1354

پوشش مردم بندرخمیر در بستر تاریخ
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گروه خبر // نماینده ولی فقیه در استان 
ارائه صحیح  اینکه  بر  تاکید  با  هرمزگان 
و ملموس آثــار خیرین در بطن جامعه با 
انجام فعالیت رسانه های نقش مهمی در 
گسترش فرهنگ خیر دارد گفت: حوزه 
سالمت هرمزگان نیازمند مشارکت جدی 

خیرین و دلسوزان است. 
محمــد  والمســلمین  حجت االســالم 
عبادی زاده در دیدار اعضای هیات مدیره 
مجمع خیرین سالمت استان هرمزگان که 
در دفتر امام جمعه بندرعباس برگزار شد، 
ضمن قدردانی از دغدغه مندان اجتماعی 
اســتان هرمزگان، اظهارداشــت: حوزه 
سالمت یکی از ضروری ترین بخش هایی 
اســت که نیازمند مشــارکت خیرین و 

دلسوزان این حوزه است.
وی، با ذکر این نکته که استان هرمزگان 
در حوزه زیرســاخت های حوزه درمان 
و ســالمت فاصله زیادی با استان های 
برخوردار و همجــوار دارد، افزود: برای 
جبران این فاصله قابل توجه نیازمند یک 

عزم جدی در میان مســئولین و خیرین 
سالمت استان هرمزگان هستیم.

نماینده ولی فقیه در اســتان هرمزگان، با 
بیان این نکته که در حوزه بیمارستان های 
تخصصی اســتان نیازمند فعالیت جدی 
هســتیم، ابراز کرد: باید به سمت توسعه 
و احداث بیمارستان های تخصصی باشیم 
چراکه ایجاد این بیمارستان ها از اهمیت 
ویژه ای در ارتقاء شــاخص های سالمت 
اســتان دارد. حجت االسالم والمسلمین 
عبادی زاده، اعتماد کشــور مردم حاشیه 
خلیج فــارس به ایران بــرای درمان و 
ســالمت را یک ظرفیت بســیار مهم 
برشمرد، بیان کرد: پزشکان بسیار سطح 
باالیی در ســطح کشــور وجود دارد و 
می توان از ظرفیت آن ها حتی به صورت 
مقطعی برای ارائــه خدمات درمانی در 
بیمارســتان ها و مراکز درمانی اســتان 

هرمزگان استفاده کرد.
وی، ضمن تاکید بر وجود عزم دوجانبه 
میان خیریــن و دولت برای رقم خوردن 

اتفاقــات بــزرگ در حوزه ســالمت، 
خاطرنشان کرد: گالیه هایی وجود دارد 
که بیمارستان ها و مراکز درمانی خیرساز، 
مورد حمایت و پشتیبانی علوم پزشکی 
قرار نمی گیرند؛ یعنی پس از ایجاد مرکز 
درمانی توسط خیر، پشتیبانی های الزم 
توسط علوم پزشــکی انجام نمی شود و 
در برخی از مواقع مراکز درمانی پس از 

احداث با چالش روبرو می شوند.
نماینده ولی فقیه در اســتان هرمزگان، با 
بیان این نکته که توســعه و پیشرفت در 
حوزه ســالمت و درمان برآیند فعالیت 
خیریــن، بخش خصوصــی و نهادهای 
دولتی است، تشریح کرد: حمایت دولت 
در این زمینه امری ضروری محســوب 
می شود و اگر علوم پزشکی فعالیت بخش 
خصوصی و خیرین را پشتیبانی نکنند، 
نمی توان انتظار تحقق اهداف مد نظر را 
داشــت.  عبادی  زاده، با ذکر این نکته که 
باید آثار خیر و نیکوکاری را برای عموم 
مردم تشــریح و ملموس کنیم، تصریح 

کــرد: یکی از راه هــای ترویج فرهنگ 
خیر، ارائه صحیح آثار فعالیت ها در بطن 
جامعه اســت که برای تحقــق آن انجام 
ویژه ای  اهمیت  از  رسانه ای  فعالیت های 
برخوردار است و امیدوارم برنامه ای در 
این زمینه تدوین شود. وی، ضمن تاکید 
بر این نکته که خیرین نباید زیر فشــار 
قــرار گیرند، عنوان کرد: باید زمینه ای را 
فراهم کنیم که افراد شــیرینی و حالوت 
امر خیر را احساس کنند نه اینکه فرد در 
رودربایستی و سایر فشارهای اجتماعی 

قرار گیرد.
به گزارش تســنیم، نماینده ولی فقیه در 
اســتان هرمزگان، حضور جوانان را در 
حوزه سالمت بسیار مهم برشمرد و ابراز 
کرد: اســتفاده از جوانان در حوزه امور 
خیریه از اهمیت ویژه ای برخوردار است 
و در این زمینه نیز نباید به وضعیت مادی 
شخص توجه داشــت چراکه جوانان در 
امر هماهنگی و پیگیری می توانند اتفاقات 

بسیار بزرگی را رقم بزنند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان :

آمریکا سرخط نقض حقوق بشر در جهان استزیرساخت های  درمان هرمزگان فاصله زیادی با استان های همجوار دارد 
یادداشت

حقوق بشــر مهمترین دســتاوردی است که 
قدرت هــای بزرگ از آن برای تحت فشــار 
قرار دادن کشورهای دیگر استفاده می کنند تا 
به اهداف سلطه گرانه خود برسند. نکات قابل 
توجه در چند دهه اخیر، دخالت ایاالت متحده 
در مســائل امنیتی جهان است که باعث ایجاد 
ناامنی و جنایات و کشــتار مردم بیگناه شده 
است و در این میان کشور ایران بیشترین صدمه 

را از جانب امریکا متحمل شده است.
بررسی های دقیق مواضع حقوق بشری آمریکا 
و نگاهی به کارنامه و عملکرد این کشــور در 
این حوزه در طول دهه های گذشته به صراحت 
تأیید کننده این واقعیت اســت که دولتمردان 
آمریکایــی در چارچوب رویکرد به اصطالح 
الزم  بسترهای  بشری،  حقوق  حمایت گرایانه 
را برای دخالت های غیرقانونی خود در نقاط 
مختلف جهان فراهم ساخته اند و این کشور به 
یکی از مهم ترین کشورهای ناقض حقوق بشر 
و سر خط تروریسم در جهان تبدیل شده است.
در حقوق بشر آمریکایی؛ حقوق بشر و بشریت 
مطرح نیســت و از این عنوان برای تبلیغات و 
خودنمایی استفاده شده است، از روز تشکیل 
ایالت متحده آمریکا تا امــروز آنچه در ادعا 
حقوق بشر می نامند مبتنی بر اصول و ارکانی 
برای خلق جنایــات متعدد و ایجاد فاجعه در 

دنیا کافی است.
محصول این رویکرد، نگاه شــدید نژادپرستی 
است همانگونه که از وضعیت رنگین پوستان در 
آمریکا دیده می شود چگونه با آنها برخورد و 
سال ها اعالم می کنند ما جامعه انسانی حساب 
شده داریم که باید در این زمینه رفتار پلیس و 
حقوق شهروندی را در رابطه با رنگین پوستان 
آمریکا مطالعه شود. همچنین نتیجه دیگر این 
تفکر کدخدامحوری اســت و آمریکا خود را 
کدخدای جهان می داند و هیچ کشور و قدرتی 
را به رسمیت نمی شناسند و به بیانی محصول 
دیگر این اصل، عبارت از تک صدایی اســت 
که له یا علیه آنان است. اصل دوم حقوق بشر 
را هوی پرســتی و لذت گرایی است، توجه به 
هوی و هوس که حد و مرزی نمی شناسند که 

محصول این تفکر  و در نهایت خیانت است.
اگــر تاریخ رفتار دولت مــردان آمریکایی را 
مطالعه کنیم، با هر کس دست دوستی دادند و 

تاریخ مصرف او تمام شد به او خیانت می کنند 
و با خالی کردن پشت آنها حکومت و ملت آن 
کشورها را روبه نابودی و ویرانی می کشانند. 
آمریکا در همه امور کشورها دخالت می کند و 
محصول تفکر هوی پرستی این است هرجور 

دلش می خواهد به لذت های خود برسد.
مدل دیگر حقوق بشر از مدل آمریکایی منفعت 
طلبی است و به هر چیزی با منفعت طلبی خود 
توجه می کنند و تبدیل به یک کشور استعمارگر 
می شــود که برای دیگران حق و حقوق قائل 

نیست.
بیش از 1۷ هزار نفر را بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی در کشور ما ترور شده اند، از بین بردن 
هواپیمای مســافربری و زدن مسافران عادی، 
تبدیل عروسی ها در عراق و افغانستان به عزا، 
ترور فرماندهان نظامی و در رأس آنان سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی که تک تک سلول 
های او در دفاع از مظلومان بود؛ ترور مسئوالن 
ارشــد و عالی رتبه کشوری و شهید رجایی و 
باهنر، بهشــتی که جرمی نداشتند، حقوق بشر 

آمریکایی است.
امروز باید برای شناخت کامل آمریکا مطالعه 
زیادی داشته باشیم، آمریکایی ها در موضوع 
حقوق بشــر حرف های زیبایی می زنند، اما 
عملشان تلخ است، حادثه 6 تیر که برای رهبر 
معظم انقالب پیش آوردند، ترور شهید بهشتی 
و یاران باوفایشــان، شهادت آیت اهلل صدوقی 
این ها حقوق بشــر آمریکایی است که نسل 
جوان امروزی بایــد برای تصمیم گیری های 
آینده خود اینها را مطالعه کند و خودباختگی و 
ناامیدی را از خود براند و برای پیشرفت کشور 
و میهن خود دســت یاری بسوی دشمن دراز 

نکند.

رحیم رضا خانی-تحلیلگر مسائل سیاسی روز

گروه خبــر // دکتر غالمعباس مومنی 
سرپرســت مدیریت درمــان تامین 
اجتماعی هرمزگان با اشــاره به زلزله 
در غرب استان: در لحظات اولیه زلزله 
1/۶ ریشــتری در غرب استان، ضمن 
خلیج فارس  بیمارســتان  آماده سازی 
جهت پذیرش و ارائه خدمات درمانی به 
بیماران ناشی از آسیب های زلزله غرب 
هرمزگان بالفاصله پس از زلزله اول، دو 
دستگاه آمبوالنس به همراه تیم درمان 

به مناطق زلزله زده اعزام شد.
به گــزارش خبرنــگار دریــا ؛ وی 
اظهارداشــت: با هماهنگــی مدیریت 
درمــان تامین اجتماعــی هرمزگان و 
همچنین بســیج جامعه پزشکی استان 

اعزام 2 آمبوالنس به همراه تیم درمان 
شامل 6 پرســتار و یک اکیپ امدادگر 
به ظرفیت ۸ نفــر با تجهیزات کامل و 
امدادرســانی  به  داروها  تمام  ظرفیت 
مردم مناطق زلزله زده شتافتند. مومنی 

خاطرنشان کرد: بیمارستان خلیج فارس 
بندرعباس نیــز اعــم از اورژانس و 
بخش های آن آمــاده ارائه خدمات و 
بیماران  و  مصدومان  احتمالی  پذیرش 

از مناطق زلزله زده غرب استان است.

سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی هرمزگان خبر داد  

اعزام کادر درمان مدیریت درمان تامین اجتماعی 
هرمزگان به مناطق زلزله زده

گروه گــزارش // بعضــی از والدین در ایام 
تابستان برای سرگرم کردن فرزندشان، آن ها 
را در انواع و اقسام کالس ها ثبت نام می کنند 
و تصور می کنند با این کار در حق فرزندشان 
لطــف می کنند، درحالی که بــه گفته دکتر 
سادات، روانشناس کودک و نوجوان، ثبت نام 
کالس هایی  به خصوص  متعدد  کالس های  در 
که کودک انگیزه و عالقه ای برای شرکت در 
آن ها ندارد، فشار روانی مضاعفی را به او وارد 

می کند. 
بعــد از 9 مــاه تحصیل، بــا تعطیالت 
تابستانی کودک شما هیجان زده است که 
چند ماه بدون نگرانــی از انجام تکالیف 
می تواند بازی و اســتراحت کند. تماشای 
بی پایان تلویزیون و فیلم های موردعالقه 
و بازی های موبایلــی و آنالین ازجمله 
برنامه هایی است که بچه ها در ایام تعطیالت 
وقتشــان را با آن ها ســپری می کنند اما 
ازآنجایی که این مسئله بخشی از نگرانی و 
دغدغه والدین است، آن ها ترجیح می دهند 
اوقات فراغت فرزندشان را باکالس های 
تابســتانی پر کنند. این در حالی است که 
به گفته روانشناسان آزاد گذاشتن بچه ها 
و اســتراحت بیش ازاندازه و درعین حال 
پر کردن وقــت آن ها با انواع و اقســام 
کالس های تابستانی توصیه نمی شود. عدم 
برنامه ریزی والدین و آزاد گذاشتن بچه ها 
در اینکه هــر زمان می خواهند بخورند و 
بخوابند و بیدار شوند باعث به هم خوردن 
و  بچه ها شده  ســاعات خوردوخوراک 
حتی ســالمت آن ها را به خطر می اندازد. 
از طرف دیگــر، پر کردن تمــام اوقات 
تعطیالت بچه ها بــا کالس های مختلف، 
آن ها را خسته و بی انگیزه می کند. پس حد 
و اندازه کالس های تابستانی برای بچه ها 
چقدر است؟! برای پاسخ به این سؤال به 
سراغ دکتر سما سادات، روانشناس کودک 
و نوجوان، مدرس دانشگاه و عضو سازمان 

نظام روانشناسی و مشاوره ایران رفتیم.
 فواید کالس های تابســتانی برای 

کودکان
اگرچــه بیش ازاندازه پر کــردن اوقات 
فراغــت کودک با کالس های تابســتانی 
می تواند پیامدهایی داشــته باشــد اما به 
گفته دکتر ســادات کالس های تابستانی 
می تواند فوایدی برای کودکان داشته باشد. 
مهم ترین نکته این اســت که کالس های 
تابســتانی کمک می کند تا اوقات فراغت 
بچه ها به بطالت نگذرد و بچه ها با توجه 
به عالیقشــان بتوانند مهارتی کسب کنند. 
عالوه بر این، کالس های تابستانی می تواند 
در رشــد، مهــارت و خالقیــت بچه ها 

تأثیرگذار باشد.
دکترسادات شرکت در کالس های تابستانی 
را در پیشرفت تحصیلی تأثیرگذار می داند 
و می گوید: »این مهم اســت که بچه ها در 
طول تعطیالت طوالنی تابستان ذهنشان را 
فعال نگه دارند تا با شروع سال تحصیلی 
دچار مشــکل نشــوند. بچه هایی که در 
تابستان به هیچ عنوان فعالیت ذهنی ندارند، 
در طول ســال تحصیلی تا یک ســوم از 
آموخته های خود را از دست می دهند؛ به 
همین خاطر است که معموالً معلمان چهار 
تا شش هفته ابتدایی سال تحصیلی جدید 
را صرف آموزش مجدد مطالبی می کنند که 
دانش آموزان در تابستان فراموش کرده اند. 
بنابراین، شرکت در کالس های تابستانی در 
فعال نگه داشتن ذهن و  پیشرفت تحصیلی 
بچه ها در سال آینده تأثیرگذار است البته 
درصورتی که آن کالس ها مطابق باعالقه، 

استعداد و انگیزه کودک باشد.«
ایجــاد نظــم و الگوی زندگی ســالم از 
نکات مهم دیگر کالس های تابســتانی 
است: »در ایام تابســتان به دلیل کاهش 
فعالیت بچه ها، میــزان چاقی در آن ها 2 
برابر می شــود و اینجاست که کالس های 

به خصوص کالس های ورزشی  تابستانی 
می تواند بچه ها را فعال و پویا نگه دارد.« 
وی ادامــه می دهد: »افزایش مهارت های 
اجتماعی، مهارت دوســت یابی، افزایش 
اعتمادبه نفس، شکوفایی استعدادها و ... از 
دیگر تأثیرات مثبت کالس های تابستانی 

بر کودکان است.«
 تأثیر منفی کالس های تابســتانی 

متعدد بر کودکان
 بعضی از والدین در ایام تابســتان برای 
سرگرم کردن فرزندشان، آن ها را در انواع 
و اقسام کالس ها ثبت نام می کنند و تصور 
می کنند با این کار در حق فرزندشان لطف 
دکترسادات،  گفته  به  درحالی که  می کنند، 
به خصوص  متعدد  ثبت نام در کالس های 
کالس هایی کــه کودک انگیزه و عالقه ای 
برای شرکت در آن ها ندارد، فشار روانی 
مضاعفی را بــه او وارد می کند. در چنین 
شرایطی ممکن است کودک باالجبار در 
کالس ها حضور فیزیکی پیدا کند اما عماًل 
فایده ای نخواهد برد؛ درنتیجه به جای آنکه 
وقت کودک به طور مثبت استفاده شود و با 
حضور در این کالس ها بهره وری باالیی 
کسب کند، نتیجه معکوسی خواهد داشت.«

 ثبت نام در کالس های تابستانی تا 
چه اندازه خوب است؟

و  روانشناســی کودک  متخصــص  این 
نوجوان در پاســخ به این سؤال می گوید: 
تابســتانی  کالس هــای  در  »ثبت نــام 
تااندازه ای خوب اســت که به بچه فشار 
وارد نکنــد. بچه باید اوقات فراغت برای 
لذت بردن از انجام کارهایی مثل بازی و 
تفریح که در ایام مدرسه امکان آن ها وجود 
ندارد را داشته باشد.« وی افزود:» اینکه 
برخی والدیــن به بهانه یادگیری تعامل با 
دیگران فرزندشان را در کالس های متعدد 
ثبت نام می کنند، اشــتباه است؛ حتمًا الزم 
نیست فرزند شما با شرکت در کالس های 

مختلف مهارت کســب کند بلکه با رفت 
و آمد با دوســتان هم سن وسال نیز برخی 
مهارت های ازجمله مهارت اجتماعی قابل 
یادگیری است. واقعیت این است که خیلی 
از کالس ها فایــده الزم را ندارند و تنها 
باعث بی انگیزگی و واردکردن فشار روانی 
به کودک می شوند و این به نوعی هدر دادن 

پول است.«
 اوقــات فراغــت فرزندتــان را با 

کالس های آموزشی پر نکنید
دکترسادات پر کردن وقت کودکان صرفًا 
با کالس های آموزشی را توصیه نمی کند 
و می گویــد: »اگر قرار بــود بچه ها تمام 
سال را درس بخوانند، مدارس در تابستان 
تعطیل نبود! تعطیالت تابســتان فراتر از 
آموزش های درسی اســت و الزم است 
بچه ها در این دوران بــه انجام کارهایی 
همچــون تعامالت اجتماعــی، ورزش، 
بازی، تفریــح و... بپردازنــد. زمانی که 
بــازی و تعامالت اجتماعی کودکان ارتقا 
پیدا کند مســلمًا این مسئله در پیشرفت 
تحصیلی شان هم تأثیر می گذارد و این گونه 
نیست که صرفًا کالس های آموزشی باعث 

پیشرفت تحصیلی شود.«
 چند توصیه به والدین

این روانشناس  می گوید برای ثبت نام در 
کالس های تابستانی والدین باید اصولی را 
مدنظر قرار دهند تا کالس ها هم مفید باشد 
و هم جنبه ســرگرمی داشته باشد: »طبق 
شناخت از عالیق و استعدادهای فرزندتان، 
کالس ها را انتخاب کنید. به فرض، ثبت نام 
بچه ای که هیچ عالقه ای به نقاشی ندارد، نه 
مفید است و نه جنبه سرگرمی دارد چون 
باإلجبار در کالس ها حضور پیدا می کند 
و هیچ عالقه ای نــدارد؛ بنابراین، والدین 
باید کالس هایی که مدنظرشان است را با 
فرزندشــان در میان بگذارند و با توضیح 
مقدماتی درباره کالس ها، نظر فرزندشان را 
بپرسند و سپس او را در یک یا دو کالس 

ثبت نام نمایند.«
به گزارش ایرنا ؛ دکتر ســادات در پایان 
به والدین توصیــه می کند: »برای ثبت نام 
در کالس های تابســتانی حتمًا عالیق و 
اســتعدادهای فرزندتان را در نظر بگیرید 
و تصور نکنید که اگر فرزند شــما 5 -6 
تا کالس را شــرکت کنــد در تمام آن ها 
موفق خواهد شد. مهم تر از کالس، مسائل 
دیگری همچون ارتقای روابط خانوادگی، 
تعامــل با همســاالن و تقویت روحیه با 
تفریح و بازی است که گاهی این مسائل 
می تواند مفیدتر از کالس هایی باشــد که 

فقط وقت کودک را پر می کند.«

فشار روانی
 کالس های متعدد 
تابستانی روی 
کودکان


