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Aba Beton Sahel گروه خبر // مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اســتان هرمزگان با اشــاره به ضرورت ســاماندهی اسناد 
دستگاه های اجرایی، گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا کنون، هشت هزار سند دولتی از دفترچه ای به تگ برگ 

تبدیل شده است. 
   مهدی دسینه اظهار داشت: یکی از وظایف اصلی اداره کل اقتصاد و دارایی استان هرمزگان نظارت 
مالی دولت است و پس از ابالغ، تخصیص و پرداخت بودجه دولت از طریق خزانه، وظیفه نظارت قبل 
و حین هزینه کردها را برعهده دارد.  وی با بیان اینکه در اســتان هرمزگان با احتساب شهرداری ها و 
دهیاری ها کار نظارت مالی ۹۳ دستگاه اجرایی برعهده اداره کل اقتصاد و دارایی است، بیان کرد: اداره 

کل اقتصادی و دارایی در استان ها امین اموال دولت است و تمامی سندهای مالی و ملکی دستگاه های 
اجرایی و نظامی در خزانه این اداره کل نگهداری می شــود.مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان 
گفت: برهمین اساس و در راستای ساماندهی اسناد دستگاه های اجرایی، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا کنون 
هشت هزار سند دولتی از دفترچه ای به تگ برگ تبدیل شده و درحال حاضر هفت هزار سند جدید در 
انتظار ترک برگ شدن است که تا پایان سال این تعداد به ۱۵ هزار سند تک برگ افزایش پیدا می کند. 
دســینه افزود: سندهای تک برگ شامل کل اسناد ادارات و سازمان هایی اجرایی و دولتی، نیروهای 

مسلح و سازمان زمین ملی و مسکن است.

فرماندار بندرعباس خبر داد
احیا و نوسازی محله اسالم آباد

وارد فاز عملیاتی شد 
رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد 

آمادگی ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی 
هرمزگان برای صدور اسناد مالکیت
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 رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها 
در آیین تکریم و معارفه مدیرکل فرودگاه های هرمزگان : 

محرومیت استان های جنوبی
 را جبران می کنیم

  اگر مردم از اموال دولت باخبر هستند و دستگاه مربوطه به آن نپرداخته یا شناسایی نشده ، آن را به اداره کل اقتصادی و دارایی 
در استان های خود در سامانه)سوت زنی دولت( معرفی و برای این کار حتی پاداش نیز درنظر گرفته شده است
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مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان اعالم کرد 

مردم سوت زنی کنند و پاداش بگیرند

وزارت ارشاد 
کتابخانه های کودکان 
و نوجوانان را قربانی نکند
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ادامه در صفحه 2

اهمیت مشاوره و ضرورت شناخت 
قبل از ازدواج

صفحه 2 را بخوانید بازدید سرزده نماینده ولی فقیه در هرمزگان از بازار بندرعباس



معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان :
 سنجش سالمت نو آموزان بدو ورود 
به دبستان تا پایان شهریور ادامه دارد

  گروه خبر //  معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی 
هرمزگان گفت: طرح سنجش ســالمت نو آموزان بدو ورود 
به دبســتان در ۳۴پایگاه از اول تیرماه آغاز و تا ۳۱ شهریور 
ادامه دارد که در این طرح تعداد۴۷۸۲۳نوآموز مورد سنجش 
قرار می گیرند. دکتر عبدالجبار ذاکری با بیان اینکه غربالگری 
نوآموزان جامانده ازطرح نیز با مراجعه به پایگاه های سنجش 
تا پایان آبانماه ادامه خواهد داشــت گفت: والدین پس از ثبت 
نام اولیه نوآموز خود در مدرسه پس از دریافت نوبت از پایگاه 
سنجش ســالمت نزدیک محل سکونت خود اقدام و درتاریخ 
مشــخص جهت غربالگری توسط مراقبین سالمت و پزشکان 
حضور می یابند .وی افزود: پایگاه ها قبل از شــروع فعالیت 
توسط تیم ســالمت از نظر رعایت پروتکل های بهداشتی به 
منظور پیشگیری ازبیماری کووید ۱۹مورد ارزیابی و پایش قرار 
می گیرند.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بیان 
کرد: نوآموزان در پایگاههای ســنجش سالمت از نظربینایی ، 
شنوایی ،سالمت دهان ودندان ،تغذیه و پایش رشد،بیماری آسم 
و سل و وضعیت واکسیناسیون توسط بهورز و مراقبین سالمت 
مورد ارزیابی قرار می گیرند.به گزارش ایسنا ؛ ذاکری بیان کرد: 
بررسی از نظر فرایند بلوغ، وضعیت شکم، آسیب های محیطی، 
بیماری تیروئید و قلبی وعروقی و اختالالت خونی و هپاتیت 
توسط پزشک مورد ارزیابی سالمت جسمی قرار می گیرند و 
در موارد غیرطبیعی نوآموز به ســطح تخصصی برای  بررسی 

بیشتر ارجاع داده می شوند.
مدیرکل بنیاد شهید هرمزگان خبر داد 
واگذاری زمین به 200 نفر از ایثارگران 

  گروه خبر // مدیرکل بنیاد شهید هرمزگان از کسب ۷ رتبه 
 کشوری از ســوی این اداره کل خبر داد. عطا ناوکی مدیرکل 
بنیاد شهید هرمزگان اظهار کرد: در ارزیابی طرح سپاس میان 
ادارات کل بنیاد شهید سراسر کشور در حوزه تجلیل و پاسداشت 
از جامعه ایثارگری، اداره کل بنیاد شهید هرمزگان رتبه اول کشور 
را بدست آورده است.وی افزود: در تحقق برنامه های عملیاتی 
بنیاد شهید نیز این اداره کل توانسته در میان ۷ استان برتر کشور 
قرار گیرد.این برنامه های عملیاتی شامل فعالیت های فرهنگی، 
تعاونی مسکن ایثارگران، ساماندهی گلزارها، بهداشت و درمان، 
تسهیالت و اشتغال بوده است.ناوکی همچنین خاطرنشان کرد: 
در رضایتمندی جامعه ایثارگری در اســتان نیز هرمزگان رتبه 
اول را کســب کرده است.مدیرکل بنیاد شهید هرمزگان با بیان 
ایــن که در یک ســاله اخیر به ۲۰۰ نفــر از اعضای خانواده 
ایثارگری زمین واگذار شده است، افزود: از کل جامعه ایثارگری 
 ۴۰۰ نفر هنوز زمین دریافت نکرده اند که طی امســال و سال 
آینده زمین دار خواهند شــد.به گزارش فارس ؛ به گفته وی، 
حقوق تمامی جانبازان زیر ۲۵ درصد در هرمزگان برقرار شده 

است .

خبر

خبری
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سرمقاله

  اشــتباهات وزارت فرهنگ وارشاد بدلیل عدم بررسی کارشناسانه در حوزه های 
مختلف و اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسانه در بخش های متفاوت ادامه دارد. چند ماه 
قبل وزارت ارشاد در تصمیمی غیرکارشناسانه، هرمزگان را جزو استان های برخوردار 
خواند و در توزیع آگهی ها به نشریات ، این استان را از لیست استان های غیربرخوردار 
خارج کرد. حتی این وزارتخانه مقداری تحقیق نکرد تا ببیند مرکز پژوهش های مجلس، 
هرمزگان را جزو استان صدرنشین در فقر وفالکت قرار داده است واین استان در بیکاری 
و گرانی هم رکوردار اســت و مشخص نیست برچه اساســی این استان را برخوردار 
محسوب کرد. در واقع هرمزگان برخوردار از فقر فالکت، محرومیت، نداری، بیکاری و 
بیماری، تبعیض و بی عدالتی است. البته متاسفانه در استان نیز مسئوالن واکنشی به این 
تصمیم و برخوردار خواندن هرمزگان محروم نشان ندادند.  در سطح ملی از چند روز قبل 
بحث واگذاری کتابخانه های تخصصی کودک و نوجوان از کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان به نهادکتابخانه های عمومی کشور مطرح است که با واکنش و مخالفت شدید 
برخی از فعاالن عرصه فرهنگ، اعضاء، مربیان، کارشناسان و مسئوالن کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان در سطح کشور مواجه شده و کمپین وکارزارهای مخالفت با 
این تصمیم غیرکارشناســی در کشور ایجاد شده است. کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانــان بیش از نیم قرن فعالیت دارد و این نهاد که فعالیت ها و کارگاه هایش کتاب 
محور اســت، کتابخانه هایش در کشور هم به عنوان کتابخانه های تخصصی کودک و 
نوجوان فعال هســتند و کتاب هایش نیز تخصصی اســت و حتی در دکوراسیون، میز 
وصندلی، رنگ های دیوارها و درب وپنجره کتابخانه های کانون و کتاب های منتشــر 
شــده توسط کانون   به روح و طبع لطیف کودک و نوجوان توجه شده تا جاذبه الزم را 
 داشته باشد و کودکان و نوجوانان، کانون را به عنوان خانه دوم خود بدانند ودر کتاب ها و 
کارگاه هایش غرق شــوند و در این کارگاه ها و مراکز تنفس کنند که تنفس در کانون، 
تضمین کننده آینده این قشــر آینده ساز کشور است. متاسفانه دســت درازی وزارت 
ارشــاد به حوزه ای صورت گرفته که زیرنظر وزارت آموزش و پرورش است و انتظار 
مــی رود وزارت آمــوزش و پرورش اجازه این دســت درازی وزارتخانه ای را ندهد. 
 وزارت فرهنگ وارشــاد قبل از هر تصمیمی نیاز اســت آمارهای مطالعه و استفاده از 
کتابخانه های عمومی کشور را مورد تجزیه وتحلیل قرار دهد. متاسفانه کتابخانه های عمومی 
 بامشکالتی مواجهند وحتی برخی از آنها باکمبود میز و صندلی و... مواجهند و کمبود این 
کتابخانه های عمومی در کشــور واســتانی مانند هرمزگان وجود دارد. متاســفانه در 
 اقدامی کارشناسی نشده و نامناســب کتابخانه عمومی شهدا در بندرعباس را از حالت 
کتابخانه ای خارج کردند. احداث کتابخانــه ای دیگر در پارک جنگلی بندرعباس  از 
یک دهه قبل همچنان نیمه تمام مانده اســت و وزارت ارشاد بهتر است به این بخش ها 
رســیدگی کند وکاری نکند تا کــودکان و نوجوانان را از کتــاب و کتابخوانی محروم 
کند. از وزیر محترم فرهنگ وارشــاد اســالمی انتظار می رود دستور توقف این طرح 
غیرکارشناســی را صادر کنند واز دست درازی به حوزه های فعالیت سایر وزارتخانه ها 
خودداری نمایند. از رئیس جمهور محترم هم انتظار داریم به وزارتخانه ها و وزاری دولت 
 اعالم کنند در امورات همدیگر دخالت نکنند و قشــر کودک و نوجوان را فدا و قربانی 
طرح های غیرکارشناسی شان نکنند. وزارت ارشاد این قشر را بی پناه و بی زبان نبینند 
 که نتوانند از حق شان دفاع کنند و اجازه دهند ارتباط کودکان ونوجوانان ایرانی با کتاب و 
کتابخانه های تخصصی کودک و نوجوان در مراکز کانون و کتابخانه های ســیار تداوم 
یابد. والدین اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مربیان و... از این تصمیم 
 نگرانند و امیدواریم دولت نیز با این تصمیم نابخردانه وغیرکارشناسانه مخالفت کند و به این 
نگرانی ها پایان دهند. پیشنهاد می شود وزیر فرهنگ وارشاد وسایر مسئوالن و اعضای 
هیئت دولت و نمایندگان مجلس به مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در 
استان های کشور بروند و وضعیت کتابخانه های تخصصی کودک و نوجوان در این مراکز 
را ببینند و با کتابخانه های عمومی مقایسه کنند وبا اعضاء، مربیان، کارشناسان و مدیران 
کانون گفتگو کنند وآنگاه در این زمینه تصمیم گیری کنند تا قشر کودک و نوجوان فدای 

    علی زارعیتصمیمات غیرکارشناسانه نشوند .

وزارت ارشاد کتابخانه های کودکان و نوجوانان را قربانی نکند

دادگستری  کل  رئیس   // گروه خبر 
هرمزگان گفــت: ۱۰۰ هزار هکتار از 
مجموع ۱۳۲ هزار هکتار اراضی این 
اســتان هیچ گونه تداخلی ندارند و 
آماده اند تا نســبت به صدور اسناد 

مالکیت شان اقدام شود.
  بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛ نهمین 
جلسه کمیسیون رفع تداخالت اراضی 
و دهمین جلسه قرارگاه صدور اسناد 
اســتان هرمزگان با حضــور مجتبی 

استان  دادگستری  قهرمانی رئیس کل 
و مدیران کل جهاد کشــاورزی، منابع 
طبیعی و ثبت اســناد برگزار شــد. 
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان 
در جریان این نشســت با بیان اینکه 
شهرستان های بندرلنگه و بندرعباس 
بیشترین تداخالت اراضی را در میان 
مناطق مختلف استان به خود اختصاص 
داده انــد بر لزوم تعیین تکلیف هر چه 

سریعتر اراضی تعیین تکلیف نشده در 
اقصی نقاط اســتان تأکید کرد. مجتبی 
قهرمانی با بیان اینکه مجموع اراضی 
اســتان هرمزگان هفت میلیون و ۲۰۰ 
هزار هکتار اســت که در قالب ۱۰۰۰ 
پالک تعریف شــده است، بیان داشت: 
از این تعداد ۵۸۴ پالک دارای تداخل 
می باشند. وی همچنین تصریح کرد: 
از مجموع پــالک های دارای تداخل، 
۱۵۲ پالک تعیین تکلیف شــده است 
و برای تعیین تکلیف ۴۳۲ پالک دیگر 
ضرورت دارد با استفاده از غربالگری و 
اولویت بندی بر اساس مساحت عرصه 
زمین های مــورد نظر و تقدم و تأخر 
درخواســت های مالکین، تدابیر الزم 

اندیشیده شود.
  قهرمانی با بیان اینکه در حال حاضر 
۱۰۰ هــزار هکتــار از مجموع ۱۳۲ 
هزار هکتار اراضی اســتان هیچ گونه 

 تداخلــی ندارند، گفــت: این اراضی 
آماده اند تا نســبت به صدور اســناد 
کل  اقدام شــود.رئیس  مالکیت شان 
دادگستری اســتان هرمزگان با اشاره 
به اینکه در خصوص حــدود ۱۰ تا 
۲۰ هزار هکتــار از اراضی اســتان 
 باید در کمیســیون رفــع تداخالت 
 تصمیم گیری شود، یادآور شد: الزم است 
به گونه ای عمل کنیــم که بار اضافه 
ای بر دوش مردم تحمیل نشــود و با 
رعایت موازین قانونی و با استفاده از 
ســریع ترین و کم هزینه ترین روش 
ممکن کار تعیین تکلیف اراضی مذکور 
انجام شــود.وی همچنین بیان داشت: 
صدور ســند تک برگ بــرای مالک 
زمین، حاکمیــت، قوه قضاییه و عموم 
مردم منافع زیادی بــه همراه دارد که 
از جملــه آنها می توان بــه افزایش 
اراضــی، جلوگیری  افــزوده  ارزش 

 از تعــرض به محــدوده آنها، کاهش 
پرونده های قضایی مرتبط با این حوزه 
و احیای حقوق عامه اشاره نمود.رئیس 
کل دادگستری استان هرمزگان با تأکید 
بــر اینکه موفقیــت در تعیین تکلیف 
اراضی تنها در ســایه مدیریت و کار 
جهادی میسر خواهد شد، خاطرنشان 
کرد: ضرورت دارد جلسات کمیسیون 
رفع تداخالت استان و کارگروه های 
شهرستانی آن به صورت روزانه تشکیل 
شود و در خصوص موارد باقی مانده 
در کوتاهترین زمان ممکن تصمیمات 
مقتضی اتخاذ گردد.وی اذعان داشت: 
در تصمیمات کمیسیون رفع تداخالت 
اســتان باید حقوق مــردم و دولت به 
موازات یکدیگر مورد توجه قرار گیرد 
و تدابیر الزم به گونه ای اتخاذ شــوند 
که با رعایت قانون، از تشکیل هرگونه 

پرونده قضایی جدید جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد 

آمادگی ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی هرمزگان برای صدور اسناد مالکیت

گروه خبر // نماینده ولی فقیه در استان 
هرمزگان و امــام جمعه بندرعباس به 
و  از مســئولین دولتی  همراه جمعی 
خدمات شهری به صورت سرزده از بازار 

بندرعباس بازدید کرد.
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ حجت االسالم 

والمسلمین محمد عبادی زاده به صورت 
سرزده از بازار بندرعباس بازدید کرد و 
وضعیت کســب و کار بازاریان رو رصد 
و ارزیابــی کرد.وی در این بازدید ضمن 
حضــور در میان عموم مردم، با بازاریان 
و مردم در خصوص مشکالت به گفتگو 

پرداخت و اقدام بــه پیگیری چالش ها 
و مشــکالت بازار از مســئولین کرد.
حجت االسالم والمسلمین عبادی زاده در 
این بازدید قول پیگیری تا حصول نتیجه 
و حل چالش های بازاریان را داد که مورد 
استقبال گسترده مردم و کسبه قرار گرفت.
والمسلمین  حجت االسالم  است؛  گفتنی 
محمد عبــادی زاده، نماینده ولی فقیه در 
استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس 
به صورت مســتمر از مناطق و محالت 
کم تر برخوردار شــهر بندرعباس بازدید 
می کنــد و به همراه مســئوالن دولتی و 
خدمات شهری مسائل و چالش های مردم 
را مورد پیگیری و اقدامات دستگاه ها را 

مورد نظارت قرار می دهد.

ادامه از تیتر یک //
 * شناســایی ۵00 ســند جدید امــوال و امالک 
دولتــی / ۱۷ درصــد مازاد تکلیــف درآمدهای 

استانی وصول شده است
  مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان با اشاره 
به اینکه درحال حاضر هیچ سند دفترچه ای در خزانه 
نداریم، از شناسایی ۵۰۰ سند جدید اموال و امالک 
دولتی خبرداد که در حال صدور ســند هستند. وی 
تصریح کرد: در کنار این وظیفه، یکی دیگر از وظایف 
اداره کل اقتصادی و دارایی در استان ها اجرای تبصره 
۱۸ قانون بودجه است که براساس این تبصره، تمامی 
امــوال و امالک مازاد دولت بعد از شناســایی باید 
فروخته یا مولد ســازی شود.دسینه ادامه داد: در این 
راستا دستگاه ها مکلف هستند اموال خود را در سامانه 
ســادا ثبت کرده در غیر این صورت هیچ هزینه ای 
مربوط به آن را نمی تواننــد پرداخت کنند.مدیرکل 
امور اقتصادی و دارایی هرمزگان در ادامه ســخنان 
خود با بیان اینکه ســال ۹۹ مبلغ ۱۶ میلیارد تومان 
از اموال مازاد ارگان های دولتی در استان هرمزگان به 
فروش رسیده است، میزان فروش این اموال در سال 
۱۴۰۰ را نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان اعالم کرد.وی 
در خصوص فعالیت های دبیرخانه ستاد درآمد استان 
بــه عنوان یکی دیگر از وظایف اداره کل اقتصادی و 
دارایی در استان ها نیز بیان کرد: براساس تکلیف قانون 
بودجه امسال استان هرمزگان، حدود ۱۵ هزار و ۴۰۰ 
میلیارد تومان درآمد بوده که این مبلغ در سال گذشته 
هفت هزار  و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است و طی پنج 
ماهه امسال نیز ۱۷ درصد مازاد تکلیف درآمدهای 

استانی وصول شده است. 
* معرفی اموال شناسایی نشده به سامانه سوت 

زنی دولت
   دســینه، زمینــه مصــارف حاصــل از فــروش 
 ایــن امــوال را در ردیــف هزینــه ای و تملــک 
دارایی های سرمایه ای)طرح های عمرانی( عنوان کرد 
و افزود: قانون گذار به صراحت اعالم کرده اگر مردم 
از اموال دولت باخبر هستند و دستگاه مربوطه به آن 
نپرداخته یا شناسایی نشده آن را به اداره کل اقتصادی 
و دارایی در اســتان های خود در سامانه)سوت زنی 
دولت( معرفی و برای این کار حتی پاداش نیز درنظر 
گرفته شده است. وی ابراز امیدواری کرد با شناسایی 
فرارهای مالیاتی، ساماندهی کارتخوان ها و نیز فروش 
اموال مازاد دســتگاه ها، این میزان از درآمد تکلیفی 
استان را محقق کنیم.دسینه یکپارچه سازی حساب های 
متفرقه ادارات دولتی را در راستای افزایش نظارت بر 

حساب ها و انضباط مالی این ارگان ها دانست و در 
ادامه سخنان خود به وجود »هیات ۲۵۱ مکرر« اشاره 
کرد که به دنبــال احقاق حقوق و منافع مردم بوده و 
کار آن بررســی اختالف های بین مودیان مالیاتی و 
اداره کل مالیاتی است.  نماینده وزیر امور اقتصادی 
و دارایی در هرمزگان بــا بیان اینکه مردم از طریق 
ســامانه »هیات ۲۵۱ مکرر« می توانند شکایت های 
خود را نسبت به مالیات قطعی شده ثبت کنند و نیازی 
به مراجعه حضــوری ندارند، در این رابطه به تعدیل 
۱۴۲ پرونده اشاره کرد که شکایت ها یا تعدیل یا رفع 
تعرض شده است.دسینه تهاتر دارایی ها و بدهی های 
دولت را از دیگر وظایف اداره کل اقتصادی و دارایی 
در استان هرمزگان عنوان کرد که در این بخش نیز در 
سال گذشته ۱۶۲ میلیارد تومان تهاتر نوع الف)تهاتر 

مالیاتی( و نوع ب)تهاتر بانکی( انجام شده است. 
* تصویــب ۳2 هزارو ۹۴۷ میلیــارد ریال طرح 

سرمایه گذاری در کمیته تولید و اشتغال 
  مدیرکل امــور اقتصادی و دارایــی هرمزگان در 
خصوص مســتقر بودن دبیرخانه تبصره ۱۸ قانون 
بودجه نیز گفت: بند الف تبصره ۱۸ حمایت از تولید و 
ایجاد اشتغال است و نخستین بار در سال ۹۶ به دولت 
اجازه داده شد نسبت به برنامه ریزی و سیاست گذاری 
برای ایجاد فرصت های شــغلی جدیــد و پایدار از 
طریق نهادهــای حمایتی و اعتباری، آموزشــی و 
اجرایی اقداماتی انجام شود اما از سال گذشته مجلس 
شورای اسالمی تصمیم گرفت دبیرخانه این تبصره در 
اختیار وزارت امــور اقتصادی و دارایی قرار بگیرد.

دسینه اضافه کرد: با هدایت های استاندار هرمزگان و 
همراهی همه دستگاه های اجرایی و بانک های عامل  
خوشبختانه ۱۰۰ درصد مبالغ تسهیالت مصوب استان 
جذب شده اســت و به جز بودجه های مصوب ملی 
پتروپاالیشــگاه های شهید سلیمانی و مکران، اعتبار 
تخصیصی اســتان هرمزگان در ســال گذشته ۸۱۰ 
میلیارد تومان بوده اســت.وی با  اشاره به تصویب 
۳۲ هزار و ۹۴۷ میلیارد ریال طرح ســرمایه گذاری 
در کمیته تولید و اشــتغال استان افزود: نشست ها و 
کمیته های بررسی منابع طرح های تولید و اشتغال سال 
۱۴۰۱ نیز از مهرماه سال جاری آن برگزار می شود، 
لذا افرادی که در راستای تولید و اشتغال و بهره وری 

تمایل به سرمایه گذاری دارند از طریق دستگاه های 
مربوطه خود اقدام کنند. 

* شناسایی مجوزها و پهنه هایی عاری از مجوز
  مدیرکل امــور اقتصادی و دارایــی هرمزگان در 
خصوص عملکرد مرکز خدمات سرمایه گذاری استان 
هرمزگان به عنوان هاب ســرمایه گذاری استان نیز 
ابرازداشــت: از شهریور سال ۱۴۰۰ تاکنون کارهای 
خوبی از جمله شناســایی پهنه های عاری از مجوز 
انجام شده و گزارش آن به رییس جمهور ارائه شده 
است.  دسینه با اشاره به شناسایی مجوزها و پهنه هایی 
در حوزه های کشاورزی، معدن، گردشگری، صنعت 
و معدن و احداث نیروگاه برق در اســتان هرمزگان 
خاطرنشان کرد: در حوزه معدن تاکنون ۱۰۸ معدن، 
کشاورزی ســه ســایت ۹۰۰ هکتاری و در حوزه 
احداث گلخانه چهار سایت پرورش میگو و همچنین 
سه زون پرورش ماهی و ۲۵ نقطه نیروگاه خورشیدی 
شناسایی و مجوزهای اداری آن آماده واگذاری است. 
وی در خصوص اطلس ســرمایه گذاری در استان 
هرمزگان نیز گفت: این اطلس که به منظور تســهیل 
در سرمایه گذاری، ارائه مشاوره به سرمایه گذاران و 
بهبود وضعیت کسب و کار در استان، اولویت های آن 
مشخص شده و براساس این اولویت ها نیز ظرفیت های 
مناطق و نوع فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری 

براساس این پهنه ها مشخص شده است. 
* ثبت ۴ هزار و ۴۳0 درخواست سرمایه گذاری 

  وی همچنیــن در خصوص درگاه ملی مجوزهای  
کســب و کار گفت: در ماده هفــت قانون اجرای 
سیاســت های اصل ۴۴، هیات مقــررات زدایی و 
بهبود محیط کسب و کار تعریف شده و وزیر اقتصاد 
و دارایی موظف اســت شرایط مراحل و هزینه های 
صدور مجوزها را شفاف تشریح کند، در همین راستا 
دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب 
و کار و درگاه ملی مجوزهای کســب و کار تعریف 
شده است. دســینه هدف اصلی از ایجاد این درگاه 
ملــی به جلوگیری از امضــای طالیی و رفتارهای 
ســلیقه ای، حذف مقررات زائد، کاهش زمان صدور 
مجوز و جلوگیری از رانت و فســاد اشــاره کرد و 
افزود: یک پنجره واحد ســرمایه گذاری در استان 
 هرمزگان وجود دارد که براساس آن میانگین زمان 

پاسخ دهی به استعالم های بین دستگاهی از ۴۵ روز 
بــه ۱۵ روز کاهش پیدا کرده اســت.  به گفته وی، 
از ابتدای شــهریور سال گذشته تا ۱۵ شهریور سال 
جاری، چهار هزار و ۴۳۰ درخواست ثبت شده، ۲۳ 
هزار و ۳۸۵ استعالم دریافت که از این تعداد ۱۹ هزار 
و ۶۷۹  اســتعالم تکمیل شده است. دسینه تصریح 
کرد: در بحث شورای هماهنگی دستگاه های وزارت 
اقتصادی و دارایی به دلیل جایگاه خود و ارتباطی که 
با سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی دارد، این شورا 
با محوریت اداره کل اقتصادی و دارایی در استان ها 
وجود دارد، لذا اداره کل اقتصادی و دارایی به عنوان 
دستگاه مادر، اداره کل امور مالیاتی، اداره کل گمرک، 
رییس شــورای هماهنگی بانک های استان، رئیس 
اداره اموال تملیکی، بیمه هــا، بورس و مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی به عنوان اعضای این شورا هستند. 

* به دستور استاندار پرونده مالیاتی ۵0 بنگاه 
بزرگ اقتصادی به هرمزگان انتقال داده می شود

  مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اســتان هرمزگان 
ابراز داشــت: در راســتای تاکید جدی استاندار و 
همراهی و مشــارکت قوه قضائیه و سایر نهادهای 
نظارتی تاکنون ۵۰ بنگاه بزرگ اقتصادی شناسایی 
شــده که مالیات آنها در خارج از استان پرداخت 
می شود.دســینه با بیان اینکه بر اساس پیگیری ها 
و دستور اســتاندار پرونده مالیاتی ۵۰ بنگاه بزرگ 
اقتصادی به هرمزگان انتقال داده می شــود، گفت: 
امیدواریــم در اولین فرصت ممکــن وزیر اقتصاد 
دســتور انتقال پرونده مالیاتی، حساب های بانکی 
و قراردادهــای بیمه ای آن ها به اســتان هرمزگان 
 را صــادر کند.بــه گــزارش ایرنا ؛ وی بــا بیان

 اینکه با انتقال پرونده این بنگاه های اقتصادی عواید 
مالیاتی آن ها به خود مردم استان هرمزگان خواهد 
رسید، خاطرنشان کرد: این موضوع به عنوان یکی از 
درخواست های جدی در اداره کل اقتصادی و دارایی 

استان هرمزگان درحال پیگیری است .

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان اعالم کرد 

مردم سوت زنی کنند و پاداش بگیرند
 بازدید سرزده نماینده ولی فقیه در هرمزگان

 از بازار بندرعباس

  گروه خبــر // فرماندار شهرســتان 
بندرعبــاس از احیا و نوســازی بافت 

فرسوده محله اسالم آباد خبر داد.
   به گــزارش خبرنگار دریــا ؛  محمد 
مرودی در جلسه ســتاد بازآفرینی شهر 
بندرعباس تصریح کرد: با توجه به تاکید 

اســتاندار هرمزگان بر احیای بافت های  
فرســوده در محالت شــهر  بندرعباس، 
بهسازی و نوسازی محله اسالم آباد وارد 
فاز عملیاتی شــد . وی با اشاره به اینکه 
در ستاد بازآفرینی شهری باید از تجربیات 
و مدل های موفق موجود در کشور الگو 
گرفت افــزود: در صورتی که طرح های 
میــان مدت و دراز مدت کارشناســی و 
نوآورانه طراحــی و ارائه گردد، می توان 
از اعتبارات شهرســتان، اســتان و حتی 
ملی جهت اجرا بهره بــرد. نماینده عالی 
 دولت در شهرســتان بندرعبــاس ادامه 
 داد: الزمــه ی این مهم حضــور مردم و 
اقناع ســازی آنان در جهت احیاء بافت 

قدیم مــی باشــد فرماندار شهرســتان 
بندرعباس ضمن تاکید بر همکاری همه 
دســتگاه ها اجرایی شهرستان در جهت 
تســریع در روند احیا و نوســازی محله 
اســالم آباد گفت: اگر در محالت قدیمی  
زیر ساخت های الزم فراهم شود بخش 
خصوصی از حضور و سرمایه گذاری در 

این محالت استقبال می کند .
  مرودی در پایان ضمن تاکید  بر طراحی 
کارشناسی و فنی  گفت: الزم است اجرای 
طرح های بازآفرینی شهری با هماهنگی 
کامل نهادهــای متولی ودســتگاه های 
اجرایی انجام شود تا شاهد دوباره کاری 

واتالف زمان و سرمایه نباشیم .

فرماندار بندرعباس خبر داد

احیا و نوسازی محله اسالم آباد وارد فاز عملیاتی شد 

گروه خبر // معاون تولید شــرکت نفت ستاره 
خلیج فارس گفت: تولید بنزین پاالیشگاه ستاره 
تأمین کننده  اصلی ترین  عنوان  به  خلیج فارس 
بنزین کشور، نســبت به مدت مشابه در سال 

گذشته بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته است.
   به گزارش خبرنگار دریا ؛  سروش ذیگلری بیان 
کرد: از جمله گام ها و دستاوردهای مهم شرکت نفت 
ستاره خلیج فارس به عنوان نگین صنعت پاالیشی 
کشور در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱، افزایش تولید 
فرآورده اســتراتژیک بنزین بوده است، به نحوی 
که با وجود افزایش ســفرهای تابستانی و متعاقبًا 
افزایش مصرف روزانه کشور، هیچ گونه خللی در 
موازنه تولید و مصرف بنزین کشور به وجود نیامده 
اســت.وی با اشاره به تحریم های ظالمانه استکبار 
جهانی و دشــمنان قســم خورده ملت بزرگ و 
شریف کشور عزیزمان ایران و قرار گرفتن شرکت 
نفت ستاره خلیج فارس در لیست تحریم های اخیر 
که با اهداف شوم ایجاد اختالل در تأمین سوخت 
مصرفی لجستیک و ناوگان حمل و نقل، نیروگاه های 

برق و زیرساخت های کشور و نهایتاً سلب امنیت و 
آسایش خاطر هم وطنان عزیزمان صورت پذیرفته 
است، گفت: یکی از اهداف کالن پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس تولید فرآورده های پاک با کیفیتی باالتر 
از حدود مجاز مؤلفه های زیست محیطی استاندارد 
یورو ۵ در کالس جهانی به شمار می رود به نحوی 
که میزان گوگرد بنزین تولیدی پاالیشگاه با حدود 
۲۰ برابر کمتر از مقدار مجاز، تأثیر بســزایی را در 
کاهش آالیندگی های زیست محیطی ایفا نموده که 
خدمتی ارزشمند به حفظ محیط زیست و سالمت 
هم وطنان می باشد لیکن معاندین و بدخواهان ملت 
این موضوع را نیز بر نتافته اند و با اعمال تحریم ها 
به دنبال خدشــه دار کردن ســالمت هم وطنان و 
محیط زیست هستند.معاون تولید شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس افزود: بــا برنامه ریزی های صورت 
گرفته طی اجرای مراحل آتی پروژه افزایش ظرفیت 
و طرح های توســعه زنجیره ارزش فرآورده ها، در 
آینده ای نزدیک پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس 
به پتروپاالیشــگاهی بزرگ و مــدرن به منظور 

تولید محصوالت مورد نیاز کشــور و ایجاد ارزش 
افزوده بیشتر تبدیل خواهد شد.ذیگلری خاطرنشان 
کرد: فرزندان نخبه، متخصص و غیرتمند این مرز 
و بوم در قامت مدافعان امنیت سبد سوخت کشور 
با گمنامی در شــرایط سخت عملیاتی به  صورت 
بی وقفه و شــبانه روزی در گرمای طاقت فرسا و با 
ازخودگذشتگی، جان فشانی و فداکاری، دوشادوش 
یکدیگر در ابرپاالیشــگاه ستاره خلیج فارس در 
تالش اند تا ضمن تأمین امنیت انرژی، خودکفایی 
و استقالل کشــور، رفاه و اطمینان خاطر را برای 
هم میهنان عزیزمان ارمغان آفرین باشند و پرچم پر 
افتخار کشور عزیزمان را بر بلندای قله های ترقی و 

پیشرفت به اهتزاز در آوردند.وی در پایان افزود: در 
سخت ترین شرایط با وجود اعمال تحریم های همه 
جانبه علیه کشور عزیزمان لیکن با تبدیل هوشمندانه 
تهدیدها به فرصت های بی نظیر و با اتکا به توان فنی 
و ظرفیت های منحصر به فرد دانش بنیان داخلی، 
افق های روشــنی در راه خودکفایی، پیشرفت های 
چشــمگیر و روزآمد در همه حوزه های تخصصی 
صنعت پاالیش کشور گشوده شــده است که در 
پرتوی آن، استمرار عملیات تولید بیش از ۴۰ درصد 
بنزین سبد سوخت کشور در ستاره خلیج فارس به 
عنوان بزرگ ترین پاالیشگاه میعانات گازی جهان 

حاصل گردیده است.

افزایش 20 درصدی تولید بنزین 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

 گروه خبر // مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان 
از تامین بخشی از آب مورد نیاز ستاد اربعین خبر داد.

  بــه گزارش خبرنگاردریا ؛ عبدالحمید حمزه پور با بیان 
اینکه مشارکت آبفا در این زمینه یک وظیفه است، تصریح 
کرد: در این ارتباط ۲۰ هزار بطری آب معدنی برای تامین 
 آب مورد نیاز شــرکت کنندگان در مراسم اربعین ارسال 

شد. 
  بــه گفته وی، این آب ها در قالب بســته بندی تامین و 
به محل برگزاری پیاده روی اربعین ارسال شد.حمزه پور 
در عین حال از کمک های نقدی به این ســتاد خبر داد 
و گفت: مجموعه کارکنان آبفا نیز مشــارکت الزم در این 

مراسم بزرگ و معنوی خواهند داشت. 

تامین بخشی از آب مورد نیاز شرکت کنندگان 
پیاده روی اربعین توسط آبفا هرمزگان 
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سال بیست و یکم شماره3979 سرویس استان ها – بوشهر //  مدیرکل بنادر 
و دریانوردی اســتان بوشهر گفت: در پنج ماه 
نخست امســال ترانزیت خارجی در این بندر 
نسبت به مدت مشــابه سال گذشته رشد ۲۰۰ 

درصدی داشته است. 
محمد شکیبی نسب به خبرنگاران اعالم کرد: افزون 
بر پنج هزار تن کاال تا پایان مرداد ماه سال جاری 
از این بندر ترانزیت شــده است. وی عنوان کرد: 
بکارگیری گروه های کارگری تخصصی مناسب از 
لحاظ کیفی و کمی و عملیات شبانه روزی بندری، 
پایش مستمر عملیات تخلیه و بارگیری، کاهش 
سرویس تایم شناورها و بروکراسی از یک سو و 
فعالیت های شرکت حمل و نقلی از سوی دیگر از 
عوامل این رشــد به شمار می رود.  شکیبی نسب 
افزود: بیشترین میزان کاالهای ترانزیتی این بندر 
دام زنده و خودرو و بیشــترین مقاصد این کاالها 
کشــورهای قطر و عراق بوده است. وی اضافه 
کرد: آماده ســازی زیرســاخت های بندری در 

سال های اخیر رشد چشمگیر در ترانزیت کاال از 
بندر قدیمی و خوشــنام بوشهر را به همراه داشته 
اســت و عالوه بر این، بندر دیر نیز از بهار سال 
گذشته از مزیت رویه ترانزیت خارجی برخوردار 
شــده اســت. مدیرکل بنادر و دیانوردی استان 
بوشهر ادامه داد: در پنج ماه نخست امسال حدود 
۲۰۰ باکس کانتینر تحت رویه ترانزیت خارجی 
در بندر دیر به مقصد کشــور قطر بارگیری شده 
است. شکیبی نسب اعالم کرد: از ابتدای مرداد ماه 
ســال جاری با همکاری گمرک ایران و اداره کل 
گمرک استان بوشهر مجوز رویه ترانزیت خارجی 
برای بندر گناوه نیز صادر شده است که می تواند 
عملکرد آن بندر را توسعه دهد.وی اضافه کرد: در 
این راســتا دریافت مجوز رویه ترانزیت خارجی 
برای بندر کنگان نیز در دست اقدام است.شکیبی 
نســب اظهار کرد: پیش بینی می شود با توجه به 
زیرساخت های بندری ایجاد شده و سیاست های 
سازمان بنادر و دریا نوردی، در ماه های پیش رو 

شاهد افزایش فعالیت های شرکت حمل و نقلی و 
رشد چشمگیر ترانزیت کاال از بنادر استان بوشهر 
باشیم. رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره 
کل بنادر و دریانوردی اســتان بوشــهر در ادامه، 
گفت: در آخرین مورد، ســواحل مناطق جنوبی 
استان بوشهر تحت تاثیر عملیات نفتی کشورهای 
همسایه آلوده شده است. حجت خسروی افزود: 
سواحل جنوبی استان بوشهر از ابتدای نیمه مرداد 
ماه امسال شــاهد آلودگی نفتی وسیع بوده است 
که در مرحله نخست بررسی برای شناسایی منبع 
آلودگی در دستور کار اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان بوشهر قرار گرفت و در این راستا ظرفیت  
پایش های پهپادی، کوادکوپتر و شناورهای تندرو 
و روش نوین استخراج تصاویر ماهواره ای منطقه 
خلیج فارس مورد استفاده قرار گرفت. وی اعالم 
کرد: با بررسی ها و مدل سازی های انجام گرفته 
مشــخص شــد احتمال نزدیک به یقین آلودگی 
آب های ســواحل جنوبی استان بوشهر از مناطق 

نفتی کشورهای همسایه )میادین نفتی العربیه( ناشی 
شده است. وی گفت: در این راستا هماهنگی برای 
انعکاس موضوع به متولی محیط زیســت منطقه 
خلیج فارس از طریق سازمان های محیط زیست 
و بنادر و دریانوردی انجام شــده است. خسروی 
اظهار کرد: همچنین در آلودگی  ســواحل سیراف 
تیم مقابله با آلودگی بنادر و دریانوردی اســتان 
بوشهر به منطقه اعزام و به صورت فیزیکی نسبت 
به جمع آوری لکه ها و تاربال های نفتی رسیده به 
ساحل اقدام کرد. وی گفت: این آلودگی به صورت 

۱۰۰درصد قابل پاکسازی نبود و در هنگام وقوع 
آن، اثرات مخربی در محیط زیست ساحل باقی 
می گذارد، اما با این حال از تمام ظرفیت ها برای 
پاکسازی حداکثری استفاده شد. حجت خسروی 
اعــالم کرد: از ابتدای امســال ۳۸ مورد آلودگی 
دریایی در اســتان بوشهر رخ داده است که از این 
مجموع ۹ مورد آلودگی های نفتی فراساحل، سه 
مورد آلودگی ناشــی از تاسیسات خشکی و بقیه 
مربوط به کشتی ها و سایر عوامل موثر در ایجاد 

آلودگی دریایی بوده است.

سرویس استان ها – بوشهر //  رئیس 
اداره انجمــن اولیا و مربیان آموزش و 
بوشهر گفت: در مرکز  استان  پرورش 
استان، کرایه سرویس برای مینی بوس 
به ازای هر دانش آموز در ماه ۲۰۰ هزار 
تومان  هزار   ۳۰۰ ون  خودروی  تومان، 
و تاکســی ۴۰۰ هزار تومان تعیین و 
تصویب شده اســت اما اگر سرویس 
نقل  بین ۲ منطقه شهرداری، حمل و 
به کرایه هر  انجام دهد،  را  دانش آموز 
وســیله نقلیه ۵۰ هزار تومان اضافه 

می شود. 
بهــرام مغدانــی در جمــع خبرنگاران 
بوشــهر اظهار کرد: نرخ سرویس های 
دانش آموزی ابتدا در کارگروه های ماده 
سرویس های  ساماندهی  )کارگروه   ۱۸
مدارس( در همه شهرستان ها و مناطق بر 
اساس میزان رشد تورم ساالنه بررسی 
و نرخ های پیشــنهادی برای تصویب به 
شوراهای اســالمی ارسال می شود. وی 
با بیان اینکه شــوراهای اســالمی پس 
از بررسی، لیســت نرخ های مصوب را 
به شــهرداری ها ابالغ می کنــد، افزود: 

شــهرداری ها از طریق ادارات آموزش 
و پرورش، لیســت نهایی را در اختیار 
مدارس قــرار می دهند. رئیــس اداره 
انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش 
استان بوشهر خاطرنشان کرد: در برخی 
از شهرها و مناطق، شهرداری ها اسامی 
شــرکت های مجاز حمل و نقل دانش 
آمــوزان را  نیز بــه ادارات آموزش و 
پــرورش اعالم می کننــد و مدارس از 
طریق این شــرکت ها، ســرویس های 
دانش آموزان را تامین می کنند. مغدانی 
در خصــوص شــهرها و مناطقی که 
شــرکت های حمل و نقل دانش آموزی 
وجود نــدارد، تصریح کــرد: رانندگان 
متقاضی بــرای گرفتن مجــوز باید به 
شهرداری ها مراجعه کنند که شهرداری ها 
نیز پس از بررســی صالحیــت راننده 
و ایمنی وســیله نقلیه، مجوز را صادر 
می کند. وی با بیان اینکه در هر ۲ حالت 
اولیا متقاضی گرفتن سرویس برای فرزند 
خود باید به مدرسه مراجعه کنند، اضافه 
کرد: مدیران مدارس باید با شرکت های 
مجاز قرارداد منعقد کرده تا بر اســاس 

ضوابط و قوانین به دانش آموزان خدمات 
ارائه دهند.رئیــس اداره انجمن اولیا و 
مربیان آموزش و پرورش استان بوشهر 
با بیان اینکه نرخ های ابالغ شده در هر 
شهر یا منطقه، متفاوت است، اظهار کرد: 
در مرکز استان، کرایه سرویس در  درون 
هر منطقه شهرداری برای مینی بوس به 
ازای هر دانــش آموز در ماه ۲۰۰ هزار 
تومان، خودروی ون ۳۰۰ هزار تومان و 
تاکسی ۴۰۰ هزار تومان از سوی شورای 
اسالمی شهر بوشهر تعیین و تصویب شده 
است،  اما اگر ســرویس بین ۲ منطقه 
شــهرداری، حمل و نقل دانش آموز را 
انجــام دهد، به کرایه هر وســیله نقلیه 
۵۰ هزار تومان اضافه می شود. مغدانی 
در پایان گفــت: برای ارتقا مهارت های 
دانش آموزی،  ســرویس های  رانندگان 
به زودی کارگاه آموزشــی با همکاری 
پلیس راهــور  برگزار می شــود. وی 
 تصریح کرد: با تشکیل بانک اطالعات 
دانش آمــوزی در مــدارس، ۴۲ هزار 
دانش آموز در سراســر استان، متقاضی 
استفاده از سرویس دانش آموزی هستند.

نرخ سرویس مدارس بوشهر اعالم شد

رشد ۲۰۰ درصدی ترانزیت خارجی بندر بوشهر

 ســرویس استان ها – بوشهر //  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان بوشــهر گفت: در حال حاضر ظرفیت آب شیرین کن های 
بوشــهر ۵۰ هزار متر مکعب است که تا پایان سال به ۱۰۰ هزار متر 

مکعب در شبانه روز می رسد.
ابوالحسن عالی در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: به منظور 
توسعه آب شیرین کن ها در استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته 
و طرح هــای مهمی در دســت اجرا داریم. وی با اشــاره به وارداتی 
بودن آب اســتان بوشــهر بیان کرد: حدود ۷۵ درصد آب مصرفی از 
خطوط انتقــال کوثر و کازرون، حدود ۱۵ درصد منابع آب شــرب 
اســتان بوشهر از آب شــیرین کن ها و کمتر از ۱۰ درصد از منابع آب 
محلی تأمین می شود. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
تأمین آب پایدار در اســتان را یک ضرورت دانست و تصریح کرد: 
در حال حاضر آب شــیرین کن کنگان به ظرفیت ۱۲ هزار و ۵۰۰ متر 
مکعب، آب شیرین کن بوشــهر با ظرفیت ۲۲ هزار ۵۰۰ متر مکعب و 

آب شیرین کن شماره ۴ بوشــهر به ظرفیت هفت هزار متر مکعب در 
شبانه روز تولید دارند. وی با اشاره به فعالیت آب شیرین کن ۶۰۰ متر 
مکعبی روستاهای نوار ساحلی دشتی و هزار متر مکعب جزیره شیف 
خاطرنشان کرد: ظرفیت تولید آب در آب شیرین کن های استان به ۵۰ 
هزار مترمکعب در شــبانه روز رسیده است. عالی با اشاره به افزایش 
دو برابری تولید آب شیرین کن های استان تا پایان سال جاری بیان کرد: 
با تکمیل طرح های در دســت اجرا، ظرفیت آب شیرین کن های استان 
بوشهر تا پایان سال به ۱۰۰ هزار متر مکعب در شبانه روز می رسد. وی 
از نوســازی و بهسازی آب شیرین کن دو هزار و ۵۰۰ مترمکعبی شهر 
سعدآباد خبر داد و اضافه کرد: آب شیرین کن شش هزار و ۵۰۰ هزار 
متر مکعب وحدتیه - دالکی به زودی وارد مدار بهره برداری می شود و 
آب شیرین کن دو هزار مترمکعب شهر اخند در دهه فجر امسال افتتاح 
خواهد شد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر افزود: فاز 
اول آب شیرین کن ۲۸ هزار مترمکعب سیراف - جم به ظرفیت ۱۰ هزار 
مترمکعب و فاز اول آب شیرین کن ۳۵ هزار متر مکعب شهر بوشهر با 
ظرفیت ۱۲ هزار متر مکعب امسال به بهره برداری می رسد. وی با اشاره 
به برگزاری مناقصه آب شیرین کن پنج هزار متر مکعبی عسلویه تصریح 
کرد: پروژه های آب شیرین کن عسلویه، دیر، نیروگاه اتمی تا سال ۱۴۰۳ 
به بهره برداری خواهد رسید و دنبال اخذ مجوز برای آب شیرین کن شهر 
بنک هستیم. عالی با اشــاره به اجرای یک واحد آب شیرین کن هزار 
متر مکعبی در هلیله- بندرگاه گفت: فاز اول عملیات اجرایی آبرسانی 
روستایی با مشــارکت قرارگاه محرومیت زدایی با سرمایه گذاری ۹۰ 

میلیارد تومان در حال اجرا است.

با تکمیل طرح های در دست اجرا؛

ظرفیت آب شیرین کن های استان بوشهر تا پایان امسال ۲ برابر می شود

معاون راهداری استان بوشهر خبر داد  
بازگشت روزانه ۱000 زائر به بوشهر

    سرویس استان ها – بوشهر // معاون حمل و نقل اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای بوشهر گفت: روزانه به صورت میانگین بیش از 
هزار زائر هم استانی از پایانه مرزی شلمچه به استان جابه جا می شوند. 

مهدی شهابی اظهار کرد: بازگشت تدریجی زائران اربعین حسینی از سه 
روز گذشته آغاز شده و روزانه بیش از هزار نفر از مرز شلمچه با ناوگان 
مســافری  وارد استان می شوند. وی ادامه داد: هماهنگی الزم از سوی 
بخش حمل و نقل با همکاری انجمن صنفی شــرکت های حمل و نقل 
مسافر بوشهر و خوزستان انجام شده و ناوگان الزم برای بازگشت هم 
استانی های عزیز از مرز شلمچه تدارک دیده شده است. معاون حمل و 
نقل راهداری و حمل و نقل جاده ای بوشــهر بیان کرد: با توجه به آمار 
باالی شرکت کنندگان در مراسم اربعین حسینی، ظرفیت سازی برای 
انتقال ۲۰ تا ۲۵ هزار زائر هم استانی از مرز شلمچه  انجام شده و انشاهلل 
زائرین عزیز بموقع به خانه های خود باز خواهند گشت. شهابی گفت: 
برای معطلی کمتر زائرین در مرز، سامانه پیامکی ۲۰۰۰۱۴۱ نیز از سوی 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای طراحی شده و الزم است زائرین 
هم استانی برای سهولت برگشت خود قبل از رسیدن به مرز، نام شلمچه 
را به این سامانه پیامک کنند.   وی افزود: به منظور ساماندهی بازگشت 
زائرین، نمایندگی این اداره کل در پایانه مرزی شلمچه به استعداد ۵ نفر 
نیرو به صورت شبانه روزی فعال و آماده پاسخگویی زائرین هم استانی 

است.
مدیرکل صمت بوشهر:

نرخ معامالت مسکن در استان بوشهر کاهش یافت
  ســرویس استان ها – بوشهر //  مدیرکل صنعت، معدن و تجارت 
استان بوشهر گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون نظارت بر سازمان های 
صنفی استان، نرخ معامالت مسکن در دفاتر مشاورین امالک کاهش 
یافت. مهدی صفوی در سومین جلسه کمیسیون نظارت بر سازمان های 
صنفی استان بوشهر اظهار داشت: نرخ معامالت مسکن در دفاتر مشاورین 
امالک استان بوشــهر کاهش یافته است. وی افزود: بر اساس قانون و 
مصوبات در خصوص ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها، نرخ کمیسیون 
فروش امالک از شهریورماه سال جاری از ۰.۵ درصد به ۰.۲۵ درصد 
برای هر کدام از طرفین معامله کاهش یافت. مدیرکل صنعت، معدن و 
تجارت استان بوشهر اضافه کرد: در واحدهای صنفی مشاورین امالک 
از طرفین معامله به اضافه نرخ محاسبه شده مذکور، ۹ درصد نیز تحت 
عنوان مالیات ارزش افزوده دریافت خواهد شد. وی با اشاره به اهمیت 
موضوع افزود: برای محاسبه حق کمیسیون رهن و اجاره به گونه ای عمل 
می شود که ابتدا مبلغ رهن به اجاره تبدیل و سپس ۰.۲۵ درصد کل مبلغ 
به دست آمده از طرفین دریافت می شود. صفوی ادامه داد: در راستای 
حمایت از حقوق مصرف کننده اقدامات متعددی نظیر بازرسی و نظارت 
بر اصناف، گشت مشترک بازرسی با حضور دستگاه های اجرایی، ایجاد 
مرکز پاسخگویی و غیره به صورت برنامه ریزی شده در حال انجام بوده 

که امیدواریم در جلوگیری از تخلفات اقتصادی راهگشا باشد.
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معاون استاندار بوشهر خبر داد 

پرداخت۴۵۳ میلیارد تسهیالت برای اشتغال مولد جوانان بوشهر
سرویس استان ها – بوشهر //  معاون هماهنگی امور 
اقتصادی اســتاندار بوشهر گفت: ۶۶۵ میلیارد تومان 
تسهیالت تبصره ۱۸ برای اشــتغال مولد و گسترده 
جوانان این استان ابالغ شده اســت که تا کنون ۶۹ 
درصد از آن به میزان ۴۵۳ میلیارد تومان برای اجرای 

طرح های اقتصادی و کارآفرین پرداخت شده است.
   علی باســتین در نشست بررســی وضعیت پرداخت 
تسهیالت از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰، 
اعالم کرد: تاکنون ۳۹۱ طرح اقتصادی با این تســهیالت 
در نقاط مختلف استان بوشهر اجرا شده که برای یکهزار 
نفر اشتغال به همراه داشــته است. وی ادامه داد:هر چند 
دستگاه های اجرایی و بانک های استان بوشهر برای جذب 
این تســهیالت تالش فراوانی کرده اند اما باید با فعالیت 
بیشتر، تا پایان شهریور ماه جاری میزان تسهیالت جذب 

شده از محل این اعتبارات را به ۹۵ درصد برسانند. معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر بیان کرد: تاکنون 
در شــورای برنامه ریزی و توسعه این استان۲ هزار ۶۳۰ 
طرح در این ارتباط مورد رسیدگی قرار گرفته که یک هزار 
و ۴۷ طرح آن مصوب شــده است. وی با بیان اینکه این  
تسهیالت به بخش های مختلف گردشگری، صنعت، معدن، 
کشاورزی، تولید و ســرمایه گذاری اقتصادی پرداخت 
می شود، گفت: امسال طرح های مهم اقتصادی در استان 
بوشهر بر اساس ظرفیت های سرمایه گذاری و تولیدی و 
با هدف افزایش تولید و ایجاد اشتغال  تصویب و اجرایی 
شده است. بر اســاس تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور با 
هدف اجرای برنامه اشتغال گســترده و مولد با تاکید بر 
اشتغال جوانان به دولت اجازه داده می شود ۱۰۰ درصد 
منابع حاصله از ما بالتفاوت قیمت حامل های انرژی را به 

شکل تسهیالت بانکی برای حمایت از طرح های تولید، 
اشــتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش 

آموخته دانشگاهی پرداخت کند.

                                        دادانهم  
پرونده کالســه 140140920000642384 شــعبه دادگاه اصل 49 قانون اساســی اســتان هرمزگان تصمیم نهایی شــماره 

  .140140390001368482
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 .

گردشــکار: بتاریخ هفتم شهریور ماه یکهزارو چهارصدو یک پرونده کالســه 140140920000642384 تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء کننده 
ذیل تشــکیل اســت مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام ) ره ( در استان مکاتبه ایی به شــماره 181/143073/ن- 
مورخه1401/05/08گردیده و با توجه به اینکه امکان هر گونه 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 مینماید .
) قرار سرپرستی ( 

در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب  ، محله شنبه چاالکی  ، جنب زمین 8 هکتاری ستاد قطعه 45 به مساحت 324 متر مربع که حسب 
پاسخ شماره 1401/587مورخ 1401/04/08 کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف 
از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با عنایت جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد 
، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ، الزم است یک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت 
اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد 
10 و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره ( 
استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد بر اساس 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 وضایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به این دادگاه ارائه 
نماید . مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام ) ره ( نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق 

ماده 10 قانون صدر البیان تصمیم بعدی را اتخاذ نمایند. 

مختار صادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

                                        دادانهم  
پرونده کالســه 140140920000642687 شــعبه دادگاه اصل 49 قانون اساســی اســتان هرمزگان تصمیم نهایی شــماره 

 .140140390001368617
 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 هفتم شهریور ماه یکهزارو چهارصدو یک پرونده کالسه 140140920000642687 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 ایی به شماره181/143065/ ن - مورخه1401/05/08 
گردیده و با توجه به اینکه امکان هر گونه 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 مینماید .
) قرار سرپرستی ( 

در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب ، محله شنبه چاالکی ،جنب زمین 8 هکتاری ستاد  قطعه 54 به مساحت 324 متر مربع که حسب 
پاسخ شماره 1401/583 مورخ1401/04/08کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف 
از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با عنایت جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد 
، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ، الزم است یک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت 
اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 
و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره ( استان 
هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد بر اساس 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 وضایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به این دادگاه ارائه نماید . 
مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام ) ره ( نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 

قانون صدر البیان تصمیم بعدی را اتخاذ نمایند. 

مختار صادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

رئیس    // ها-بوشــهر  استان  سرویس 
پلیس فتا بوشــهر از تــالش مجرمین 
ســایبری برای کالهبرداری در پوشش 
جعلی کشاورزان و صاحبان نخلستان های 
خرما در چند روز اخیر خبر داد و گفت: 
خریداران خرما باید مراقب فروشندگان 
غیرواقعی در فضای مجازی باشــند و در 

دام کالهبرداری آن ها گرفتار نشوند.  
    ســرهنگ مهدی قاسمی اظهار کرد: در 
روزهای اخیر و با توجه به فرا رسیدن زمان 
برداشــت خرما از نخیالت استان، شاهد 
هستیم که مجرمین سایبری بر اساس شرایط 
زمانی و نیازمندی های مردم و سوء استفاده 
از وضعیت خاص خرید و فروش خرما در 
سال جاری که به علت بارش های زیاد اخیر 
و آسیب دیدن ثمر بعضی از نخل ها، متفاوت 
از سالیان گذشته است، به شیوه های خاصی 

اقدام به کالهبرداری سایبری می کنند.  این 
مقام ســایبری بیان کرد: برخی از مجرمین 
ســایبری با درج آگهی فــروش خرما به 
قیمت های نازل و بســیار پایین تر از قیمت 
واقعی بازار در ســایت های واسط اینترنتی 
نظیر دیــوار، اقدام به دریافت مبالغی تحت 
عنوان بیعانه کرده و دیگر پاسخگوی تماس 

خریداران نمی شوند. 
   رئیــس پلیس فتا بوشــهر ادامه داد: در 
مواردی دیگر نیز با انتشار تبلیغات فروش 
خرمای باکیفیت و ارزان حاوی لینک درگاه 
پرداخــت اینترنتی جعلی در شــبکه های 

اجتماعی، فرد متقاضــی خرید را به ورود 
بــه این لینک جهت پرداخت بیعانه یا مبلغ 
توافقــی کل معامله هدایــت و درادامه با 
فیشینگ و کپی اطالعات حساب آنها، اقدام 
به سرقت و برداشت همه موجودی حساب 

این خریداران می نمایند.
     ســرهنگ قاسمی در خاتمه تاکید کرد 
که مجرمین سایبری در این حوزه مجرمانه 
را نیز شناســایی و ضمن حذف محتوای 
مجرمانــه، آن ها را دســتگیر و به مراجع 
قضایی معرفی می شوند، به مردم گرانقدری 
که قصد خرید خرما را دارند توصیه می کنیم 

که ترجیحًا خریدهــای خود را به صورت 
حضوری انجام دهنــد اما اگر به هر علتی 
قصد داشــتند خرید را به صورت اینترنتی 
انجام دهند از فروشــگاه ها و سایت های 

معتبر خریداری کنند. 
  وی عنــوان کرد: در هنگام خرید از افراد 
صاحب آگهی در سایت دیوار و مشابه آن، 
از پرداخــت هرگونه وجهی در قالب بیعانه 
یــا مبلغ کل معامله قبل از رویت و تحویل 
کاال خودداری کرده و از بازکردن و ورود به 
هرگونه لینک از منابع نامعتبر و غیر رسمی 
به ویژه آن هایی که در شبکه های اجتماعی 
تبلیغ می شود خودداری کنید؛ چنانچه به هر 
دلیلی وارد لینک شدند، بالفاصله اینترنت 
دستگاه را خاموش کنند و برنامه نصب شده 
را حدف و آنتی ویروس مناسب بر دستگاه 

نصب کنند.

پلیس فتا بوشهر خبر داد

کالهبرداری در قالب فروش اینترنتی خرما 
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فرهنگ وهنر

سرویس فرهنگی // محصوالتی از 
شرق  و  اروپایی  عربی،  کشورهای 
آسیا روی آنتن شبکه های مختلف 

سیماست.
از یک شنبه شــب و با آغاز پخش 
مجموعــه »باب المراد« از شــبکه 
یک، اتفاق جالبــی در تلویزیون به 
وقوع پیوســت و در حالی که برای 
سال ها، پخش سریال های خارجی 
در تلویزیون بسیار محدود شده بود، 
شمار سریال های جدید خارجی از 
سریال های جدید ایرانی بیشتر شد. 
در حالی که شــبکه پنج به تازگی 
پخش سریال کره ای »ارثیه« را آغاز 
کرده و شبکه چهار نیز »زیردریایی« 
محصول آلمــان را روی آنتن برده 
است، سریال »باب المراد« محصول 
مشترک ۶ کشور ایران، لبنان، عراق، 
کویت، بحرین و سوریه نیز که البته به 
زبان عربی و با حضور اندک عوامل 
ایرانی ساخته شده، روی آنتن شبکه 
یک سیما رفته است. این در حالی 
است که تنها ســریال جدید ایرانی 
روی آنتن، مجموعه شــبانه شبکه 
سه با عنوان »بی نشــان« است که 
با انتقادات فراوانی نیز مواجه شــده 

است. به مناســبت این اتفاق جالب 
توجه که برای اولین بار در نزدیک به 
یک دهه اخیر رخ داد، نگاهی داریم 
به روندی که تلویزیون کشــورمان 
در سال های اخیر در عرصه پخش 

سریال های خارجی طی کرد.
 * کاهش و غیبت خارجی ها

ورود  مــوج  نخســتین  از  پــس 
ســریال های کره ای به تلویزیون و 
فروکش کــردن آن، برای نزدیک به 
یک دهه تصمیم گیران صداوســیما 
عالقه چندانی به پخش سریال های 
خارجی نشان ندادند. در طول دهه 
۹۰ به ویژه از سال های ۹۳ و ۹۴ به 
این سو، تنها موارد انگشت  شماری 
چون »خانه پوشــالی« و »فرار از 
زنــدان« بود که آن هم چند ســال 
پــس از پخش اصلی و در حالی که 
بسیاری از فیلم  بین ها این مجموعه را 
دیده بودند، به آنتن تلویزیون رسید. 
برای چندین ســال، از محصوالت 
تلویزیونــی کره جنوبی هیچ خبری 
نبود و این سریال ها اگر چه در میان 
نسل جوان به سرعت محبوب شدند، 

اما راهی به تلویزیون پیدا نکردند.
* آغاز خارجی ها با 2 شبکه

با این حال رونــدی که در بند قبل 
ذکر شــد، در یکی دو سال اخیر به 
تدریج تغییر کرده اســت. بر اساس 
سیاســت هایی که مدیران تلویزیون 
در ســال های اخیر اجرا کرده اند و 
به نظر چندان ارتباطی به دوره تازه 
ریاست صداوسیما هم ندارد، شبکه 
۵ که بیننده بسیار پایین تری نسبت 
به شبکه های یک تا ۳ دارد و باکس 
سریال آن نیز در میان مخاطبان جای 
خود را باز نکرده است، تالش کرده 
تا با ســریال های خارجی، شرایط 
بهتری بیابد. در کنار آن، شــبکه ۴ 
ســیما نیز که اساســًا تولید سریال 
ندارد و گاه به بازپخش سریال های 
خاص می پردازد در یکی دو ســال 
اخیر، شماری از سریال های خارجی 
را روی آنتن برده است که البته چه 
در دوره مدیریت مسعود معینی پور و 
چه در دوره شاهمرادی مدیر جدید، 
رویکردی سیاسی دارد و سریال هایی 
را روی آنتن می برد که ســویه های 

ضداستکباری داشته باشند.
* خارجی هــا بــه شــبکه یک 

رسیدند
با مجموعه اســپانیایی  شــبکه ۵ 

»ســرقت پول« محصول نتفلیکس 
خودی نشان داد و بعد با دو سریال 
کره ای »ذهن زیبــا« و »فرمانروای 
نقابدار«، ســریال هلنــدی »وقتی 
آب بندها می شکنند«، سریال »باج« 
فرانسه،  کانادا،  مشــترک  محصول 
آلمان و آمریــکا و حتی به تازگی 
ســریال هندی »اختالس ۱۹۹۲« 
ادامــه داد. نکته مهــم این که همه 
این ســریال ها محصول هفت سال 
اخیرهســتند و شبکه ۵ دست روی 
سریال های جدید می گذارد. در مقابل 
شبکه ۴ سیما سریال های انگلیسی 
»آغاز« و »بینوایان«، سریال برزیلی 
»مکانیســم« محصــول نتفلیکس، 
و  »زیرزمینی«  آمریکایی  ســریال 
محصوالت دیگــری از ایتالیا، نروژ 
و... را روی آنتــن برده که مضمون 
اغلب آن ها وجود نژادپرستی، فساد 
اداری و... در کشــورهای غربــی 
اســت. در کنار این دو شبکه، شبکه 
تماشــا نیز هر از گاهی یک سریال 
خارجی روی آنتن می برد که به دلیل 
پراکنده بودن این آثار، نمی توان آن 
را جریانی چندان مســتقل دانست. 
با حضور »بــاب المراد« روی آنتن 

شــبکه یک، پس از مدت ها شبکه 
ملی نیز سریالی خارجی روی آنتن 

خواهد برد. 
* لزوم مراقبت تلویزیون

پخــش مجموعه هــای خارجی از 
تلویزیون فی نفسه اتفاق خوبی است 
و خصوصا با ضعف مفرط تولیدات 
داخلی، می تواند محصوالت جذاب 
روی آنتن را بیشتر کند و بر افزایش 
سطح سلیقه مخاطب تلویزیون تأثیر 
بگــذارد. به همین علــت به عقیده 
بسیاری از کارشناسان، به این رویه 
به عنوان رخدادی مثبت می نگرند. با 
این حال باید در نظر داشت که پخش 
سریال های خارجی، در بلندمدت به 
تکیه محض بر ایــن تولیدات و در 
منجر  تولیدات داخلی  نتیجه حذف 
نشود. ازاین رو نباید به صرف کیفیت 
باالتر، حجم ســریال های خارجی 
را به شــکلی بی رویه افزایش داد. 
بهترین شــکل ماجرا، آن است که 
ســازمان صداوسیما همزمان با باال 
رفتن سطح سلیقه مخاطبان، کیفیت 
تولیدات را نیز افزایش دهد؛ به حدی 
که محصوالت داخلی قابل رقابت با 

خارجی ها باشند./خراسان

  سبقت سریال های خارجی تلویزیون از آثار ایرانی

ســرویس فرهنگی // مســعود صفــوی ـ تهیه کننده 
»شکرســتان« ـ با اعالم اینکه این انیمیشن تلویزیونی 
چندین قسمت آماده پخش دارد، از ساخت سری جدید این 

مجموعه با موضوع بحران آب خبر داد. 
صفوی درباره انیمیشن »شکرســتان« که چند سال است از 
تلویزیون پخش می شود،  گفت: ۵۲ قسمت آماده پخش داشتیم 
که چند قســمتش در ایام عید قربان و عید غدیر پخش شد و 
بقیه قسمت ها در زمستان سال جاری و نیز ایام عید نوروز از 
شبکه نسیم پخش خواهد شد.  او افزود: برای سری جدید هم 
»صبا« قرارداد بسته و قرار است ۵۲ قسمت دیگر ساخته شود. 
ســری جدید که در حال نگارش است، درباره مصرف آب و 
بحران کم آبی اســت. این تهیه کننده که سال گذشته مجموعه 
عروسکی »شبکه کوچک« را به روی آنتن داشت، در پاسخ 
به اینکه با توجه به صرف هزینه و زمان بســیار برای ساخت 
دکورهای این مجموعه، آیا ادامه آن ساخته خواهد شد؟ گفت: 
فصل دوم این مجموعه در ایام نوروز پخش شد و دیگر تمام 
شــده است. صفوی سپس از ساخت یک مجموعه عروسکی 
دیگر که بر اساس یکی از آیتم های»شبکه کوچک« است خبر 
داد و افزود: آیتم »مدرســه شبانه روزی« که پنج عروسک از 
جمله گوریل انجیری را داشــت، به صورت جداگانه سفارش 
شده و برای صداوســیما ساخته می شود. این مجموعه تحت 
همان عنوان »مدرسه شبانه روزی« شامل هر قسمت پنج دقیقه، 
ساخته می شود. صفوی گفت: این مجموعه در مرحله نگارش 
اســت و معلوم نیست از کدام شــبکه پخش شود. تهیه کننده 
»شکرستان« در پایان درباره ساخت مجموعه  عروسکی در 
شبکه نمایش خانگی اظهار کرد: هر رسانه ویژگی های خاص 
خودش را دارد. تعداد مخاطبان صداوســیما خیلی بیشتر از 
شــبکه خانگی است اما از طرفی شبکه خانگی وارد فرهنگ 
عمومی شده و  خانواده ها از آن استقبال کرده اند اما شاید جمع 
مشــترکان وی او دی ها دو میلیون نفر باشد و معموال هم از 
ســریال های بزرگسال در این فضا استقبال می شود. در شبکه 
خانگی از سریال های کودکانه کمتر استقبال می شود اما آنجا را 

هم باید امتحان کرد و دید.

 »شکرستان« جدید 
سراغ بحران آب می رود

سرویس فرهنگی //با افزایش قیمت بلیت سینما در سال جاری 
فروش فیلم ها هم با افت قابل توجهی روبه رو شد. 

با افزایش قیمت بلیت ســینما در سال جاری فروش فیلم ها هم 
با افت قابل توجهی روبه رو شــد. گرچه نمی توان دالیل کاهش 
استقبال مخاطبان از سینما را به تمامی به قیمت بلیت نسبت داد؛ 
اما به نظر می رسد مخاطب آمادگی پذیرش این تغییر را نداشت و 
به فراخور آن سینما رفتن از فهرست تفریحات و هزینه کرد بسیاری 

از خانواده ها و افراد خارج شد و به انتهای فهرست سقوط کرد.
البته در این کم اقبالی نوع چینش فیلم های اکران شده هم بی تأثیر 
نبود؛ اما با طرح های مقطعی و شــناور کردن بلیت در روزهای 
خاصی از هفته که توسط حوزه هنری و برخی سینماداران انجام 
شــد، معادالت به هم خورد و عالقه مندان را روانه سینما کرد. از 
سویی دیگر اکران نیم بهای فیلم »بدون قرار قبلی« و فروش قابل 

توجهش در یک روز که برابر با فروش کل تعدادی از فیلم ها بود 
این باور را تقویت کرد که باید فکری به حال روند قیمت گذاری 
بلیت  انجام داد. حاال دو ماهی از طرح موفق حوزه هنری می گذرد 
و پس از آن ســینماهای زیرمجموعه شهرداری نیز از این شیوه 
برای جذب مخاطب بهره گرفتند و در نهایت شورای صنفی نمایش 
نیز طرحی با همین عنوان را که تمرکزش بر شــناور کردن بلیت 
سینماهای کشــور بود کلید زد که به تازگی به تصویب سازمان 

سینمایی هم رسیده است.
با طرح شناور چطور سینما برویم؟

براساس این طرح قیمت گذاری شناور بلیت در سینماهای سراسر 
کشور قابل اجراست و سینماها اختیار دارند تا سانس های ابتدایی 
روز یعنی از ساعت ۱۰ تا ۱۵ را به صورت نیم بهای نرخ مصوب 
و براســاس درجه کیفی هر ســینما به ترتیب زیر قیمت گذاری 

کنند: ســینماهای مــدرن: ۲۲هزار و ۵۰۰ تومان، ســینماهای 
ممتاز: ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان و ســینماهای درجه یک: ۱۲هزار 
و ۵۰۰ تومان. همچنین برای ســانس های دیگر از ساعت ۱۵ به 
بعد ســینماداران این اختیار را خواهند داشت که براساس شرایط 
جغرافیایی هر ســینما، نوع مخاطبان و ســاعات پیک به شیوه 
پیشنهادی ذیل قیمت گذاری کنند: سینماهای مدرن: ۳۵ تا ۴۵هزار 
تومان، سینماهای ممتاز: ۲۵ تا ۳۵هزار تومان و سینماهای درجه 
یک: ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان. این طرح به صورت موقت در سه ماه 

آینده قابل اجرا خواهد بود.

با اجرایی شدن طرح قیمت گذاری شناور بلیت؛ 

فیلم ها را در سینما ارزان ببینیم

مصایب عابر پیاده

این چه رانندگی است ما داریم؟

اصالً این زندگی است ما داریم؟

موتوری مثل فانتوم و میراژ

می دهد در پیاده رو ویراژ

)non stop( بس که بی ترمز است و نان  استاپ

می دهد یک پیام در واتس اپ

یا می اندازد از خودش آرام

عکس سلفی برای اینستاگرام

می توان دید توی هر بلوار

جلوه ناب نیکی و ایثار!

نه کسی راه می دهد به کسی

»چون نگه می کنم نمانده بسی!«

آن یکی پارک می کند دوبله

بعضی اوقات هم بگو سوبله

بی توجه به آن خطوط سپید

همچو دیوانه کز قفس بپرید

خانمش نیز پوشک بچه

می کند پرت داخل کوچه

دیگری هم به عنفوان جوان

فیل او کرده یاد هندوستان

تا که چشمش فتد به یک بانو

می شود بی حیا، مزاحم او

با دو چشمش ستاره می چیند

)ظاهراً خندوانه می بیند!(

گر شوی معترض به راننده

می زند روی ترمز و دنده

می دهد فحش، حضرت واال

می رود یکهو آمپرش باال

تا کند دست و پایتان را ُخرد

قفل فرمان در آرد از داشبورد

نزند گر تو را به قصد الکشت

می زند بر دماغتان یک مشت

می کشد کار تو به آسانی

به کلوب دماغ درمانی!

حاصل این تذکر دینی

می شود انحراف در بینی

الغرض توی این خیابان ها

هست بسیار از این و از آنها

تا نریزی دگر عرق ز جبین

بروی بهتر است زیر زمین

به تو گرچه فشار می آید

لیک مترو به کار می آید

هست راننده اش نه دعوایی

و نه در ریل، می کشد الیی

ما به قربان مترو هم میریم

اخوی، پس نتیجه می گیریم:

اینقدر خنگ و صاف و ساده نباش

بعد از این عابر پیاده نباش!

 عباس احمدی

طنز

کاریکاتور

کاریکاتور

مخاطبان و هم استانی های گرامی 
تصمیم داریم مطالب طنز و کاریکاتور شما را در روزنامه منتشر نماییم 

عالقمندان می توانند آثار خود را به شماره ذیل سروش یا واتساپ نمایند.
 شماره تماس :09039165090

طرح :  بیتا  هوشنگی

طرح :  بیتا  هوشنگی

                                        دادانهم  
پرونده کالسه 140140920000492387 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390001409624.  
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: به تاریخ شانزدهم شهریور ماه یکهزارو چهارصدو یک در وقت 

فوقالعاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه 140140920000492387 تحت نظر 
است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید .

رای دادگاه : 
در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک ،شهر لیردف ، لیردف شمالی ،  قطعه 16 به مساحت2500 از طرف ستاد اجرائی فرمان 
حضرت امام )ره(به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 140140390001067758 مورخه 
1401/05/03 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 انقضا وکیل مالک و توجها به 
تحقیقات و برسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده از مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچ 
 گونه اطالعی از مالک یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام ) ره ( در تحریر الوسیله 
) کتاب لقطه ( حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام ) ره ( در ملک مذبور مهلت یکماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان 
مدعی یا معترض ، ستاد اجرایی طی نامه شماره181/181957/ن مورخه 1401/06/07 درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهایه 
این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یاقائم مقام قانونی ویا 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 صادر واعالم میدارد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ  قابل واخواهی 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

                                        دادانهم  
پرونده کالسه 140140920000492545 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390001409703.  
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: به تاریخ سیزدهم شهریور ماه یکهزارو چهارصدو یک در وقت فوقالعاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده 
ذیل تشکیل است پرونده کالسه 140140920000492545 تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از درگاه 

خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید .
رای دادگاه : 

در خصوص شــش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرســتان جاسک ،شهر لیردف ، لیردف شمالی ،  قطعه 17 به مساحت3190/16 از طرف ستاد اجرائی 
فرمان حضرت امام )ره(به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 140140390001067781 
مورخه 1401/05/03 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 انقضا وکیل مالک و توجها 
به تحقیقات و برســیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده از مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و 
 هیچگونه اطالعی از مالک یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام ) ره ( در تحریر الوسیله 
) کتاب لقطه ( حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام ) ره ( در ملک مذبور مهلت یکماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان 
مدعی یا معترض ، ستاد اجرایی طی نامه شماره 181/181960/ن مورخه 1401/06/07 درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهایه 
این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یاقائم مقام قانونی ویا 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 صادر واعالم میدارد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ  قابل واخواهی 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

آلودگی هوا 

زباله 



روابط عمومی 
 شیالت رهمزگان 

اگر چاق هستید ، اگر چربي خون دارید
 یا اوره خونتان زیاد است آبزیان مصرف کنید

حوادث جهان

تیراندازی در یک مرکز خرید در استانبول
  در پی وقوع حادثه تیراندازی در یک مرکز خرید در شهر 
استانبول ترکیه دستکم شش تن از جمله چهار تبعه جمهوری 
آذربایجان، یک شــهروند ترکیه و یک شهروند ایرانی مجروح 
شدند. این تیراندازی در پی مشاجره و سپس درگیری بین دو 
گروه از افراد در مرکز خرید Sariyer رخ داده است.روزنامه 
»صباح دیلی« ترکیه در این باره نوشــت: این حادثه توســط 
دوربین های مدار بسته ضبط شده و مصدوم ایرانی نیز در این 
درگیری دخالتی نداشته و رهگذر بوده است.همچنین اسپوتنیک 
نیز اعالم کرده که یکی از مصدومان این حادثه با شرایط وخیم 

جسمانی به بیمارستان منتقل شده است.
چاقوکشِی مرگبار در »کاوازاکِی« ژاپن 

  رسانه های محلی ژاپن گزارش دادند که یک مرد در شهر 
»کاوازاکی« این کشور با ضربات چاقو کشته شده است. مقامات 
پلیس ژاپن اعالم کردند فرد قربانی را که یک تبعه ویتنامی و ۵۷ 
ساله است، در خیابان و در حال خونریزی پیدا کرده اند.همچنین 
مقامات پلیــس ژاپن اظهار کرده اند: پس از وقوع این حادثه، 
مردی که چاقو همراه داشته در حال فرار از صحنه حادثه دیده 
شده است.تحقیقات برای بررسی جزئیات این حادثه آغاز شده 
و پلیس ژاپن در جستجوی فرد مهاجم است. همچنین تاکنون 
چاقویی که برای زخمی کردن فرد مصدوم از آن استفاده شده نیز 
پیدا نشده است.مقامات پلیس ژاپن از ساکنان منطقه وقوع این 
حادثه خواسته اند شناسایی مجرم و دستگیری او محتاط باشند.

۱۱کشته در پی غرق شدن قایق مهاجران
  غرق شدن یک قایق در سواحل تونس، جان  ۱۱ مهاجر را 
گرفت. قایقی با ۳۷ سرنشین  در آب های این منطقه غرق شد و 
گارد ساحلی تونس  توانست ۱۴ نفر را نجات دهد. قایق واژگون 
شده از منطقه »اســفکس« تونس به راه افتاد و پس از پیمودن 
نزدیک به ۶۰ کیلومتر غرق شد. همچنین گزارش ها حاکی است 
که قایق مهاجران به سوی ایتالیا در حرکت بوده است. خبرگزاری 
دولتی تونس اعالم کرد که با پیدا شدن پنج جسد دیگر، تعداد کشته 
شدگان این حادثه به ۱۱ نفر رسیده است. تصور می شود بیش از 
هزار مهاجر در سال جاری میالدی )۲۰۲۲( در تالش برای عبور 
از دریای مدیترانه جان خود را از دست داده اند. سواحل اطراف 
اسفکس به مبدأ حرکت مهاجرانی تبدیل شده است که قصد دارند 

با عبور از دریای مدیترانه خود را به اروپا برسانند.
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حوادث
  

    

با همســرم در کشــاکش طالق بودیم به طوری که دیگر زندگی مشترکمان از هم 
پاشیده بود اما در حالی که بیشتر از ۳ سال از این ماجرا می گذشت یک شب به طور 

ناگهانی همسرم به در منزل آمد و ادعا کرد قصد تمکین از مرا دارد ولی ...
  جوان ۳۶ ساله ای که به خاطر توهین و فحاشی از همسرش شکایت کرده بود درباره 
این ماجرای تاسف بار به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری گفت: حدود ۱۰ سال قبل 
عاشق دختری شدم که در همسایگی ما زندگی می کرد. آن زمان به شدت مشغول کار 
بودم و درآمد خوبی داشتم. خالصه با موافقت خانواده ام پای سفره عقد نشستم و زندگی 
مشــترکم را با »آتوسا« آغاز کردم. من شغل آزاد داشتم و از صبح تا شب سرکار بودم 
 با به دنیا آمدن پسرم زندگی ما نیز شیرین تر از گذشته شد و روزهای خوبی را سپری 
 می کردم تا این که ۴ ســال قبل یک پیامک ناشــناس زندگــی ام را به هم ریخت و 
خانواده ام را از هم پاشید. آن روز پیامکی عاشقانه از یک شماره تلفن ناشناس به گوشی 
همسرم ارسال شد که بعد از مدتی فهمیدم آتوسا قبل از آن که با من ازدواج کند عاشق 
پسری به نام جمشید بود و با یکدیگر ارتباط داشتند اما به هر دلیلی نتوانسته بودند با هم 
ازدواج کنند که در این میان آتوسا به خواستگاری من پاسخ مثبت داده بود. حاال بعد از 
گذشت چند سال از این ماجرا ،جمشید شماره تلفن آتوسا را پیدا کرده بود و برایش مانند 
گذشته پیامک های عاشقانه می فرستاد. وقتی به حقیقت این ارتباط غیراخالقی پی بردم 
دیگر عشق به همسرم را از دست دادم ولی چیزی به او نگفتم تا این که یک روز متوجه 
شدم آتوسا نیز به طور پنهانی با جمشید تماس می گیرد و با او ارتباط دارد.یک بار وقتی 
از همان شماره تلفن، پیامکی در واتس اپ برای آتوسا ارسال شد من بالفاصله گوشی 
او را برداشــتم و به بیرون از منزل رفتم تا پیامک ها و تماس های او را بررسی کنم در 
این هنگام همسرم که قصدم را فهمیده بود از گوشی من که در خانه بود با جمشید تماس 
گرفته و هراسان به او گفته بود که همسرم در جریان ارتباط ما قرار گرفته است و اگر با 
تو تماس گرفت پاسخ تلفن را ندهی! دقایقی بعد وقتی من به خانه بازگشتم آتوسا سعی 
می کرد خودش را طوری خونسرد نشان دهد که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است چرا که 
بعد از این تماس تلفنی شماره جمشید را از صفحه نمایشگر گوشی من حذف کرده بود 
غافل از این که من نرم افزار ضبط صدا را روی گوشــی ام نصب کرده بودم.حاال دیگر 
چاره ای نداشتم جز آن که خیانت او را فاش کنم به همین دلیل صدای گفت وگوی تلفنی 
اش را پخش کردم.آتوســا که دیگر نمی توانست حقیقت را کتمان کند با التماس وگریه 
 و زاری از من عذرخواهی کرد و مدعی شد این موضوع فقط یک ارتباط تلفنی بوده و 
سال هاست که از جمشید خبری ندارم از سوی دیگر من هم که نمی خواستم آینده پسرم 
نابود شــود فرصت دیگری به او دادم تا سایه اش از این زندگی محو نشود و خودم نیز 
تالش کردم تا این ماجرا را به فراموشی بسپارم و گناه همسرم را نادیده بگیرم ولی مدتی 
بعد زمزمه هایی از طریق همسایگان به گوشم می رسید که حکایت از ادامه ارتباط آتوسا 
با جمشید را داشت او در غیاب من گوشی همسایگان را می گرفت و با سیم کارت پنهانی 
که داشت با جمشید تماس می گرفت به طوری که حتی برخی از همسایگان از حضور 
مرد غریبه )جمشید( در پارک داخل مجتمع مسکونی خبر می دادند این بار دیگر نتوانستم 
رفتارهای زشت و زننده آتوسا را تحمل کنم و تصمیم به طالق گرفتم البته او برای طالق 
مشتاق تر از من بود چرا که احتمال می داد بعد از طالق بتواند با جمشید ازدواج کند از 
آن روز به بعد رابطه عاطفی بین ما قطع شــد و همسرم نیز به خانه پدرش رفت. ماه ها 
از این ماجرا گذشــت و هرکدام از ما به طور جداگانه برای رسیدن به حق و حقوقمان 
دست به دامان قانون شده بودیم. تا این که یک شب وقتی در منزل مادرم مشغول صرف 
شام بودیم آتوسا به طور ناگهانی زنگ منزل را به صدا درآورد و ادعا کرد قصد دارد با 
 تمکین از من به این زندگی مشترک ادامه بدهد من که از این رفتار او متعجب بودم احتمال 
می دادم نقشه ای فریبکارانه در سر داشته باشد ادعاهایش را باور نکردم که همین موضوع 
به مشاجره لفظی کشید و همسرم با توهین و فحاشی و ایجاد سروصدا، آبروریزی به راه 

انداخت به طوری که همه همسایگان مادرم از منازلشان بیرون آمدند و ...

رسوایی عجیب! 
در امتداد تاریکی

گروه حوادث//  فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: 
مأموران ایستگاه بازرسی شهید چغازردی میناب 
دومین خودروی لندکروز قاچاق را به فاصله کمتر 

از ۲ روز کشف کردند. 
   ســردار ســرتیپ دوم غالمرضا جعفری افزود: 
ماموران هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک 

دســتگاه خودرو سواری لندکروز مشکوک شده و 
دستور توقف دادند.

  وی ادامه داد : در بررســی های بیشتر مشخص 
شد خودرو هیچگونه مدارک معتبر گمرکی ندارد 

و قاچاق است.
   رئیس پلیس اســتان ارزش لندکروز کشف شده 

 را ۶۰ میلیــارد ریال اعالم و اضافــه کرد: راننده 
 نیز دســتگیر و به پلیس امنیــت اقتصادی معرفی 

شد.
  در نخســتین روز هفته جاری نیز یک خودروی 
لندکروز قاچاق توســط ماموران ایست و بازرسی 

شهید چغازردی میناب کشف و توقیف شد.

چغازردی میناب کمین گاه کشف لندکروزهای قاچاق

 گــروه حــوادث// رئیــس اداره 
منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
شهرستان میناب از کشف و انهدام 
۱۰ باب کوره زغال غیرمجاز در این 

شهرستان خبر داد.
   به گزارش خبرنگار دریا؛ خســرو 
بهرامــی نژاد گفــت: مامورین یگان 
حفاظت این اداره در منطقه کوهگز از 
توابع بخش مرکزی موفق به شناسایی 
۱۰ باب کوره زغال غیرمجاز در این 
منطقه شدند و از آنجایی که هیچگونه 
مجــوزی در این خصــوص صادر 
نگردیده مامورین یگان حفاظت این 
اداره در راســتای حفاظت از منابع 

 ملی اقدام به تخریب کوره های زغال 
غیر مجاز نمودند.

  وی افزود: به موجب ماده ۴۹ قانون 
حفاظت و بهره برداری از جنگلها و 
مراتع احــداث کوره زغال در جنگل 
یا مجاور آن مســتلزم داشتن پروانه 
از ســازمان جنگلبانی می باشد فلذا 
مامورین این ســازمان مــی توانند 
به موجب تبصره ذیــل ماده مذکور 
هرگونه کوره زغال بــدون پروانه را 

تخریب نمایند. 
  بهرامی نژاد از مردم خواست هرگونه 
تخریب و تصرف یــا احداث چنین 
کوره های زغال که ریســک وقوع 

حریق در عرصــه طبیعی را افزایش 
میدهد به شماره ۱۵۰۴ اطالع دهند 
زیرا با توجه به رویش رســتنی های 

یکساله، ایجاد کوره های زغال سنتی 
در اراضی جنگلی می تواند زمینه ساز 

حریق های گسترده گردد.

تخریب کوره زغال غیرمجاز در میناب

گروه حوادث// فرمانده انتظامی شهرستان سیریک از کشف 
۲۵ تُن شــکر قاچاق در بازرســی از یک دستگاه کامیون 

ِکشنده خبر داد. 
  پلیس استان ســرهنگ فرهاد چراغی افزود: مأموران 
ایستگاه بازرسی بونجی  شهرســتان سیریک با اشراف 
اطالعاتی، توقیف یک دستگاه کامیون کشنده حاوی شکر 
قاچاق را که در مسیر » سیریک - جاسک «  در حرکت 
بود را در دســتور کار قرار دادند.وی ادامه داد: مأموران 
هنگام کنترل خودروهای عبوری کامیون را توقیف و در 
بازرسی از آن ۲۵ تن شکر قاچاق کشف کردند.سرهنگ 
چراغی ارزش محموله کشف شــده  را چهار میلیارد و 
۵۰۰  میلیون ریال اعالم و اضافه کرد: در این رابطه یک 

متهم دستگیر و به دادسرا معرفی شد.

۲۵تُن شکر قاچاق 
در سیریک هرمزگان کشف شد

آگهی مناقصه عمومی 
با اخذ سپرده

RHP- 7302506407 - T 25 : درخواست شماره
موضوع آگهی : 

خرید بیل میکانیکی 
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت  WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید .

روابط عمومی و امور بین الملل

نوبت اول

فراخوان  مناقصه عمومی)ارزیابی کیفی(
توجه : اعالم آمادگي جهت شرکت در این مناقصه صرفًا بصورت الکترونیکي )توکن( و از طریق سامانه ستاد به نشاني www.setadIran.ir   مي باشد .

مناقصه عمومی یك مرحـــله ای شماره  م م/01/0169 مربوط به  برگزاري مناقصه مربوط به انجام خدمات خودروئي )هدایت( 119 نفر راننده سبك 
بصورت روز کار مورد نیاز عملیات ترابري سبك مدیریت عملیات ترابري و پشتیباني تولید . الف- شرح مختصر خدمات : مربوط به انجام خدمات خودروئي )هدایت( 119 نفر 
راننده سبك بصورت روز کار مورد نیاز عملیات ترابري سبك مدیریت عملیات ترابري و پشتیباني تولید . ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار : محل اجرای خدمات در 
حوزه شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب مدیریت عملیات ترابري وپشتیباني تولید و مدت انجام آن 12مـاه  می باشد . ج-   برآورد کارفرما : برآورد کارفرما جهت انجام خدمات   
-/413,651,405,955ریال  مي باشد . د-شرایط مناقصه گران متقاضی : - داشتن ظرفیت آزاد)تعدادي و ریالي( در رشته مربوطه . داراي گواهینامه تعیین صالحیت در رشته 
خدمات عمومی . داراي گواهینامه تایید صالحیت ایمني از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعي .  ارائه مدرکي بر دارا بودن خط مشي ایمني HSE- داشتن تجربه ودانش در زمینه 
مورد نظر وحسن سابقه در کارهاي قبلي وتوان مالي . - در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر،الویت با شرکت هاي بومي استاني مي باشد . توانایي ارائه تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار به مبلغ -/14,273,028,119 ریال  همچنین توانایي 10% مبلغ پیمان )در صورت برنده شدن ( بعنوان تضمین انجام تعهدات . -ارائه یك نسخه تأیید شده از 
صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی الزامیست . مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه 
بر بارگذاری تصویر تضمین از طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز، کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک 
 دو، ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند .   هـ-محل و  مهلت دریافت اسناد : از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت به عمل 
مي آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اسناد و اعالم آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشاني www.setadIran.ir مراجعه نمایند تا ارزیابي هاي الزم وفق 
آیین نامه اجرایي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات)ارزیابي کیفی( بر روي مدارک ارسالي مناقصه گران به عمل آید. 1- مهلت اعالم آمادگی: بصورت الکترونیکی )غیر 
حضوری و( از ساعت 8:00 تاریخ  1401/06/23 لغایت  ساعت 19:00  تاریخ   1401/07/02 . 2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب : واریز مبـلغ  1,428,000ریال از طریق 
درگاه موجود در سامانه به نشانی www.setadIran.ir . ضمناً می بایستی حداکثر ظرف مدت 14روز مدارک ارزیابی کیفی خود را مطابق با اطالعات درخواست شده در استعالم 
ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد بارگذاری نمایند. بدیهی است کارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد به مدارکی که شرایط مندرج در متن آگهی و استعالم ارزیابی 
کیفی را لحاظ ننموده اندترتیب اثر ندهد . محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها : متقاضیان واجد الشرایط در مرحله ارزیابی کیفی مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 
15:00روز  یکشنبه مورخ  1401/10/04 به صورت الکترونیکي و از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند . ضمناَ پیشنهادات در ساعت 08:00 روز  دوشنبه مورخ  1401/10/05 
گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفي نامه و کارت شناسایي معتبر بالمانع است. همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الکترونیکی 
تصویر تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار در سامانه تا ساعت 15:00روز  یکشنبه مورخ 1401/10/04 اصل تضمین مذکور را به صورت فیزیکی به کمیسیون مناقصات شرکت 
ملي مناطق نفتخیز جنوب در آدرس : اهواز- کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان ، واقع در روبروی بلوک دو ، ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسلیم نمایند . همزمان 
ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد .تذکر: حسب مورد ارائه یك نسخه اصلي از 

اساسنامه شرکتها، آگهي تاسیس، آخرین تغییرات ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد . 
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 شركت ملي   
مناطق نفتخیز

نوبت دوم

دادانهم  
پرونده کالسه 140140920000492624شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390001409769 .

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 برخالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی . 

  گردشــکار: بتاریخ سیزدهم شهریورماه یکهزارو چهارصد ویک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء 
کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه 140140920000492624شعبه تحت نظر است . دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم 

رسیدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه احدیت متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
)رای دادگاه ( :

در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک ، شهر لیردف ، لیردف شمالی ، قطعه 18 ، به مساحت2500مترمربع از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت 
امام )ره( به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 140140390001067882مورخه 1401/05/03 مستنداً 
به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدور قرار سرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور 
حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک و توجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی 
حضرت امام  )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده از مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده، لذا در 
راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای 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 181/182043/ن مورخه 1401/06/07 درخواست صدور حکم 
تملک ملک موصوف را نموده است. النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یاقائم مقام قانونی ویا وکیل مالک و توجهاً به تحقیقات 
و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک یا 
وارثه یا نمایندگی قانونی وی بدست نیامده ، لذا در  راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام )ره( در تحریر الوسیله ) کتاب لقطه( حکم به تملیک ستاد 
اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور صادر واعالم میدارد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست 

روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران )ویژه دادگاه های اصل 49 قانون اساسی( می باشد .

مختارصادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

گروه حوادث// زن جوان که مبتال به بیماری العالجی بود 
با سقوط  از طبقه ششم یک برج به زندگی اش پایان داد.

    ساعت ۴ بامداد ۲۰ شهریور گزارش سقوط مرگبار 
زن جوانی به بازپرس اعالم شــد. به دنبال اعالم این 

خبر تحقیقات به دســتور بازپرس جنایی آغاز شد و 
در بررسی ها همسر این زن ۴۵ ساله گفت: همسرم به 
تازگی مطلع شده بود که بیماری العالجی دارد. همین 
مسأله باعث شــده بود  روحیه اش را ببازد و افسرده 

شــود.  ما در یک برج زندگی می کنیم، شب حادثه با 
همسرم فیلم دیدیم و شام خوردیم .

   نیمه شب در خواب بودم که با صدای مهیبی از خواب 
بیدار شدم و وقتی به سالن پذیرایی رفتم  دیدم همسرم 
از بالکن خودش را به پایین پرتاب کرده است.جسد به 
دستور بازپرس شعبه پنجم دادسرای امور جنایی تهران 
به پزشکی قانونی منتقل شــد و تحقیقات درباره این 

پرونده ادامه دارد. 

خودکشی به خاطر بیماری العالج

مجوز فعالیت اقتصادی شرکت عروسان قشم )با مسولیت محدود( به شماره مجوز  ۸0/130 
مورخ۸0/03/21 مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی

سرقت تلفن همراه در بیمارستان
گروه حوادث// مرد جوان که با پرسه زنی 
در بیمارستان اقدام به سرقت گوشی تلفن 
از  بیماران و همراهان شان می  کرد،  همراه 

سوی پلیس دستگیر شد.
  ســرهنگ جلیل موقوفه ای رئیس پلیس 
پیشــگیری تهران بزرگ در این باره  گفت: 
در پی گزارش سرقت تلفن همراه بیماران و 
شهروندان در یکی از بیمارستان ها، بررسی 
پرونده و دستگیری سارق یا سارقان برعهده 
تیمی از مأموران کالنتری انقالب قرار گرفت 
و تحقیقات آغازین شروع شد. مأموران در 
پی جویی های خود مشخصات  و  تحقیقات 
دزد را شناسایی کردند. همچنین تصاویر متهم 
در اختیار گشــت های پلیس قرار گرفت و 

مأموران در حال گشت زنی  داخل بیمارستان 
ســارق را در یکی از بخش های بیمارستان 
مشاهده و در یک عملیات ضربتی دستگیر 
کردند. در بررسی ابتدایی از وی، یک دستگاه 
تلفن همــراه که لحظاتی قبل دزدیده بود نیز 
تهران  پیشــگیری  پلیس  کشف شد.رئیس 
بزرگ تصریح کرد: متهم۴۲ ساله در تحقیقات 
به جرم خود و دزدیدن تلفن همراه از بیماران 
و شــهروندان در بیمارستان از چند ماه قبل 
و ۵۰ فقره ســرقت دیگــر در همین زمینه 
اعتراف کرد. همچنین تعدادی از مالباختگان 
نیز شناسایی شدند.پرونده و متهم در اختیار 
دادســرا قرار گرفتند و تحقیقات بیشتر برای 

کشف جرایم احتمالی متهم ادامه دارد.
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خبری

شهرستان

با حضور قائم مقام آبفا و فرماندار ؛
مدیر جدید امور آب و فاضالب بشاگرد معرفی شد

  گروه شهرستان سعیده دبیری نژاد // در مراسمی با حضور قائم مقام 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان و فرماندار بشاگرد، علی 
زارعی به عنوان مدیر امور آبفای بشاگرد معرفی شد.به گزارش خبرنگار 
دریا، خلیل یکتاپرســت قائم مقام مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
در این مراســم با قدردانی از تالش های ادریس روشن ضمیر افزود: 
تالش های مدیر سابق بشــاگرد قابل تقدیر است و وی تالش های 
زیادی در این زمینــه انجام دادند که امیدواریم در مدیریت جدید نیز 
شــاهد تحقق برنامه های آبفا و خدمات رسانی به مردم باشیم.وی با 
بیان اینکه بشاگرد برای توسعه نیازمند ایجاد زیرساخت های زیادی 
است افزود: این زنجیره آبرسانی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است که 
تالش آبفا استفاده از تمام ظرفیت ها برای تحقق این مهم است.قائم مقام 
مدیرعامل آبفا ادامه داد: طرح افزایش بهره مندی روستاهای بشاگرد 
از آب سدهای جگین و ســهران یکی از اولویت هاست که با توجه 
به منابع مالی انجام خواهد شد.به گفته وی، کوهستانی بودن بشاگرد 
و پراکندگی روستاها، اجرای عملیات آبرسانی را هزینه بر کرده است 
اما آبفا علیرغم این محدودیت ها در تالش است تا از طریق اعتبارات 
تخصیصی بتواند حداکثر بهره مندی روســتاها از آب شرب پایدار را 
فراهم آورد.گفتنی اســت، در پایان این مراسم از تالش های ادریس 
روشن ضمیر مدیرسابق آب و فاضالب بشاگرد تقدیر و علی زارعی به 
عنوان مدیر جدید آبفای این شهرستان معرفی شد. علی زارعی پیش از 

این مدیر امور آب و فاضالب جاسک بود.  
بخشدار مرکزی بندرخمیر:

تعاونی روستایی دهیاری های بخش مرکزی بندرخمیر 
احیاء می شوند 

  امین درساره گروه شهرستان// بخشدار مرکزی بندرخمیر محمد 
محسنی با اعالم این خبر گفت: با حمایت های  فرمانداربندرخمیر 
قرار اســت دو شرکت تعاونی دهیاری ها که فعالیت آنها در گذشته 
متوقف شده بود ، ادغام شده و در قالب یک شرکت تعاونی، مجدداً 
به فعالیت خود ادامه دهند.به گزارش خبرنگار دریا، محسنی در ادامه 
خاطرنشــان کرد: توانمندسازی اقتصاد روستایی و توسعه و آبادانی 
روستاها از مهم ترین اهداف تشکیل این تعاونی ها است.  وی افزود:  
بــا توجه به اینکه بودجه اکثر دهیاری ها از طریق مالیات بر ارزش 
افزوده تامین می شــود ، در صورت حذف یا کاهش ارزش افزوده، 
تعاونی دهیاری ها جایگزین مناسبی برای توسعه و آبادانی و کمک به 
دهیاری ها خواهد بود.بخشدار مرکزی بندرخمیر همچنین عنوان کرد: 
تعاونی های دهیاری برای مناطق روستایی یک ظرفیت است و اگر 
در اجرای اساسنامه خود، خوب عمل کنند یک تحول جدی در بحث 

اشتغال و اقتصاد روستا اتفاق می افتد.

 در زمان آغاز آتش سوزی می توان با پاشیدن خاک و آب
 و یا کوبیدن وسیله های در دسترس آن را خاموش کنیم

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

عبدالحسین اســدپور گروه شهرستان// مدیر کل 
امور روستایی و شوراهای استاندارگفت : دهیاران 
هرمزگان از فرصت طالیی دریافت ماشــین آالت 

استفاده کنند . 

  به گــزارش خبرنگار دریا، نرگس غالمپور مدیرکل 
امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان با اعالم 
این خبر گفت: با توجه به ابالغ شــیوه نامه مشارکت 

دهیاری های کشور در تامین ماشین آالت خدماتی و 
تعیین مهلت زمان ۲ ماهه برای ارسال درخواست ها و 
مدارک، دهیاران هرمزگان هر چه سریع تر برای استفاده 

از این فرصت ویژه اســتفاده کنند . وی یاد آور شد : 
۷۰ درصد از هزینه خریداری ماشین آالت مورد نیاز 
دهیاری ها مانند خودروهای آتش نشانی، حمل زباله، 

حمل متوفی و تانکر آب توسط سازمان شهرداری ها و 
 دهیاری های کشور تامین شده و ۳۰ در صد نیز باید توسط 
دهیاری های متقاضی تامین شــود. وی خاطر نشان 
کرد: ارائه اســناد و مدارک شامل پیش فاکتور ماشین 
آالت مورد نظر به همراه مصوبه شورای اسالمی روستا 
و همچنین دالیل دهیاری ها درباره ضرورت نیاز به آن 
ماشــین آالت در اعطای این سهمیه بسیار تاثیر گذار 

است.

مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری : 

دهیاران هرمزگان از فرصت طالیی دریافت ماشین آالت استفاده کنند

کلنگ زنی  آییــن   گــروه شهرســتان// 
بــا حضور  مســکن«  ملی  نهضت  »طرح 
 فرهنگ سالمی فرماندار شهرستان پارسیان 

کلنگ زنی شد. 
   پس از ابالغ سراسری کلنگ زنی طرح نهضت 
ملی مســکن، آیین کلنگ زنــی طرح مذکور 
در شهر کوشــکنار، با حضور فرهنگ سالمی 
فرماندار شهرستان پارسیان و سرهنگ حاجیان 

فرمانده ناوتیپ ۴۱۲ ذوالفقار، سرهنگ رنجبری 
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج سپاه پارسیان، 
بخشدار بخش کوشکنار و جمعی از مسئولین 
برگزار شد.  به گزارش فارس، فرهنگ سالمی 
فرماندار پارسیان طی در این آیین اظهار کرد: 
طرح نهضت ملی مســکن، در زمینی واقع در 
شهر کوشــکنار به مساحت ۳۷ هزار متر مربع 
آغاز شد که ۶۰ واحد برای واجدین شرایط به 

صورت ویالیی احداث می شــود.به گفته وی، 
متقاضیان می توانند در ســامانه »نهضت ملی 
مســکن« ثبت نام کرده و در صورتی  که واجد 
شرایط دریافت اراضی مذکور باشند، می بایست 
برابر مدت تعیین شده نسبت به ساخت و ساز 
مسکن اقدام نمایند و در غیر اینصورت زمین 
مورد نظر به فرد دیگری که واجد شرایط باشد 

جهت ساخت و ساز واگذار می شود.

  سعیده دبیری نژاد گروه شهرستان// رئیس 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
رودان از رفع تصرف ۷ هکتار از اراضی ملی در 

منطقه برزرد این شهرستان خبر داد.
  به گزارش خبرنگار دریا؛ حسین محسنی زاده 
گفت: نیروهای یگان حفاظت این شهرستان با 

استناد به تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و 
بهره برداری و شناسایی اراضی تصرف شده  و 
رفع تصرف در این منطقه اقدام نمودند.وی افزود: 
اراضی رفع تصرف شده در مساحت ۸ هزار متر 
مربع با ارزش ۷ میلیارد ریال می باشد.رئیس 
اداره منابع طبیعی رودان در پایان ضمن هشدار به 

سودجویان و متصرفان عرصه های منابع طبیعی، 
به گشت های مســتمر و شبانه روزی نیروهای 
یگان حفاظت از اراضی ملی اشاره کرد و گفت: 
مردم در صورت مشــاهده هرگونه تخریب و 
تصرف اراضی ملی و یا قطع درختان جنگلی 
و بوته های مرتعی و یا آتش سوزی در طبیعت 
مراتب را به شــماره تلفــن ۱۵۰۴ یگان امداد 

جنگل و مرتع گزارش دهند.

طرح نهضت ملی مسکن در پارسیان کلنگ زنی شد  جامعه محلی قشم در حفاظت 
و توسعه جنگل های حرا مشارکت فعال دارد

گروه شهرستان// مدیر محیط زیست 
سازمان منطقه آزاد قشم از مشارکت 
فعال جامعه محلی و روستانشینان این 
جزیره در حفاظت و توسعه جنگل های 
حرا به عنوان ذخیرگاه زیست  ُکره خبر 

داد. 
  سید هاشم داخته اظهار داشت: یکی 
از برنامه  هایی که با هدف حفاظت از 
منابع طبیعی و بهره برداری خردمندانه 
از این منابع در جزیره انجام می شــود 
طرح بذرچینی حرا برای کاشت، توسعه 
و حفاظت از جنگل های حرای قشــم 
است.وی ادامه داد: این برنامه ۲ سالی 
است که در روستای گوران آغاز شده 
و در ســال اول اجرای آن ۲۰۰ اصله 
نهال حرا در این جنگل ها کاشــته شد 
و تاکنــون تعداد این نهال  ها به ۶ هزار 
اصله افزایش پیدا کرده که ۴۰ کودک در 
کاشت و نگهداری این نهال  ها مشارکت 
دارند.مدیر محیط زیست سازمان منطقه 
آزاد قشــم توضیح داد: عالقمندان به 
محیط زیست و گردشگران در زمستان 
می تواننــد تعدادی از ایــن نهال  ها را 
تهیه و به نام خود در بســتر گلی با نام 
محلی، »سر زور زوما« بکارند.داخته 
اضافه کرد: برنامه امسال ما آموزش و 
مشــارکت هر چه بیشتر افراد از داخل 
و خارج روستا ها است تا افراد عالوه 
بر اینکه بذرهــای حرا رو جمع آوری 
می کننــد در خصــوص فعالیت های 
گردشگری روســتا، معماری پایدار و 
نقش گردشــگری در اکوسیستم حرا 
آشــنا شــوند.این پروژه با نام محلی 
ســر زور زوما، چند ســالی است که 

با مدیریت شــرکت تعاونی توســعه 
روستایی گوران پی ریزی شده است و با 
مشارکت شورا، دهیاری و مردم خوب 
گوران پیش می رود.جنگل های حرا 
 )مانگرو( را می توان در خورها و مصب 
رودخانه های فصلی و دایمی هرمزگان 
به طور مجتمع و یا پراکنده مشاهده کرد 
و رویشگاه های توده های طبیعی این 
نوع جنگل در شهرســتان قشم شامل 
خورهای شمال غربی جزیره واقع در 
مقابل  ای  ماســه  خورخوران، جزایر 
روستاهای طبل و الفت تا گوران اعالم 
شده است.زمان بذردهی درختان حرا 
خرداد است و بذردهی این گونه از شرق 
به غرب هرمزگان با تاخیر زمانی آغاز 
می شود به طوری که در شرق استان و 
در شهرستان جاسک در نیمه دوم تیر 
ماه و در قشم مرداد و شهریور ماه بذر 
 این درخت آماده کشــت و تولید نهال 
می شــود.زیبایی خیره کننده، دلنواز و 
چشــم نواز جنگل های حرا در غرب 
جزیره قشــم موجب شده تا همه ساله 
هــزاران نفر از گردشــگران داخلی و 
خارجــی بازدید از آنهــا را در برنامه 

ســفر خود لحاظ کنند.گردشــگرانی 
که برای نخســتین بــار و در هنگام 
 مــد کامل دریا از ایــن مناطق بازدید 
 می کنند با جنگل های سرسبزی مواجه 
 می شــوند که گویــی روی آب های 
خلیج فارس شناور هستند؛ درحالیکه 
)جزر(  رفتــن آب  پاییــن   هنــگام 
تپه هایی را با درختان کوچک، متوسط 
و حتی تنومند که ریشه های انبوه آنها 
از خاک بیرون آمده، مشاهده می کنند.به 
گزارش ایرنا، بومی های ساکن حاشیه 
این جنگل ها از سرشاخه های حرا به 
عنوان علوفه و خوراک دام های خود 
اســتفاده می کنند و در هنگام گلدهی 
نیز زنبــورداران محلی کندوهای خود 
را به مناطق ســاحلی می آورند زیرا 
 عسل حرا در کشورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس خریــداران زیادی دارد.
وجود دهها گونه پرنده مهاجر و بومی 
منطقــه و همچنین انــواع آبزیانی که 
تعدادی از آنها برای زادآوری وارد این 
حوزه شده اند به زیبایی های بی شمار 
جنگل های حرا در مناطق ســاحلی 

جزیره قشم افزوده است.

  

  

دادانهم
پرونده کالسه 140140920000491724 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390001409411 .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 برخالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی . گردشکار: بتاریخ سیزدهم شهریورماه یکهزارو چهارصد ویک 
در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه 140140920000491724 تحت نظر است 

. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه احدیت متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
)رای دادگاه ( :

در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک ، شهر لیردف ، لیردف شمالی ، قطعه 14 ، به مساحت2500مترمربع از طرف ستاد اجرائی 
فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 140140390001067635مورخه 1401/05/03 مستنداً 
به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدور قرار سرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق 
مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک و توجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی حضرت امام  )ره( و اینکه 
ملک موضوع پرونده از مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای 
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 181/182060/ن مورخه 1401/06/07 درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است. النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه 
شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یاقائم مقام قانونی ویا وکیل مالک و توجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده 
ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک یا وارثه یا نمایندگی قانونی وی بدست نیامده ، لذا در  راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام )ره( 
در تحریر الوسیله ) کتاب لقطه( حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور صادر واعالم میدارد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران )ویژه دادگاه های اصل 49 قانون اساسی( می باشد .

مختارصادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان

دادانهم
پرونده کالسه 140140920000491476 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390001409275 .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 برخالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی . گردشکار: بتاریخ سیزدهم شهریورماه یکهزارو چهارصد ویک در 
وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه 140140920000491476 تحت نظر است. دادگاه 

با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه احدیت متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
)رای دادگاه ( :

در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک ، شهر لیردف ، لیردف شمالی ، قطعه 11 ، به مساحت2500مترمربع از طرف ستاد اجرائی فرمان 
حضرت امام )ره( به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 140140390001067231مورخه 

1401/05/03 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدور قرار سرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به 
منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک و توجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی حضرت 
امام  )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده از مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده، لذا در راستای اجرای ماده 28 
قانون مدنی و فتوای 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 181/182014/ن مورخه 1401/06/07 درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است. النهایه این دادگاه 
با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یاقائم مقام قانونی ویا وکیل مالک و توجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و 
اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک یا وارثه یا نمایندگی قانونی وی بدست نیامده ، لذا در  راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی 
و فتوای حضرت امام )ره( در تحریر الوسیله ) کتاب لقطه( حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور صادر واعالم میدارد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران )ویژه دادگاه های اصل 49 قانون اساسی( می باشد .

مختارصادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

رفع تصرف اراضی ملی منطقه برزرد رودان  

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شماره ۱4۰۱/۰۰۱
موضوع آگهی :

اجرای عملیات تعویض لوله های گالوانیزه 
اماکن و منازل سازمانی شهرک مروارید

آخرین مهلت اعالم آمادگی و ارسال رزومه 
تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1401/07/21

برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت  WWW.BAORCO.IR و  یا خبرگزاری شانا
    WWW.shana.ir و WWW.TENDER@NIORDC.IRمراجعه نمایید .

روابط عمومی و بین الملل

نوبت اول

گروه شهرستان// آسفالت ۲۰ هزار متر مربع از محله های شهرک شمس 
و خیابان ساحلی شمالی شهر میناب آغاز شد .

شهردار میناب گفت: برای آسفالت این دو محله بیش از شش میلیارد 
تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.حبیب اله سهرابی افزود: به بیش 
از ۴۵۰ هزار متر مربع آسفالت نیاز داریم تا همه ۶۳ محله شهر میناب 
آسفالت شود.به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، وی 
گفت: از ابتدای ســال تاکنون ۱۵۰ هزار متر مربع از محله های شهر 

میناب آسفالت شده است.

آسفالت ۲۰ هزار متر مربع 
از محله های میناب 

گروه شهرســتان// سرپرســت معاونت 
فرهنگی اجتماعی ســازمان منطقه آزاد 
کیش از پیشرفت ۹۰ درصدی اجرای طرح 
نوسازی و بهسازی مدارس این جزیره خبر 

داد. 
   یاسر شــاه پیری گفت: طرح بهسازی و 

نوســازی مدارس با هدف کیفیت بخشی به 
فضای آموزشــی جزیره کیش در آســتانه 
بازگشــایی مدارس پس از وقفه ۲ ساله به 
دلیل شــیوع ویروس کرونا با پیشرفت ۹۰ 
درصــدی در حال اجرا اســت.به گزارش 
 باشــگاه خبرنــگاران جــوان، وی گفت: 

 رنگ آمیزی، تعمیر و تعویض درب و پنجره 
کالس ها، اصالح سیســتم روشنایی، تعمیر 
و تجهیز تاسیســات سرمایشــی، تعمیر و 
بازسازی ســرویس های بهداشتی و توسعه 
فضای سبز، محوطه سازی و نظافت مدارس 

در حال انجام است.

سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش خبر داد
پیشرفت ۹۰ درصدی اجرای طرح نوسازی مدارس کیش 

آگهي دعوت سهامداران شرکت پدیده گستر ساحل خلیج فارس ) سهامی خاص(

 بدینوســیله از کلیه سهامداران شــرکت دعوت میشود تا در جلســه مجمع عمومی فوق العاده که در ساعت 09:00 مورخ
 04/ 1401/07 به آدرس هرمزگان ؛ شهرستان بندرعباس ؛ بخش مرکزی ؛ کمربندی ؛ بلوار جمهوری ؛ کوچه صحیفه 8 ؛ پالک 

377 طبقه همکف کد پستی : 7915648199 تشکیل می گردد حضور به همراه رسانند .
* دستور جلسه :

1 - ایجاد شعبه

به شماره ثبت 17454 سهامی خاص و شناسه ملی 14006743337 جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

هیئت مدیره شرکت پدیده گستر ساحل خلیج فارس ) سهامی خاص (
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فروردین :
امروز ممکن اســت یک فرصت درخشــنده چشــم 
 تان را بگیرد و شــما را به هیجــان آورد، زیرا اکنون 
آمادگی پذیرش هر چالشــی را دارید. اگر با خاطره ی 
شکســت هایی که در گذشته داشته اید زندگی کنید نمی توانید از این 
فرصت هیجان انگیز بهره ببرید. ونوس، الهه ی عشق و زیبایی، به پنجمین 
خانه در طالع شما یعنی خانه ی عشق وارد شده است، از این رو احتمال 

می رود تا سه هفته ی آینده دچار احساسات رمانتیک باشید. 
   اردیبهشت :

اکنون ونوس به نشانه ی شما وارد شده است، از این رو 
به نظر می رسد که در روابط خود بیش از پیش به دنبال 
امنیت عاطفی می گردید. امروز نسبت به خواسته هایی 
که در سر دارید انعطاف ناپذیر شده اید، به همین خاطر ممکن است 
مشــکالت زیادی پیش پای شما قرار بگیرد. به جای این که نگران 
چیزهایی باشید که در دسترس تان نیست، به چیزهایی فکر کنید که 

خداوند در اختیارتان قرار داده است. 
    خرداد :

 گاهی اوقات عشــق بســیار دور از دسترس به نظر 
می رسد، مثل یک کیســه ی پر از طال در آن سوی 
رنگین کمان. اما امروز همه چیز فرق می کند. اکنون 
ونوس به نشــانه ی شما وارد شــده است و تا سه هفته همراه شما 
خواهد بود، از این رو زندگی اجتماعی شما به طرز شگفت انگیزی 
رو به ترقی خواهد رفت. به جای این که به فرصت های غیر ممکن 
 فکر کنید، انرژی های مثبتی را که از اطراف به ســوی شــما روانه 
می شود جذب کنید. می توانید گرمی احساسات تان را به وسیله ی 

یک حرکت عاشقانه بروز دهید.
 تیر :

اکنون ونوس نشانه ی شما را ترک کرده است، به همین 
خاطر به نظر می رسد از نظر احساسی دچار تغییر شده 
اید و فکر می کنید که روزهای خوش زندگی به اتمام 
رسیده و دیگر از دسترس تان خارج شده است. فقط کافی است یک 
نگاه به اتفاقات خوب چند هفته ی گذشته بیندازید تا ببینید که الهه ی 

عشق و زیبایی چه نعماتی را به زندگی شما ارزانی داشته است. 
    مرداد :

 اکنون ونوس به نخســتین خانه در طالع شــما یعنی 
خانه ی شــخصیت وارد شده است، به همین خاطر به 
نظر می رسد که امروز دیگران تحت تأثیر کالم شما قرار 
بگیرند. باید راهی پیدا کنید تا زیبایی الهه ی عشق را به زندگی تان وارد 
کنید. یادتان باشد که نوع روابط تان با دیگران به خودتان بستگی دارد. 
اگر عشقی در زندگی تان وجود دارد آن را نادیده نگیرید، اما حواس 

تان باشد که به عشق های پوچ و خالی پر و بال ندهید. 
   شهریور :

امروز ممکن است اندوهناک به نظر برسید، به ویژه اگر 
 اخیراً به خاطر ترس از پیامد احتمالی احساسات تان

 آن ها را ســرکوب کرده باشــید. خوشــبختانه این 
 طور نیســت که فکر کنید همه چیز از دســت رفته است، هنوز هم 
فرصت های زیادی پیش روی شماست که می توانید با دست یافتن 
به آن ها احساس خوشبختی و لذت کنید. اکنون ونوس به دوازدهمین 
خانه در طالع شما یعنی خانه ی خودآگاهی وارد شده است، از این رو 

به شما توصیه می شود که مدتی به معنویات بپردازید. 
  مهر :

این روزهــا فرصت زیادی بــرای پرداختن به امور 
شخصی ندارید، زیرا زندگی اجتماعی شما به شدت 
پر مشغله شده و اتفاقات زیادی در جریان اند. از این 
که عضو یک گروهی هستید که محبت و همکاری در آن موج می 
زند خوشحال هستید، اما از این می ترسید که خودتان را در هیاهوی 
جمعیت گم کنید. اکنون ونوس به یازدهمین خانه در طالع شما یعنی 
خانه ی دوســتان و اطرافیان وارد شده است، از این رو به نظر می 
رســد که تأکید این روزهای زندگی شما بیشتر روی فعالیت های 

اجتماعی است. 
  آبان :

اگر چه قابلیت های زیادی دارید، اما از این می ترسید 
که شکست بخورید و به همین خاطر ممکن است درباره 
ی پیشبرد مسایل کاری یا روابط تان به تردید بیفتید، 
زیرا نمی دانید که چه قدر باید انرژی بگذارید. شاید مجبور شوید بین 
خواسته های شخصی و تعهدات اجتماعی خود تعادل برقرار کنید. 
سعی نکنید که کنترل همه ی امور را به دست بگیرید و محدودیت 
ایجاد کنید، اگر جریان های عاطفی پیش آمد آن را بپذیرید. مقاومت 
نکنید، فکر نکنید که پذیرفتن شرایط حاضر به معنی بی توجهی به 

آینده است.
     آذر :

اکنون دوست دارید که کمی استراحت کنید، به ویژه اگر 
ساعت های طوالنی کار کرده اید. اما متأسفانه وظایف 
 اجتماعی بســیاری دارید که باید هر طور شــده به 
 آن ها رسیدگی کنید. اکنون ونوس به نهمین خانه در طالع شما یعنی 
خانه ی ماجراجویی وارد شــده است، به همین خاطر می توانید از 
شرایط حاضر لذت ببرید. البته همه ی آن چه گفته شد به این معنی 
نیست که فقط باید تمام وقت کار کنید، بلکه به شما توصیه می شود 

در این میان فرصتی پیدا کنید و کمی هم به تفریح بپردازید.
  دی :

احساس می کنید که اگر کمی از حس وظیفه شناسی 
خود کم کنید، می توانید فرصت های بیشــتری در 
زندگی به دست آورید. دل تان می خواهد کم تر کار 
کنید و اوقاتی را به شادی و تفریح بگذرانید، اما دلیلی ندارد که 
 خودتان را سرزنش کنید. اگر وظایف و سهم کاری خود را انجام 
داده اید، با خیال راحت تری می توانید به ســایر امور بپردازید. 
تام رابینز می گوید: هیچ وقت برای بازگشــت به شــادی های 

دوران کودکی دیر نیست.
    بهمن :

وقتی که مــی بینید دیگران اوقــات زیادی را به 
شــادی و تفریح می گذراننــد، یادتان می آید که 
 شــما خودتان هم به تفریح و آسودگی نیاز دارید. 
مدتی است که به خاطر وظایف اجتماعی بسیار نتوانسته اید به 
فعالیت های دلخواه تان برسید. اکنون ونوس به هفتمین خانه در 
 طالع شــما یعنی خانه ی همراهان و اطرافیان وارد شده است، 
پس بد نیســت گوشی تلفن را بردارید و با یکی از دوستان تان 

برنامه ی تفریحی ترتیب دهید.
   اسفند : 

به نظر دیگران، شــما همیشه عادت دارید کارها و 
برنامه های شخصی خود را کنار بگذارید تا موافق 
جریان شــنا کنید. البته از دست کسانی که از شما 
انتظارات بیهوده دارند خســته شــده اید. اکنون ماه به نشانه ی 
شما بازگشته است و به شما هشدار می دهد که باید به نیازها و 

خواسته های خودتان هم توجه نشان دهید.
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خرید  داغ  روزهای   // اجتماعی  سرویس 
نکته  چند  رعایت  مدرســه  نوشت افزار 
بهترین کارایی و صرفــه اقتصادی را به 

همراه دارد.
خرید نوشــت افزار مدرسه از همین روزها 
آغاز شــده و والدین و دانش آموزان درگیر 
آن شــده اند؛ خریدی که ترکیب شده از ذوق 
و شوق بچه ها و گاهی اوقات والدین، قانع 
کردن بچه ها برای شــناخت و رفع نیازهای 
واقعی نوشت افزار، مدیریت خرید و قیمت ها. 
به جز کیفیت و قیمــت و نیاز کودکان، باید 
موارد دیگری را هم در خرید نوشــت افزار 
درنظر بگیرید تا محصولی اســتاندارد تهیه 
کنید که هم بیشــترین کارایی را داشته باشد 

و هم بچه ها را در زمان استفاده دچار اذیت 
و آسیب نکند.

  مداد و خودکار؛ جزو جدانشدنی خرید 
در خرید مداد به کیفیت آن توجه کافی کنید. 
برخی مدادها بســیار کمرنگ می نویسند و 
الزم اســت بچه ها فشــار مضاعفی به مچ 
دست شان وارد کنند، این مسئله موجب درد 
در انگشــتان دســت و مچ آنها شده و زود 
خسته شان خواهد کرد. هنگام خرید مداد،  آن 
را روی برگه هایی که معموال در فروشگاه ها 
قرار دارد امتحان کنید. مدادهای خوب و با 
 کیفیت مناسب،  مغزی محکم دارند و در زمان 
تراشــیده شدن، نمی شــکنند. توجه به این 
موضوع،  عمر اســتفاده از مداد را طوالنی 

خواهد کرد.برای کــودکان کوچک تر حتی 
اگر هــم تمایل دارند،  ترجیحــا مدادنوکی 
)اتــود( نخرید؛ نوک نازک و شــکننده این 
مدادها برای بچه هــای دوره اول ابتدایی که 
باید روی دست خط شان هم متمرکز شوند، 
مناسب نیســت. برای بچه های بزرگ تر نیز 
مدادنوکی هایی می توان تهیه کرد که ضخامت 
نوک آنها شــبیه به مدادهای عادی است و 
خط شــان را خراب نمی کنــد. برای خرید 
خودکار نیز به ســن فرزندتان توجه کنید. 
معموال از اواسط کالس چهارم، معلم ها اجازه 
اســتفاده از خودکار را به بچه ها می دهند و 
تاقبل از آن نیازی به خریدش نیست. سعی 
کنیــد خودکارهایی که می خرید نرم و روان 
باشند، جوهرشان پخش نشود، بدنه خودکار 

فشاری به انگشتان دانش آموزان وارد نکند.
  دفترهای چندبرگ و چندنقش

معموال در نیمه های شهریور مدارس تعداد 
دفترها و چند برگ بودن آنها را اعالم می کنند 
تا خانواده ها خرید درست و مناسبی داشته 
باشــند. دفترها را متناسب با پایه تحصیلی 
کودک انتخاب کنید و بــرای دانش آموزان 

کوچک تر دفاتری بــا تعداد برگ های زیاد 
نخرید. اگر امکان خرید دفترهای ســیمی 
شــده برایتان وجــود دارد،  یکی از بهترین 
گزینه هاســت،  زیرا زمان نوشتن،  با راحت 
تا زدن نیمه دیگر دفتر جای کمتری اشغال 
شده و برگه های آن از هم باز نمی شود. دفاتر 
بسیار باکیفیتی در سال های اخیر تولید شده و 
در بازار وجود دارد که بسیاری از آنها دارای 
عکس هــا و طرح های زیبــا و موردعالقه 
کودکان و البته متناســب با فرهنگ ایرانی 
و اســالمی است که بهتر اســت از این نوع 
خریداری شــود. اگر دفترها را یک  رنگ و 
یک طرح خریداری نکنید،  کمک بزرگی به 

فرزندتان کرده اید.
  پاک کن و تراش و باقی دوستان شان

معموال دانش آموزان کوچک تر،  این ۲وسیله 
را زیاد گم می کنند پس بهتر است مدل های 
گران قیمت نخرید. پاک کن های بسیار بزرگ 
اگرچه تقریبا تا پایان ســال تحصیلی برای 
دانش آموز کافی است اما به اندازه دست او 
هم دقت داشته باشــید تا به راحتی امکان 
پاک کردن برایش فراهم باشــد. برای خرید 

تراش نیز بهتر است سراغ تراش های بسیار 
کوچک نروید،  نگه داشتن آنها در دست کار 
دشواری اســت. تراش های باکیفیت و تیغه 
تیز و دارای مخزن بهترین گزینه هستند. اما 
اگر تراش مخزن دار هم نخریدید می توانید 
ظرف دردار مناسبی در اختیار کودک قرار 
دهید تا تراشه های مدادش را در آنها بریزد. 
برای خرید دیگر اقــالم مانند مدادرنگی، 
  پاستل،  خط کش و... نیز براساس کیفیت و 
اســتاندارد بودن شــان پیش بروید. همان 
موضوع کیفیت مدادهای مشــق،  در مورد 
مدادهــای رنگــی نیز صادق اســت. در 
سیلیکونی  خط کش های  اخیر  ســال های 
نشکن وارد بازار شده اند که گزینه مناسبی 
به حساب می آیند، اگر این خط کش ها مجهز 
به شابلون هم باشند که با یک تیر دو نشان 
زده اید فقط حواستان باشد خط کشی انتخاب 
کنید که اعداد روی آن همرنگ بدنه خط کش 

نبوده و به راحتی قابل دیدن باشد.
  خودتان دست به کار شوید

برای تهیه برخی از انواع نوشت افزار،  الزم 
نیســت حتما آنها را از بیــرون تهیه کنید. 

جامدادی یکی از این اقالم است که با کمی 
هنر و خالقیت و البته کمترین هزینه می توانید 
 آن را داشــته باشید. معموال دختر بچه ها از 
حدود ۹سالگی توانایی دوخت و دوز ساده 
را دارند،  آنها را تشویق کنید که به وسیله نمد، 
 جامدادی های مناسب و زیبا بدوزند و آنها را 
با نمدهای رنگی تزئین کنند. آنها قطعا قدر 

هنر دست شان را خوب می دانند.
  اولویت با نوشت افزار ایرانی 

به گــزارش همشــهری آنالین، ســال ها 
قبل زمان دانش آموزی مــا والدین، تنوع 
نوشت افزار در بازار بسیار کم بود، تولیدات 
ایرانی انــدک بودند و محصوالت خارجی 
متعددی در فروشــگاه ها عرضه می شدند 
اما حــدود یک دهه اســت که محصوالت 
باکیفیت و زیبای ایرانی، بازار را در اختیار 
خودشان گرفته اند؛ انواع نوشت افزاری که در 
نگاه اول تصور نمی کنید تولید داخل است. 
این محصوالت فقط منحصربه انواع مداد و 
دفتر نیستند، جامدادی و کیف های باکیفیت 
و زیبایــی نیز در این ســال ها روانه بازار 
شده اند که جایگزین بسیار خوبی برای انواع 
غیرایرانی و گاهی دارای تصاویر نامناسب، 

برای کودکان محسوب می شوند.

ذوق کودکانه و مدیریت خرید نوشت افزار

سرویس اجتماعی //  آیا انسان می تواند هوش فرزند 
خود را افزایش دهد یا هوش تنها در چهارچوب علم 
ژنتیک قرار گرفته است؟ قطعا این سؤالی است که 
هر پدر و مادری در ذهن خود می پروراند و کودک 

خود را با دیگران قیاس می کند.
در جامعه امروزی والدین در تالش هستند تا بتوانند 
کودکان باهوشــی تربیت کنند تا آینده روشــن تری 
در انتظار آن ها باشــد. اما سؤال اینجاست؛ آیا انسان 
می تواند هوش فرزند خــود را افزایش دهد یا هوش 
تنها در چهارچوب علم ژنتیک قرار گرفته است؟ قطعًا 
این سؤالی اســت که هر پدر و مادری در ذهن خود 
می پرورانند و کودک خود را با دیگران قیاس می کند.
اگر به عقب برگردیم و تصاویر مغز انسان را ببینیم با 
تکاملی عجیب روبرو خواهیم شد. تکاملی که باعث 
موفقیت های پی درپی انســان و کســب مهارت ها و 
توانایی های بی نظیر او شــده است.حال که در آستانه 
بازگشــایی مدارس هســتیم می خواهیم ببینیم چه 
راه کارهای برای تقویت هــوش و تمرکز کودکانمان 
وجود دارد. راه کارهای که شاید بیخ گوشمان بوده اند 
و دست نخورده باقی  مانده اند. اما هنوز دیر نشده و شما 
به عنوان والدین می توانید برای کودکانتان آینده درسی و 

زندگی بهتری را رقم بزنید.
  تعریف هوش در کودکان چیست؟

  تعریف کالسیک هوش همان کیفیت و مهارت هایی 
اســت که به موفقیت های درسی در کودکان معطوف 
می شود. این استعداد شامل فهم مسائل نظری و درک 
حل مسائل ریاضی است که در شرایط درسی به کمک 
ما می آید؛ البته این استعداد تک بعدی است که از بدو 
تولد تا روز آخر زندگی در یک سطح مشخص باقی 
می ماند.اما در روانشناســی روز دنیا مدت هاست که 
این تعریف محدود و ناقص از هوش رنگ باخته و در 
سیستم های آموزشی پذیرفته نمی شود. هدف اصلی در 
آموزش امروز؛ پرورش یک انسان همه جانبه و متعادل 
است.تعادل شاه کلید ورود به تعریف جدید هوش است. 
این روزها ثابت شــده که همه کودکان به  غیر از هوش 
منطقی و ریاضی یا آی کیــو؛ ده نوع هوش گوناگون 
دارند که با شدت ضعف های مختلف در هر فرد وجود 

دارد و به راحتی قابل ارتقا هســتند.درواقع؛ امروزه در 
علم روانشناســی به کودکی باهوش یا تیزهوش گفته 
می شــود که تمام توانایی ها و استعدادها را در خود به 
شکل متعادل رشد داده و بهترین شکل با شرایط متغیر 
محیط خود استعداد و توانایی خود را وقف می دهد. به 

این فرد انسان باهوش گفته می شود.
  انــواع هوش در کــودکان و روش های تقویت و 

شناسایی آن
  روانشناسان در حال حاضر هوش های مختلفی را در 
بین کودکان کشف کرده اند که با چیزی که ما به عنوان 
یک انســان عادی به آن فکر می کردیم کامال متفاوت 
است.هوش های که کودک باهوش را در تمام جوانب 
به تصویر می کشــد و مورد بررسی قرار می دهد. این 
هوش ها شامل هوش دیداری یا فضایی، هوش کالمی 
و زبانی، هوش بدنی و جنبشی، هوش موسیقی، هوش 
طبیعت گرا و هوش هیجانی اســت.با این نگاه کلی به 
هوش می توان گفت تمام انسان ها دارای هوش هستند 
که شــدت و ضعف آن در کودکان متفاوت است. این 

هوش ها اکتسابی و قابل رشد هستند.
  هوش دیداری یا فضایی

  تقویت این هوش قبل از ورود به مدرسه امکان پذیر 
اســت. این هوش شامل درک باالیی از تصاویر، رسم 
نمودار و اشکال هندسی و همچنین ساخت پازل است. 
پس بهتر اســت برای تقویت این هوش کودکان را با 
ســاخت پازل و نقاشی های فکری به چالش بکشید. 
به عنوان مثال تصاویر مشخصی از حیوانات را بر روی 
دیوار چسبانده و از او بخواهید که رنگ آمیزی کند و به 

آن شخصیت ببخشد.
  هوش کالمی و زبانی

این هوش در اغلب کودکان از دو سالگی شکل می گیرد 
و با مرور زمان هوش کالمی تا ۷ سالگی تکامل پیدا 
می کند و کودک قادر اســت کلمات را با تلفظ درست 
بیان کند.این هوش شامل خوب گوش دادن و خوب 
حرف زدن، قصه گویی و توضیح داستان ها و اتفاقات 
روزمره اســت. بهترین تمرین بــرای کودکانی که در 
آستانه ورود به مدرسه هستند قصه گویی های شبانه و 
کتاب خوانی است.این امر باعث می شود تا ذهن کودک 

شما تقویت شده و به خواندن کتاب عادت کند. فراهم 
کردن یک محیط غنی برای کودک در این زمینه می تواند 

کمک کننده باشد.
  هوش بدنی و جنبشی

  این هوش در اکثریت کودکان وجود دارد. زبان فعال 
بدن و هماهنگی دســت وپا از عالئم بارز آن است که 
معموالً در کودکان ورزشــکار دیده می شــود. برای 
پرورش هوش جنبشــی کودک را باید در فضاهای 

ورزشی و پرتحرک قرار بدهیم.
  هوش موسیقی

  این هوش همان طور که از نامش پیداســت از هنر 
موسیقی نشأت می گیرد. این هوش می توانند در آستانه 
مدارس برای کودکان بســیار کاربردی باشد و ذهن 
ریاضــی کودک را تقویت کند.ریتم، شــناخت آالت 
موسیقی، آواز خواندن یا گفتن شعر از مشخصه های این 
هوش کاربردی است. پیشنهاد می شود کودکان خود را 

از ۴ تا ۶ سالگی در این هوش امتحان کنید.
  هوش طبیعت گرا

اصوالً کودکانی که از بازی در فضای باز لذت می برند 
و بــه حیوانات عالقه مندند از این هوش بهره می برند. 
شــناخت برگ ها و گیاهان می تواند بر تقویت هوش 
آن ها تأثیرگذار باشــد.تا آنجا که می توانید با کودکان 
خود در طبیعت قدم بزنید تا شناخت بهتری نسبت به 

محیط اطراف خود پیدا کند.
   آماده سازی محیط برای رشد غنی هوش

تعریف محیط غنی برای هوش در هر ســنی متفاوت 
است؛ مسلماً آن فضای که کودک ۳ ساله نیاز دارد تا 
آن فضای که یک کودک ۷ ســاله به آن نیازمند است 
کاماًل متفاوت اســت. گاهی بازی گاهی مشارکت و 
گاهی واگذاری مســئولیت های کوچک می تواند در 
پرورش و تقویت هوش بســیار مؤثر باشــند.فضای 
خانه را با موسیقی کالسیک یا آرام در ساعاتی از روز 
پرکنید. بازی کردن را فراموش نکنید فکر نکنید حال که 
کودکتان ۷ ساله شده دیگر نیازی به بازی ندارد بلکه 
بازی های هوشی می تواند او را برای یک سال درسی 
به خوبی آماده کند.به حرف های که می زنید دقت کنید؛ 
کودکان مانند ضبط صوت عمل می کنند. به او نگویید 

که چیزی نمی فهمد زیرا کودک شما هر آن چیزی که 
والدینشان به او بگویند را به راحتی باور می کنند.برخی 
کــودکان با محیط آرامش بخش و ســاکت راحت تر 
هســتند. برخی دیگر در محیطی راحت تر هستند که 
جنب وجوش زیادی دارد. درک این مسئله که کودک 
شما در کدام محیط راحت تر است، می تواند اولین قدم 

در افزایش تمرکز او باشد.
  نقش مواد غذایی در پرورش هوش

مواد غذایی که باعث افزایش هوش می شــود متعدد 
است فقط باید در برنامه غذایی کودک گنجانده شوند. 
محققین بر این باورند که ســاکنین سواحل مدیترانه و 
جنوب شرقی از درصد هوش باالتری بنا به تغذیه ای 
که دارنــد بهره مندند.برنامه غذایی آن ها بر اســاس 
اســیدهای چرب امگا ۳ طراحی شــده این اسیدها 
می توانند به تکامل بیشتر مغز، افزایش هوش و عملکرد 
مغز و تقویت حافظه کمک شایانی بکند.روغن ماهی، 
ماهی های چرب مانند سالمون، قزل آال، کیلکا، ساردین، 
میگو، روغن زیتــون و روغن های گیاهی مانند، بذر 
کتان و کوناال از این قبیل هستند. تخم کدو؛ سرشار از 
ویتامین A، E و روی است و در افزایش قدرت ذهنی 
کودک شما، تأثیر فراوانی دارد.همچنین تخمه کدو که 
ارزشمندترین بخش این گیاه محسوب می شود، مقدار 
زیادی اسید چرب امگا۳ و امگا۶ دارد. مصرف میوه 
و ســبزی از کودکی تا سی  سالگی هم می تواند هوش 
افراد را افزایش دهد. میوه های مانند انبه حافظه فرزند 
شــمارا تقویت می کند، باعث تسهیل گردش خون در 
بدنش می شود و درنتیجه، خون بیش تری به مغز کودک 
می رسد.گوجه فرنگی، کلم برکلی، گردو، حبوباتی مانند 
لوبیا هم می تواند در این گروه قرار بگیرند. تخم مرغ غنی 
از امگا۳ است و به سالمت مغز کمک می کند.بچه هایی 
که قبل از هفت ســالگی، در وعده صبحانه، تخم مرغ 
می خورند، IQ باالتری دارند. همچنین لبنیات کم چرب 
هم می توانند مؤثر باشد. این مواد از دوران جنینی تا ۵ 

سالگی می تواند بر سیستم هوش اثر بگذارند.
  ملوان زبل شوید

اســفناج را معموالً به خاطر آهن آن می شناسند، ولی 
برگ های سبز اسفناج، عالوه بر آهن، اسیدفولیک هم 

دارد که در بهبود عملکرد مغزی، نقش پررنگی دارد و از 
بروز اختالالت شناختی هم پیش گیری می کند.

 بازی های فکری
شما می توانید توانایی کودکتان را برای تمرکز و توجه 
با بازی های تمرکــزی که نیاز به تفکر، برنامه ریزی و 
اســتفاده از حافظه دارد، آموزش دهید و تقویت کنید. 
قدرت تمرکز کودکان را با انجام بازی های فکری بیشتر 
کنید.بازی هایی که نیازمند فکر کــردن، برنامه ریزی 
و استفاده از حافظه هســتند، مفیدند. جدول کلمات، 
جورچین و بازی  باکارت می تواند قدرت تمرکز کودک 

روی کلمات، اعداد و تصاویر را باال ببرد.
  ترتیب گذاری برای باال بردن تمرکز در کودکان

به کودکتان یاد دهید تا با ترتیب گذاشــتن اشیا هوش 
خود را افزایش دهد. به عنوان مثال چیدن ماشین ها از 
کوچک به بزرگ، یا چیدن حروف الفبا باعث تقویت 

هوش کودک می شود.
  در دسترس بودن لوازم

هر چیزی که کودک الزم دارد را در دســترس او قرار 
دهید تا مجبور نشــود بلند شــود و چیزی را بردارد. 
کتاب ها، دفترها، مدادرنگی، مدادها و حتی یک لیوان 
آب را برای او روی میــز بگذارید.این کار به کودک 
یادآوری می کند، چه میزان از کارها باقی مانده و زمان 
خود را بهتر مدیریت کند. همه  این کارها تمرکز و توجه 

کودکان را بیشتر می کنند.
  چرت زدن و استراحت تمرکز را بیشتر می کند

استراحت و خواب قسمتی از زندگی هر انسان است 
که می توانــد او را از دغدغه هــای روزمره رها کند. 
بیشتر کودکان بعد از یک خواب خوب شبانه راحت تر 
می توانند تمرکز کنند.یک چرت کوتاه برای ۲۰ دقیقه 
بعد از مدرســه یا بعدازظهر برای افزایش تمرکز عالی 
است. قبل از اینکه کودک درس خواندن را شروع کند، 
باید دستشویی برود و چیزی بخورد. چون این چیزها 

تمرکز را پایین می برد.
  تشویق فراموش نشود

می توان کودک را برای کارهای که درست انجام می دهد 
تشویق کرد و برای او جایزه ای در نظر گرفت. جایزه 
می تواند هر چیزی باشــد اگر پدر مادر وارد باشــند 
می توانند از همان المان های درسی الهام بگیرند و جایزه 
را از بین دروس انتخاب کنند.به عنوان مثال اگر کودک 
شما عالقه مند به نقاشی است به او اجازه دهید تا نقاشی 

بکشد.

فراتر از علم ژنتیک، فرزندتان را باهوش کنید!

توصیه هایی برای افزایش هوش و تمرکز بچه ها پیش از سال جدید تحصیلی

سرویس اجتماعی // هنوز در آغاز راهند اما بعد از چند چالش و 
دعوای زن و شوهری حس کردند به پایان راه رسیده اند و همین 

احساس هم آنها را به دادگاه و مشاوره بکشاند. 
مشــاوره ای که بدون آن که برایشــان وقت بگــذارد و برای حل 
اختالفات شــان به آن ها کمک کند امضایش را پــای برگه دادگاه 
گذاشــت تا بتوانند بی دردسر و با توافق از هم جدا شوند؛ این ماجرا 
برای کسانی که کارشان به دادگاه های خانواده افتاده و یک جور هایی 
طالق و جدایی را تجربه کرده اند، ماجرای غریبی نیست. بسیاری از 
مشاوره های پیش از طالق نه فقط راهگشا نیستند و برای حل اختالف 
زوجین تالشی نمی کنند که برخی هایشان فقط پول شان را می گیرند 
و پای برگه مشــاوره را مهر می کنند تا دادگاه حکم طالق توافقی را 

زودتر جاری کند.
حتی در مراحل قبل از طالق هم برخی از مشــاوران به جای تالش 
برای تعمیق روابط بین همســران به تشــخیص خودشان به نتیجه 
می رســند این زوج به درد هم نمی خورند و به آن ها توصیه می کنند 
از هم جدا شوند! این ماجرا به قدری بغرنج شده که حاال معاون زنان 
و خانواده ریاســت جمهوری نیز به صراحــت می گوید: »برخی از 
مشاور ان خانواده عامل طالق زوجین هستند!«خانواده مهم ترین هسته 
و زیربنای هر جامعه ای اســت، اما به گواهی آمار ها این نهاد درحال 
تضعیف شدن است. همین چند روز پیش بود که انسیه خزعلی، معاون 
رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در سومین نشست شورای عالی 
صبر با اظهار تأسف از باال رفتن آمار طالق در کشور درباره وضعیت 
طالق و ازدواج در کشورمان این گونه توضیح داد: »طبق برنامه ششم 
توسعه قرار بود که میزان طالق ۲۰ درصد کاهش یابد، اما میزان طالق 
براساس یک تحلیل آماری ۴ درصد و بر اساس تحلیل های مقایسه ای 

با ازدواج، ۸ درصد افزایش یافته که باعث تأسف است.«

 مشاورانی که عامل طالقند!
چرایی این کاهش ازدواج و افزایش طالق خودش معمای پیچیده ای 
است که بی تردید از یک وجه و زاویه قابل بررسی نیست، اما یکی 
از موضوعات اثرگذار بر این ماجرا مسأله مشاوره هایی است که نه 
فقط نتوانســته اند در بازگرداندن زوجین به سر خانه و زندگی شان 
موفق عمل کنند، بلکه بعضی وقت ها خودشان عامل طالق و جدایی 
هستند. موضوعی که خزعلی با تاکید بر اهمیت نقش مشاوران در حل 
اختالفات زناشویی در عین حال معتقد است: »ارائه خدمات مشاوره 
صحیح مورد تأکید است، چون گاهی اوقات برخی مشاوران عامل 
طالق می شوند بنابراین مشاوران باید آموزش دیده و مجرب باشند 
و تحت نظارت و ارزیابی قرار بگیرند و اقدامات و فعالیت های این 

مشاوران رصد شود.«
 وقتی آمار طالق بین پولدار ها باالتر است!

ماجــرای نقش آفرینی معکوس مشــاوران در ترغیب به طالق و 
جدایی را سال ها قبل ابراهیم فیاض جامعه شناس و استاد دانشگاه 
تهران مطرح کرد. با وجود این شــاید کمتر کسی به بمب خاموش 
مشاوره های غلط و تبعات آن در جامعه توجه کرده باشد. به خصوص 
این کــه چالش هایی همچون طالق در میان طبقات مرفه جامعه که 
بیشتر از خدمات مشاوره ای استفاده می کنند، بسیار باالتر است و این 
خود می تواند مهر تاییدی باشــد بر این موضوع که برخی مشاوران 
بیشتر از آن که عامل حل اختالفات زناشویی باشند، عامل دامن زدن 
به این اختالفات و بروز طالق و جدایی هستند!علی مظفری، رئیس 
کانون ســردفتران ازدواج و طالق هم چند ســال پیش به صراحت 

یکی از معضالت در مســیر افزایش طالق توافقی را نبود مشاوران 
متخصص دانســته و گفته بود: »بالاستثنا باالی ۸۰ درصد مشاوران 
وقتی یک زوج برای یک مشــکل عادی که تقریبا بین همه زوج ها 
وجود دارد، مراجعه می کنند می گویند طالق بگیرید.«به باور وی، هیچ 
زوجی نیست که در زندگی مشکل نداشته باشند از بی پول گرفته تا 
پولدار، از زوج های متدین گرفته تا بی دین، مشکالتی در زندگی دارند 
و وقتی به مشاور مراجعه می کنند، می گوید طالق بگیرید. می گویند 
از نظر علم روان شناسی این مشکالت معنا ندارد و علم روان شناسی 
این زندگی را نمی پذیرد. درحالی که آن روان شناس یا مشاور باید 
نحوه برخورد با مشکل را ارائه کند، اما صورت مسأله را پاک می کند 
و می گوید طالق بگیرید. همین االن اگر یک زوج معمولی برای بیان 
مشکالت عادی زندگی خود به روان شناس مراجعه کنند، می گوید 

طالق بگیرید.

 فریب مشاوران با یک حق الزحمه
عالیه شکربیگی، جامعه شناس هم در گفتگو با »جام جم« ضمن 
آن که نقش یک مشــاوره درســت و علمــی در حل اختالفات 
زناشــویی را بســیار مهم می داند، اما همین انتقاد را به عملکرد 
مشاوران به خصوص مشاوران پیش از طالق دارد و می گوید: »در 
حوزه مشاوره درمانی با چالش های متعددی مواجه هستیم. اوال با 
قیمت های باال، هزینه مشاوره ها به گونه ای است که خانواده ها از 
درآمد کافی برای استفاده از خدمات آن ها برخوردار نیستند بنابراین 
مسأله مالی و مشکالت اقتصادی مانع از این می شود تا خانواده ها 
بتوانند به مشــاوره درمانی ها مراجعه کنند. از سوی دیگر من هم 
موافقم با این که مشاوره ها در ساماندهی چالش های خانواده ها تأثیر 
نداشــته اند. من هم مواردی را دیده ام که طالق توافقی گرفته اند و 
وقتی از آن ها در رابطه با بحث مشاور این سؤال می شود، می گویند 
مشاوران را با یک حق الزحمه می توانید فریب دهید!«وی با انتقاد 
از این که طی چهار دهه اخیر همواره روان شناسان به عنوان مشاور 
مداخله هایی در نهاد خانواده داشته اند و پیامد آن بحران امروز در 
حوزه خانواده بوده است، تاکید می کند: »در حال حاضر مشکالت 
نهاد خانواده مشــکالت روانی نیست بلکه مشکالت اجتماعی 
است. وقتی یک زوج در فضای مجازی قرار می گیرد، وقتی آنجا 
ارتباطات و تعامالتی برقرار می کنند که در اجتماع مجازی هست، 
آیا می توانیم باز بگوییم مشکل فردی است؟ مشکالت زوجین و 
خانواده ها دیگر مســائل روانی و در حیطه فردی نیست بلکه در 
حیطه اجتماعی اســت بنابراین باید از حضور جامعه شناسان هم 
استفاده کنند تا بتوانند روابط فیمابین نهاد خانواده و اجتماع را در 

نظر بگیرند و درباره آن صحبت کنند.«

مهر تایید مشاوران برای جدایی ! 
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مصاحبه اختصاصــی // در کانون پرورش 
فکری، کودکان و نوجوانان با دنیایی دیگر 
آشنا می شوند که این قشر را به خود جذب 
نموده و کسانی که در هوای کانون تنفس 
کرده اند، آینده ای درخشــان برای شان 

تضمین شده است. 
  کودکان و نوجوانانی که مستقل و با اعتماد 
به نفس باال رشد می یابند و استعدادهای شان 
شکوفا می شود. پدران و مادران که دغدغه 
آینده فرزندان شــان را دارند، ضرورت دارد 
از برنامه های کانون پرورش فکری غفلت 
نورزنــد و فرزندان دلبندشــان را با کانون، 
کتاب هــای کانون و کارگاه هایش آشــنا 

کنند. کانون در بیشتر شهرستان های استان 
 هرمزگان مرکز فعــال داردو البته ضرورت 
دارد تعداد ایــن مراکز افزایــش یابد ودر 
شهرســتان هایی هم که فاقد مرکز هستند، 
مراکز کانــون پرورش فکری کــودکان و 
نوجوانان راه اندازی شــود. در ادامه سلسله 
گزارش های معرفی اعضاء وافتخار آفرینان 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در 
این شماره با مبینا جعفری برگزیده جشنواره 
بین المللی قصه گویی گفتگو کردیم. در این 

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

از کتابخانه وبرنامه های کانون داشتند؟ 
   مبینا جعفری ۱۷ سال هستم و عضویت در 

کانون را از ۷ سالگی شروع کردم و ۱۰ سال 
هستش که با افتخار عضو کانون هستم . پدر 
و مادرم مشــوق اصلی من در مسیر مطالعه 
و آشنایی با کانون بودند و در حقیقت برای 
اولین بار پدرم من را با کانون و فعالیت های 

جذابش آشنا کرد.
و  هــا  دوره  چــه  در  بیشــتر   دریــا: 
کارگاه های کانون شرکت کرده اید و ارزیابی 
 تان از این کارگاه ها ودوره ها چیســت ؟ 
شــرکت کنندگان بــا چه مهــارت هایی 
آشنا می شــوند؟ بین بچه های کانونی 
وغیرکانونــی چه تفاوتــی فکر می کنی 
وجود دارد؟ مربیان کانونی با غیرکانونی 

بنظرتان چه تفاوتی باهم دارند؟ 
  از زمان عضویت در کانون به علت تنوع 
باالی کالس ها به خصوص در تابســتان 
شــانس تجربه کردن کالس های به شدت 

جذاب و متنوعی رو  داشــتم، اما شــاید 
بیشتر از هر کالسی حضور در انجمن های 
قصه گویی و کالس های ســفال و نمایش 
 برام جذاب و هیجان انگیــز بود.از جمله 
مهــارت هایی کــه کــودکان و نوجوانان 
 با حضــور در کالس های کانون کســب 
می کنند مــی توان به قــدرت بیان و فن 
ســخنوری ، مهــارت اعتماد بــه نفس و 
همچنین حس خودارزشمندی و عزت نفس 
اشاره کرد که بعد از حضور فعال کودکان و 
نوجوانان در جامعــه این تمایزات با دیگر 
افراد به شــدت نمود دارد و قابل مشاهده 
اســت. در مورد مربیان کانــون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان هر چقدر هم که 
سخن درمیان بیاید بازهم نمی تواند آنطور 
که شایسته اســت فحوی کالم را برساند و 
حق مطلب را ادا کنــد ، اما باید اقرار کرد 

 که بی شــک از مســئولیت پذیرترین و 
دغدغه مند ترین افراد جامعه هستند که تمام 
هم و غمشان تربیت نونهاالنی سالم ، بالغ،  
توانمند و شایسته است و این از اقبال بلند و 
 ســعادت ما بود که در این دوران و روزگار 
پر تالطم زندگی در کنار این افراد رشــد 

یافتیم. 
دریا: با توجه به اینکه شــما دانش آموز 
هســتید، حضور در کانــون چه اثری بر 
روی تحصیل تان داشــته است؟ در روند 
تحصیــل و درس خواندن و... چه تاثیری 

داشته است؟ 
   در حــوزه ارتباط کانــون و نقش آن در 
روند تحصیلی باید گفت که بی شک ذهنی 
که مهارت های زندگی را به خوبی یاد گرفته 
باشــد و توانمندی و شایستگی خود را در 
راستای زندگی فردی و اجتماعی افزایش 

داده باشــد، به همان میزان روند تحصیلی 
سالم تر ، به دور از استرس ، همراه با روابط 
اجتماعی موثر و آداب معاشــرت صحیح با 
 معلمان و همســاالن و بی شــک تحصیل 
موفق تــری را تجربه خواهد کــرد و این 
فرآیندی بود به شــخصه ۱۲ سال تحصیلی 

شاهد آن بودم .
دریا: باتوجه به مطالعه کتاب های کانون 
 پــرورش فکــری، بنظرتان وجــه تمایز 
کتاب های کانون با غیرکانونی چیست و 
چه چیزهایی را از ایــن کتاب ها آموزش 

دیده اید؟
  کتاب های کانون نسبت به دیگر ناشران به 
ذهن فعال و خالق کودک نزدیک تر است و 
ارتباط صمیمی تری را با کتاب های کانون 

می توان داشت. 
دریا:در چه جشنواره هایی تاکنون شرکت 
کرده اید و به چه مقام هایی دست یافته اید؟

   بزرگترین افتخار ،حضور در کنار مربیان 
ارزشــمند کانون و عضویت در آن در این 
۱۰ سال اخیر است، اما از جمله مقام هایی 
که به یاری آموزش های درجه یک مربیان 

کانون کسب شد، رتبه دوم کشوری در بیست 
و یکمین جشــنواره بین المللی قصه گویی 
 در پاییز ســال ۱۳۹۷ بود و دیگر عناوین و 
مقام هایی در جشنواره های مختلف رضوی 

و ...
دریا:چه توصیــه هایی را بــه والدین و 
 کــودکان و نوجوانــان برای اســتفاده و

بهره مندی از برنامه های کانون دارید؟
  والدیــن بی گمــان رشــد و موفقیت های 
فراوانی را در طول زندگی برای فرزندان خود 
خواستارند و طبق آخرین پژوهش های روان 
شناســی همانطور که ذهن سالم در بدن سالم 
 است ، موفقیت و رشد هم در افرادی که از نظر 
مهارت های زندگی، اجتماعی و توسعه فردی 
در جایگاه قابل قبول و ســالمی هستند، قطعا 
احتمال باالتر و بیشتری دارد و اگر والدین به 
این مسئله آگاه باشند بدون فوت وقت کودکان و 
نوجوانان خود را در بستری سالم ، شاد و سرشار 
 از توانمنــدی وارد می کننــد و نتایج بی نظیر 
آن را شاهد خواهند بود و چه بستری متناسب 

تر از کانون پرورش فکری. 
دریا: به نظر خودتان اگه با کانون آشــنا 
نمی شدید مســیر زندگی تان چه تغییری 

می کرد؟
   در ارتبــاط با این ســوال، باید گفت که 
بی شــک مثل تمام مردم عــادی زندگی 
روزمره خودرا می داشــتم، اما قطعا خبری 
 از مهــارت هایی که در تمام ســختی ها و 
بحران ها و چالش های ســخت دوران در 
کنار من و یاری رســان مــن بودند، نبود و 
 من به احتمال قوی به سختی از پس آنها بر 
می آمــدم . زندگی بدون آگاهی غیر ممکن 
نیست، اما به شدت دردناک و سخت است، 
دردا و دریغا کــه ما از فرصت های آگاهی 
بخش و رشد دهنده زندگی استفاده نکنیم و 
روزگار به ما ثابت کند که گاهی چه زود دیر 

می شود.

»مبینا جعفری«برگزیده جشنواره بین المللی قصه گویی کانون پرورش فکری :

کتاب های کانون به ذهن فعال و خالق کودک نزدیک تر است 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دریایی از کتاب و دانایی و مهارت آموزی است وتمام برنامه هایش کتاب محور است 

در مورد مربیان کانــون پرورش فکری 
کــودکان و نوجوانان هر چقــدر هم که 
ســخن درمیان بیايد بازهــم نمی تواند 
آنطور که شايســته اســت فحــوی کالم 
را برســاند و حق مطلــب را ادا کند ، اما 
بايد اقرار کرد که بی شک از مسئولیت 
پذيرتريــن و دغدغه مند تريــن افراد 
جامعه هســتند که تمام هم و غمشــان 
تربیت نونهاالنی سالم ، بالغ،  توانمند و 

شايسته است

,,
از جمله مهارت هايــی که کودکان و 
نوجوانان بــا حضــور در کالس های 
کانون کســب می کنند مــی توان به 
قدرت بیان و فن ســخنوری ، مهارت 
اعتمــاد بــه نفــس و همچنین حس 
خودارزشمندی و عزت نفس اشاره 
کرد که بعــد از حضور فعال کودکان 
و نوجوانان در جامعــه اين تمايزات 
با ديگر افراد به شدت نمود دارد و 

قابل مشاهده است

,,

         علی زارعی/ دريا
daryaz           @gmail.com1359

گفت و گوی اختصاصــی// ازدواج انتخابی مهم 
در زندگی هر فرد اســت چرا کــه بعد از این 
تصمیم گیری حیاتی کل روند زندگی دستخوش 

بزرگترین تغییرات می شود .
  تغییراتی که معموالً غیر قابل بازگشــت اســت. 
مشــاوره پیش از ازدواج به زوجین کمک می کند 
تا با شناخت بیشتر و بهتر از یکدیگر وارد زندگی 
مشترک بشــوند و بتوانند با تفاهم بیشتری زندگی 
خود را آغاز کنند.شناخت پیش از ازدواج فرصتی 
استثنایی است که بتوانید آینده ای زیبا وجاودان برای 
 خودتان رقم بزنید.شناخت پیش از ازدواج عاملی 
تعیین کننده برای دســت یافتن به یــک ازدواج 
موفق است. مشــاوره قبل از ازدواج این امکان را 
فراهم می کند تا با آسوده خاطر بیشتری در مسیر 
آغاز زندگی مشــترک قدم بگذاریم .قطعًا انتخاب 
همســر یکی از مهمترین انتخاب هــای زندگی 
اســت چرا که باید ادامه زندگــی خود را با فردی 
همراه شــوید که  تا به حال غریبه بوده، اما از این 
 پس مهم ترین عضو خانواده شــما است. مسلمًا 
نمی توان انتظار شناخت کامل و دقیق قبل از ازدواج 
را داشت. چرا که انسان بسیار پیچیده است و همه 
انسان ها در تالش هســتند که بهترین خود را به 
دیگران نشان دهند.اما با استفاده از برخی راهکارها 
و کمک گرفتن از روانشناس می توانید به شناختی 
نسبی از طرف مقابل خود دست یابید و با اطمینان 
بیشتری در این مسیر گام بردارید.برای یک ازدواج 
موفق باید مالک های انتخاب همسر را به درستی 
بشناسیم .شــناخت پیش از ازدواج چه به واسطه 
خود افراد که با یکدیگر آشنا می شوند چه با کمک 

مشاوره از اهمیت بسزایی برخوردار است.
چگونه تشخیص بدهیم فردی که با آن آشنا شده ایم 

برای ازدواج مناسب است یا خیر؟
  دو فرد که با یکدیگر آشنا می شوند قبل از اینکه 
رابطه آنها جدی بشود بهتر است به چند نکته که در 

این مطلب ذکر شده است دقت داشته باشند. 
  شباهت در ابعاد شخصیت 

  مسئله ای که باید به آن دقت کنیم این است که تا 
حدودی شباهت در ابعاد شخصیت بین هر دو فرد 
وجود داشته باشد. به طور مثال: در خصوص درون 
گرا  یا برون گرا بودن ، فردی که برون گرا اســت،  
از تعامــل اجتماعی مکرر لــذت می برد و عالقه 
زیادی به مهمانــی و  تفریح دارد. برعکس فردی 
 که درون گرا است، خیلی زود از این رفتارها خسته 
می شود و تعامل اجتماعی عمیق و معنادار را دوست 

دارد.  در جنبه وظیفه شناسی،به طور مثال:  بعضی از  
افراد ،طرف مقابلشان  را  انعطاف نا پذیر با انضباط 
ومعتاد به کار می دانند و عده دیگری از افراد طرف 
مقابلشان را  بی بند و بار و بی نظم و انضباط می دانند.
این موارد  تفاوت خلقی است  که اگر شکاف بین اینها 
زیاد باشد اتصال آنها به همدیگر سخت می شود.  به 
طور مثال  فردی خونگرم فرد خونسردتر را آدم ظالم 
و نامهربان می دانــد و این فرد ظالم و نامهربان هم 
 آن فرد مداراجو را ســاده می داند و فکر می کند که 

نمی تواند به خوبی از خودش دفاع کند.
  منفی گرایی

  منفی گرایی گرایــش ذاتی تعمیم یافته به تجربه 
هیجانات منفی است.اگر کسی منفی گرایی خیلی 
باالیی دارد باید حتما به دنبال کسی باشد که منفی 
گرایی آن کم یا خیلی کم باشد. چون منفی گرایی 
عوامل ایجاد نارضایتی در رابطه است. اگر هر دو 
فرد منفی گرا باشند ، نارضایتی در زندگیشان خیلی 
باال می رود و هیچ گاه نمی توانند زندگی با آرامشی 

داشته باشند.

  اهداف مشترک
  یکی دیگر از مســائل مهم پیــش از ازدواج این 
اســت که دو فــرد به چه میزان اهداف مشــترک 
دارنــد و دررابطه با اهدافشــان چقدر هم جهت 
هســتند . خصوصًا در زمینه شــغلی و فرزند که 
دو رکن اصلی و اساســی زندگــی های امروزی 
 اســت. آیا کارهایی وجود دارد که جفتتان به آن 
عالقه مند باشید؟ آیا شــغل آقا برای خانم مورد 
پذیرش است ؟ آقا شغلی و درآمدی دارد؟ درآمدش 
به اندازه ای است که بتواند یک زندگی را اداره کند؟ 
آیا خانم هم می خواهد شاغل باشد؟ تمایل دارند 

چه زمانی و چند فرزند داشته باشند؟
  هر فرد در زندگی شخصی اش یک سری اهدافی 
دارد کــه باید حتمًا فرد مقابــل خود را در جریان 
بگذارد و در مورد آن با یکدیگر صحبت کنند اگر 
اهداف آن ها خیلی با هم فاصله داشته باشند و یا 
هر یک اهداف دیگری را دوست نداشته باشد قطعًا 

به توافق نمی رسند.
  اعتماد به یکدیگر 

  در زمینــه اعتمــاد افراد به یکدیگــر که باز هم 
یکی از مســائل بســیار مهم در زندگی است. این 
 ســوال باید حتمًا از خودمان بپرسیم . آیا دو فرد 
 می توانند بــه یکدیگر اعتمادکننــد. چند مرتبه 
می تواند به فــرد مقابلش اعتماد کنــد؟ به طور 
 مثال ممکن اســت یک یا چند بــار اعتماد تو را 
خدشه دار کند، باز هم ممکن است به آن فرد اعتماد 

داشته باشی؟ 
  مذاکره 

  در واقع یک فرد مناسب برای ازدواج کسی است 
که بتوانیم با آن مذاکره داشــته باشیم. چون بین دو 
نفر قطعًا تفاوت هایی وجود دارد، و رویکرد دو نفر 
با یکدیگر فرق می کند به این نوع تفاوت، تفاوت 
طبیعی می گویند و باید تفاوت وجود داشته باشد. 
هیچ گاه امکان ندارد که دو فرد کاماًل شبیه همدیگر 
باشند. به این دلیل است که هر کدام از ما انسان ها 
برای یک مشکل، مجموع مهارتهای متفاوتی رابه 
کارمی بریم و این یک تفاوت طبیعی است .البته این 
مسئله موجب کشمکش هم می شود، پس دو فرد 
باید بتوانند با هم مذاکره کنند . به طور مثال بر سر 
نحوه توزیع منابع اقتصادی که بسیار اهمیت دارد.
خصوصًا  زمانی که هم آقا و هم خانم شاغل هستند 

در این مسئله باید صحبت کنند و به توافق برسند.
  توانایی برقراری ارتباط

   در زمینه برقراری ارتباط، اگر حرفی برای گفتن 
ندارید و این موضوع زیاد اتفاق می افتد. زمان آن 
فرا رســیده که به این رابطه شک کنید. البته منظور 
 پر حرفی نیســت. هدف این اســت کــه در کنار 
هم با صحبت یا بدون صحبت احساس راحتی کنید . 
اگر به جایی رسیده اید که حرفی برای گفتن ندارید، 
یکی از دالیل آن این اســت که صحبت های شما 
برای هم جذاب نیست. همه افراد به صحبت کردن 
و بیان افکار و فعالیت های خود عالقه مند هستند 
و این مسئله به تیپ شخصیتی افراد که در باال ذکر 
شده ارتباطی ندارد.چون حتی درونگراترین افراد 
هم در شبکه اجتماعی خود دوستان صمیمی دارند 
که با هم به گفتگو می پردازند.در این گفتگو چند 
نمونه از مواردی که نیاز اســت افراد قبل از ازدواج 
به آن دقت کنند و در مورد آن به گفتگو بپردازند تا 
در مورد فرد مقابل خود بیشتر آشنا شوند و بتوانند 
 تصمیم بهتری برای آینده خود بگیرند بیان شد.در 
شــماره های بعدی در این زمینه به طور مفصل تر 

مواردی را عنوان خواهیم کرد .

گروه خبر //  آییــن تکریم و معارفه 
مدیرکل فرودگاه های هرمزگان برگزار 
و » جمشــید دلفاردی« بــه عنوان 

مدیرکل جدید این نهاد معرفی شد. 
  معاون وزیر راه و شهرسازی، در آیین 
تکریم و معارفــه مدیرکل فرودگاه های 
هرمزگان که در سالن اجتماعات فرودگاه 
بین المللی بندرعباس برگزار شد، اظهار 
کرد: در شرایط سخت تحریم تجهیزات 
جدیدی خریداری و نصب شده و منتظر 
دســتورات الزم برای عملیاتی شــدن 
آن هستیم.حمیدرضا ســیدی افزود: از 
زحمات آقای ضیایی که از پاکدست ترین 
مدیران ایــن صنعت اســت، قدردانی 
می کنم. ممکن است امروز تعداد پروازها 
در این اســتان کم باشد و در آمارها در 
رتبه های پایین باشــد امــا از مهمترین 
بیان کرد:  فرودگاه های کشور است.وی 
اخیراً حدود ۳۰۰ میلیارد تومان پروژه 
اجرایی شده  فرودگاه های هرمزگان  در 
و در سال جدید نیز ۲۵۰ میلیارد تومان 
پروژه دیگر اجرا خواهد شــد. وضعیت 
پارکینگ ماشین های فرودگاه بندرعباس 
مناسب نیســت و با اعتباری بالغ بر ۶۰ 
میلیارد تومان بهســازی خواهد شد و 
یــک پارکینگ سرپوشــیده و طبقاتی 
ساخته می شــود.رئیس هئیت مدیره و 
ناوبری  مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و 
هوایی ایران عنوان کرد: پروژه ای نیز در 
راستای بهســازی باندهای این فرودگاه 
نیز تعریف شده است. پیش بینی می شود 
این بهسازی اعتباری چند صد میلیارد 
تومانی نیاز داشته باشد. سیدی ادامه داد: 
توسعه صنعتی در هرمزگان این ضرورت 

را ایجاد میکنــد که فرودگاه بندرعباس 
توسعه ویژه ای داشته باشد. این فرودگاه و 
فرودگاه بندرلنگه به یک ترمینال بزرگتر 

و مجهزتر نیاز دارد.
  وی بیــان کرد: مــا از افزایش تعداد 
پروازها اســتقبال می کنیم اما نیاز امروز 
کشــور ۵۵۰ فروند هواپیما هست و ما 
تنها یک سوم این مقدار را داریم. ما سعی 
می کنیم این محرومیتی که به خصوص در 
استان های جنوبی و به خصوص در ایام 
اربعین ایجاد شده جبران کنیم.سیدی بیان 
کرد: انتخاب آقای دلفاردی نیز به دلیل 
حضور و زحمات ایشــان در هرمزگان 
بوده و ان شاءاهلل در مأموریت هایی که در 

آینده تعریف می کنیم موفق باشد.
*  توســعه حمــل و نقــل هوایی در 

هرمزگان یک ضرورت است
  معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
این  در  نیــز  اســتانداری هرمــزگان 
مراســم، اظهار کرد: جا دارد از زحمات 
آقــای ضیایی که خدمــات خوبی در 
انتخاب  هرمزگان داشت قدردانی کنیم. 
آقای دلفاردی نیز اتفاق خوبی اســت، 
کادرســازی خوبی شکل گرفته و برای 
ایشان نیز آرزوی موفقیت داریم.احسان 
کامرانی افزود: هرمزگان در زمینه توسعه 
و پیشرفت به سرعت در حال پیشروی 
اســت و تا ۲ سال آینده در زمینه فوالد 
و پتروپاالیشــگاه ها رتبه اول را خواهد 
داشــت و یکی از زیرساخت های مورد 
نیاز آن توسعه حمل و نقل به خصوص 
حمل و نقل هوایی اســت.وی بیان کرد: 
کارهای خوبی صورت گرفته و قدردان 

مدیران گذشته هستیم. امیدوارم مدیرکل 
جدید با نگاهی توســعه ای و پیشرفتی، 
فرودگاه هــای هرمزگان را به ســمت 
جایگاه بهتری سوق دهیم. ما در برخی 

نقاط نیز نیاز به افزایش پروازها هستیم.
*  تعریــف ۷0 پــروژه اجرایــی در 

فرودگاه های هرمزگان
  مدیرکل سابق فرودگاه های هرمزگان 
نیز در این مراسم بیان کرد: در این سال ها 
تالش کردیم با علمی که به اهمیت استان 
هرمزگان داشتیم اقداماتی را انجام دهیم 
و در حــوزه ایمنی هوانــوردی، امنیت 
فرودگاهی، ارائه خدمات به مســافرین، 
توســعه زیرســاخت ها و بازرگانی و 
اصالح مصــرف انرژی ورود کنیم.ابوذر 
ضیایی افزود: بالغ بر ۷۰ پروژه تعریف و 
برنامه ریزی کردیم تا آنان را به سر منزل 
مقصود برسانیم و برخی از این پروژه ها 

به اتمام رسیده است.
  وی عنوان کرد: از همه همکارانم که در 
کنار من تالش کردند و زحمت کشیدند، 
قدردانی می کنم. از تعامل و همکاری همه 

نظامی مستقر در فرودگاه ها  ارگان های 
هرمزگان نیز کمال تشکر را دارم.

*  خدمتگزاری به مردم را مبنای کارم 
قرار می دهم

  مدیرکل جدید فرودگاه های هرمزگان 
نیز در این مراســم عنــوان کرد: تالش 
می کنم مبنای کار خود را رعایت ایمنی 
و امنیت و خدمتگزاری و پاسداشــت 
حقوق شــهروندی قرار دهم.جمشــید 
دلفاردی ادامــه داد: برای آقای ضیایی 
که خدمات ارزنده ای به هرمزگان ارائه 
کردند، آرزوی سالمتی و موفقیت دارم.

به گزارش ایسنا؛ مراسم تکریم و معارفه 
مدیرکل فرودگاه های هرمزگان با حضور 
» حمیدرضا ســیدی « معاون وزیر راه 
و شهرســازی و رئیس هئیت مدیره و 
ناوبری  مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و 
هوایی ایران برگزارشــد. در این مراسم 
» جمشید دلفاردی « به عنوان مدیرکل 
جدید فرودگاه های هرمزگان معرفی شد 
و از زحمات » ابوذر ضیایی « مدیرکل 

سابق این نهاد تقدیر به عمل آمد.

رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها در آیین تکریم و معارفه مدیرکل فرودگاه های هرمزگان : 

اهمیت مشاوره و ضرورت شناخت قبل از ازدواجمحرومیت استان های جنوبی را جبران می کنیم
                   سعیده دبیری نژاد/ دريا

Dabiri_      @yahoo.com91

قطعــاً انتخــاب همســر يکــی از 
مهمتريــن انتخــاب هــای زندگی 
اســت چرا که بايــد ادامه زندگی 
خود را با فردی همراه شويد که  تا 
به حال غريبه بوده، اما از اين پس 
مهم ترين عضو خانواده شما است
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  نرجس دانشمند کارشناس ارشد روانشناسی   
مشاور پیش از ازدواج و خانواده 


