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گروه خبر// مهدی دوستی اســتاندار هرمزگان در جمع شهرداران استان بر ارتقاء کیفیت 
 خدمات شهری و ایجاد زیســت بهتر مردم بعنوان اصلی ترین وظیفه شهرداری ها تاکید 

کرد.
    به گزارش خبرنگار دریا، مهدی دوستی استاندار هرمزگان در همایش شهرداران استان گفت: 
متاسفانه توسعه شهری همزمان با توسعه صنایع در استان به طور متوازن اتفاق نیافتاده و این به 
نفع مردم نیست و شهرداران وظیفه دارند برنامه های ویژه ای برای حرکت به سوی توسعه متوازن 
طراحی کنند.مهندس دوستی با اشاره به اتمام دور سوم سفرهای بین بخشی و آغاز دور چهارم 
افزود: در برنامه ی دور چهارم سفرها، شــورای اداری استان را با دستورکار بررسی مسائل و 

خدمات شهری در شــهرداری های دارای رتبه برتر عملکردی برگزار می کنیم و شهرداری ها 
الزم است خواسته های مشخص قابل تامین، فرصت ها و طرح های سرمایه گذاری شهرستان 
همچنین گزارش میزان نیاز شهر به قیر برای آسفالت معابر خاکی را آماده داشته باشند.استاندار 
هرمزگان توجه به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه فضای سبز شهری را اولویت  مهم 
برنامه ریزی شــهری دانست و اظهارداشت: از امروز برای ایجاد یک پارک جنگلی بزرگ از ۵ 
تا ۱۵ هکتار با هویت ســازی درختان بومی یا درختان با میوه خاص اقدام کنید و برای بخش 
زیباسازی آن به فکر جذب مشارکت سرمایه گذار باشید ما در بخش تامین نهال حمایت خواهیم 

کرد. 

مدیرکل کانون و پرورش فکری هرمزگان :
جمع آوری کتابخانه های 

کانون پرورش فکری منتفی می شود

یک عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
هرمزگان مطرح کرد 

کانون پرورش فکری ، باغبانی دلسوز 
و مهربان برای کودکان ونوجوانان
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استاندار هرمزگان تاکید کرد 
لزوم بهره گیری از الگوهای جدید

 صرفه جویی آب در کشاورزی و صنایع 

کاهش واسطه ها و حذف دالل ها از اهداف 
شبکه تعاونی روستایی است

از  شهردارانی پشتیبانی می کنیم که به انجام امور شهر و مردم سرعت می بخشند و برای مردم و توسعه شهر خطر 
می کنند و تصمیم های  سخت می گیرند
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استاندار هرمزگان در همایش شهرداران :

فساد در ُکند کردن کار مردم است 

نماینده ولی فقیه در  هرمزگان : 

صنایع هرمزگان مانند 
خوزستان و کرمان ، مسئولیت 

اجتماعی خود را ایفا کنند

ادامه در صفحه 2

عرضه گسترده قلیان 
در ساحل بندرعباس 
قابل پذیرش نیست

با اهدای بانک رفاه به بهره برداری رسید 

دستگاه الکتروفیزیولوژی بیماران قلبی در بیمارستان شهید محمدی 
صفحه 8 را بخوانید
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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان :
 عرضه گسترده قلیان در ساحل بندرعباس 

قابل پذیرش نیست
  گروه خبر//معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
هرمزگان، گفت: اقدامات در زمینه پیشگیری و مقابله گسترش 
مصرف دخانیــات نیازمند تغییر رویکرد اســت.به گزارش 
خبرنگار دریا؛ دکتر احســان کامرانی در جلســه  کارگروه 
اجتماعــی، فرهنگی، ســامت، زنان و خانواده با دســتور 
کار طرح کنترل، پیشــگیری و مقابله بــا مصرف دخانیات 
 در اســتان، با اشــاره به آثــار زیانبار مصــرف دخانیات و 
 مــواد مخــدر در جامعه عنــوان کرد: مصــرف دخانیات و 
 مواد مخدر در جامعه آثار ســویی همچون از دســت رفتن 
نیروی انسانی فعال و پویا و متاشی شدن بنیان خانواده ها در پی 
 دارد.وی در همین خصوص، افزود: مصرف دخانیات در جامعه 
آســیب های مختلف اجتماعی، اقتصادی، روانی و زیســت 
 محیطی  را در پی دارد که جلوگیری از گسترش آن نیازمند تغییر 
رویکرد ها در مقابله با پدیده مصرف مواد دخانی است .معاون 
 سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان؛ خاطرنشان کرد: 
دستگاه های اجرایی براساس قانون وظایف مهمی در پیشگیری 
از گســترش مصرف مواد دخانی دارنــد که عمل به تعهدات 
نیازمند پیگیری و اهتمام است.کامرانی تصریح کرد: عملکرد 
دستگاه های اجرایی حوزه مقابله با مصرف مواد دخانی نیازمند 
ارزیابی و پایش جدی است.وی گفت: پیشگیری از گسترش 
مصرف مواد دخانی به مراتب هزینه های مقابله و درمان آن را 
کاهش می دهد و عدم جدیت در مقابله با آن آثار ســویی در 
جامعه  در پی خواهد داشت.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری هرمزگان، در همین خصوص افزود: ساالنه صدها 
میلیارد تومان از بودجه کشور صرف مقابله با گسترش مصرف 
دخانیات  و درمان مبتایان به مصرف مواد دخانی می شود که 
باعث هدر رفت منابع می شود.کامرانی با تاکید بر ملموس بودن 
اقدامات در حوزه مقابله با مصرف مواد دخانی، تصریح کرد: 
آثار اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای دستگاه های اجرایی برای 
جلوگیری از گسترش مصرف مواد دخانی در جامعه ملموس 
باشــد.وی با تاکید بر ایجاد فضای مناسب جهت نشاط سالم 
جوانان، اظهار داشــت: مهیا نمودن امکانات الزم برای تفریح 
ســالم جوانان نقش مهمی در جلوگیــری از گرایش آنها به 
مصرف مواد دخانیات دارد.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری هرمزگان، گفت: بیکاری و تفریحات ناسالم عامل 
مهــم  گرایش جوانان به مصرف مواد دخانی و مخدر اســت 
که نیازمند اتخاذ تدابیر مناسب است.کامرانی، خاطرنشان کرد: 
عرضه گســترده قلیان در ساحل بندرعباس و سایر اماکن در 
شهرهای ساحلی اســتان که زمینه ای برای گسترش مصرف 
مواد دخانی و مخدر اســت پذیرفته نیست و ضروری است 
دستگاه های متولی به مسئولیت خود در این زمینه جامعه عمل 
بپوشانند.وی افزود: استفاده صحیح و سالم از سواحل استان به 
ویژه ساحل بندرعباس حق عموم مردم است و عرضه گسترده 

قلیان در این مناطق قابل پذیرش نیست .

ادامه از تیتر یک //
  وی تمرکــز بر افزایــش بهره مندی 
مردم از ثروت های خدادادی سواحل، 
 خورهــا، دشــت هــا و طبیعت بکر 
 و بــی نظیر شــهرهای اســتان را در 
دســترس تریــن ابــزار خاقیــت 
 شــهری عنوان کرد و افزود: مشــاور 
ســرمایه گذاری داشــته باشــید و 
اقتصــادی ۳ فرصــت   مطالعــات  
ســرمایه گذاری شــهر خود را آماده 

 کنید تــا به کمک مزیــت های کیف 
مشــارکت بتوانید  گذاری   ســرمایه 

 ســرمایه گذاران را نیــز جلب کنید. 
مهندس دوســتی گذر از گردشگری 
معیشــتی و رســیدن بــه طرح های 
گردشگری که علت سفر به شهرهای 
مختلف استان باشند را نیازمند تصمیم 
جــدی و فوری دانســت و ادامه داد: 
گردشگران مقصد تفریح خود را براساس 
جاذبه ها و جذابیت های خارق العاده 

 شــهرها انتخاب می کنند نه براساس 
 مکان های استراحت و بر همین اساس از 
ســرمایه گذاران و ایده های جدید و 
قابل اجرا در حوزه گردشگری شهری 
حمایت می کنیم.استاندار هرمزگان فساد  
را در ُکند کردن کار دانست و تاکید کرد: 
از  شهردارانی پشتیبانی می کنیم که به 
انجام امور شــهر و مردم سرعت می 
بخشند و برای مردم و توسعه شهر خطر 
می کنند و تصمیم های  سخت می گیرند.

نماینده عالی دولت ظرفیت های موجود 
استان را  فرصت مناسبی برای توسعه 
شهری خواند و عنوان کرد: شهرداران 
الزم اســت از تســهیات اعطایی به 

شــهرداری ها برای بازسازی ناوگان 
حمل و نقل شهری همچنین از ظرفیت 
نهضت ملی مســکن برای بازآفرینی 
شهری در محات حاشیه شهر استفاده 
کنند. مهندس دوستی معماری را بعنوان 
زیربنای تحوالت فرهنگی و پیشگیری 
از بسیاری آسیب های اجتماعی نام برد 
و گفت: بر اساس جغرافیای محل،طرح 
وضعیت موجود و طرح جامع شهری، 
بازآفرینی شهری را از یک یا دو محله  
شروع کنید ،بازگشایی معابر، نوسازی 
مدرســه و  مسجد محله را در اولویت 
قراردهید. اســتاندار هرمزگان انضباط 
مالی در هزینه ها؛ برنامه ریزی دقیق؛ 

کنترل روند پیشرفت برنامه ها و پروژه 
ها همچنین درآمدزایی را الزمه مدیریت 
شهری وخدمت رسانی درست به مردم 
عنوان کــرد و تاکید کرد: در آســتانه 
بازگشــایی مدارس نسبت به اصاح 
معابر شهری نزدیک مدارس؛ نوسازی 
 تابلوها و خط کشــی هــا همچنین 
آماده سازی ســرویس دانش آموزان 
همکاری و هماهنگی الزم وجود داشته 
باشــد تا معلمان و دانش آموزان بعداز 
دوسال دوری از فعالیت های آموزش 
حضــوری در باالترین ســطح امنیت 
خاطر و ایمنی سال تحصیلی جدید را 

شروع کنند .

استاندار هرمزگان در همایش شهرداران :

فساد در ُکند کردن کار مردم است 

گروه خبر // رئیس پلیــس امنیت اقتصادی 
فرماندهــی انتظامی اســتان هرمزگان گفت: 
سعی ما بر این اســت که لطمه ای بر امنیت 
اقتصادی استان وارد نشود و رونق اقتصادی 
در فضایی ســالم و با نظارت و کنترل کامل 

ایجاد شود.
   به گزارش خبرنگار دریا ، ســرهنگ حســین 

خلیلی در دیدار با محمدرضــا صفا رئیس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی هرمزگان 
اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرائم اقتصادی 
هدف اصلی پلیس امنیت اقتصادی ناجا اســت و 
ما تنها به دنبال مبارزه نیســتیم.وی افزود: از آنجا 
که حوزه اقتصادی دارای پیچیدگی و گســتردگی 
فراوان اســت باید نظارت و کنترل بر روی آن با 

دقت و تخصص بیشتری صورت گیرد.خلیلی با 
بیان اینکه ما در کنار پیشــگیری از وقوع جرم و 
مبارزه با آن، نهایت همکاری با تجار و بازرگانان را 
خواهیم داشت، اظهار داشت: پلیس امنیت اقتصادی 
با توان و تخصصــی که در حوزه اقتصاد دارد می 

تواند نهایت همکاری را با فعالین اقتصادی داشته 
باشــد.همچنین در این نشست مقرر شد جلسات 
ماهیانه ای با حضور مقامات پلیس امنیت اقتصادی 
استان و نمایندگان اتاق بازرگانی هرمزگان برای 

حل مشکات فعاالن اقتصادی برگزار شود .

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی هرمزگان :

حفظ امنیت اقتصادی و کمک 
به حل مشکالت تجار مهم ترین اولویت ماست

گــروه خبــر // رئیس ســازمان 
هرمزگان  استان  کشاورزی  جهاد 
با حضــوردر مجموعــه تعاونی 
روســتایی اســتان از بخش های 
مختلف این شــبکه بازدید کرد و 
در جمع کارکنان این مدیریت قرار 

گرفت.
   بــه گــزارش خبرنگاردریا ، در 
جریان این بازدید که مدیر بازرســی 
محصوالت کشــاورزی و جمعی از 

مدیران ستادی این سازمان نیز حضور 
داشتند، عباس مویدی ضمن بازدیداز 
بازارچه تعاون روستایی و بخش های 
مختلف این مجموعه اظهار کرد: تعاون 
روستایی اهرم قوی جهاد کشاورزی 

در ثبات امنیت غذایی هست. 
   وی افزود: تعاون روستایی به لحاظ 
ســاختاری و کارکردی اهرم بسیار 
قوی جهاد کشاورزی در ثبات امنیت 

غذایی اســت و بایــد ازاین ظرفیت 
بیش از پیش اســتفاده کرد تا بتوانیم 
به نحو مطلــوب در امورات اجرایی 
پیشگام باشیم.سیروس اسدپور مدیر 
تعاون روســتایی اســتان نیز در این 
بازدید بااشــاره به عرضه کاالها به 
قیمت تعاونی در فروشگاه های تحت 
پوشش این شبکه اظهار داشت: ارائه 
کاهش  مــردم،  به  مطلوب  خدمات 

واســطه هاو حذف دالل ها از اهداف 
شبکه تعاونی روستایی در تنظیم بازار 

است.
   وی تصریــح کــرد: در راســتای 
کاهش هزینه هــا و تنظیم بــازار ، 
تولیدمحصــوالت کشــاورزی طبق 
کار  دســتور  در  کشــت   الگــوی 
تولید کنندگان استان قرار گیرد و تعاون 
روستایی در ترویج و فرهنگ سازی 

تولیداین مهم پیشــگام می باشد.در 
پایان رئیس سازمان جهادکشاورزی 
اســتان، مدیر تعاون روستایی استان 
به اتفاق مدیر بازرســی محصوالت 
رئیس  جهادکشــاورزی،  کشاورزی 
بازرگانی تعاون روستایی، مدیرعامل 
اتحادیه استان از بازار روز بندرعباس 
بازدید و بر نحوه چگونگی توزیع و 
تنظیم بازار مرغ و گوشــت نظارت 
کردند و تمهیــدات الزم برای کنترل 
بازار و جلوگیری ازافزایش احتمالی 

قیمت ها صورت گرفت .

کاهش واسطه ها و حذف دالل ها از اهداف شبکه تعاونی روستایی است

   
سرمقاله

  هرمزگان که مملو از صنایع و بنــگاه های اقتصادی بزرگ و 
کوچک اســت و قطب اقتصاد و تجارت کشور است و از طرفی 
 بدلیــل مدیریت نامناســب در اســتان و نــگاه فرزندخواندگی 
پایتخت نشینان به هرمزگان، این استان همچنان در صدر استان های 
با شاخص باالترین فقر و فاکت، بیکاری و گرانی و... است و در 
واقع قطب فقر و فاکت و محرومیت نیز می باشــد. بارها پیشنهاد 
کردیم که مسئوالن ارشد استان، مدیران صنایع و بنگاه های اقتصادی، 
گمرکات، بنادر، پاالیشگاه ها و.... را به محات حاشیه ای و بافت 
فرســوده  و روســتاهای محروم ببرند تا واقعیت ها را ببینند و در 
راســتای مسئولیت های اجتماعی شان، برای عمران و آبادانی این 
مناطق و رفع فقر و محرومیت اقدام کنند. متاسفانه این اتفاقات که 
نیفتاد و صنایع در این حوزه که نقش آفرینی نکردند که حتی بیشتر 
این صنایع مالیات و عوارض شان را هم در استان پرداخت نمی کنند 
و همچنان پرونده مالیاتی 64 شرکت و بنگاه اقتصادی فعال در استان، 
آنطور که اســتاندار هرمزگان نیز اعام کرد، به استان برگشت داده 
نشده است. حال که امام جمعه محترم بندرعباس در اقدامی بسیار 
زیبا از برخی از محات بندرعباس، بازار این شهر و... بازدید داشتند 
و با ســاکنان و معتمدان محات وبازاریان دیدار و گفتگو داشتند، 
پیشنهاد می کنم مدیران صنایع را نیز به محات حاشیه ای بندرعباس 
ببرند و از نزدیک وضعیت این مناطق را ببینند و هرکدام برای رفع 
مشکات این محات و مشارکت در بازگشایی معابر، احداث مراکز 
فرهنگی، آموزشی، ورزشــی و... برنامه شان را اعام کنند تا این 
صنایع در عمران و آبادانی مناطق محروم سهیم شود و فقط آلودگی، 
ترافیک، گرانی مسکن و... ســهم مان از این بنگاه های اقتصادی 
نباشد. متاسفانه محات حاشیه ای و بافت فرسوده و سکونتگاه های 
غیررســمی بندرعباس که دوسوم این شهر را تشکیل می دهند و 
چنین تناسبی واندکی کمتر وبیشتر در سایر شهرهای استان نیز وجود 
دارد، همچنان مورد غفلت مســئوالن در ادوار مختلف قرار گرفته 
است و تاکنون اقدام اثرگذار و ملموس و محسوسی صورت نگرفته 
 اســت. وضعیت اماک، کوچه ها، امکانات و.... در این مناطق به 
 هیچ وجه رضایتبخش نیست و انتشار گزارش های رسانه ها نیز در 
ســال های اخیر از این مناطق نتوانسته مســئوالن را برای رفع 
مشکات این مناطق متقاعد کند. در آبان ماه سال 99نیز مسئوالن 
قضایی، سپاه، دستگاه های اجرایی و... بازدیدی را از محله آیت ا... 
غفاری بندرعباس داشــتند و مصوباتی را برای رفع مشکات این 
محله و محات چاهستانی ها، اســام آباد و کوی ملت به همراه 
داشت که اگر این مصوبات بطور کامل اجرایی می شد، بخش زیادی 
از مشــکات در این مناطق برطرف می شد که متاسفانه اینگونه 
 نشــد. بازارچه محله ای که قرار بود در دهه فجر سال 99در محله 
آیت ا.... غفاری راه اندازی و افتتاح شود و زمینه اشتغال تعدادی از 
زنان سرپرست خانوار وبدسرپرست را فراهم نماید که تاکنون این 
وعده هم محقق نشده است و اسناد اماک محله نیز صادر نشد. در 
محات و بافت فرسوده بایستی چند اقدام اساسی صورت پذیرد تا 
تحول و انقابی در این مناطق اتفاق افتد واز آسیب های اجتماعی 
در این مناطق کاسته شده و ساکنان شاهد عدالت خدمات رسانی، 
آموزشــی، امنیتی و... باشــند.در گام نخســت بایستی چالش 
 صدور اســناد مالکیت در این مناطق برطرف شده و برای تمامی 
اماک ســند صادر شــده و مالکان را ترغیب وتشویق نمود تا با 
 استفاده از تسهیات نوسازی، نسبت به استانداردسازی و بازسازی 
اماک شان اقدام نمایند تا از تخریب اماک فرسوده جلوگیری شده و 
 ساکنان در زیرآوار این اماک در حوادث غیرمترقبه مدفون نشوند و 
خانواده هایی عزادار نشــده و دولت مجبور به صرف هزینه جهت 
جبران خســارات نشود. در زلزله سال گذشته فین، سیاهو و.... که 
بیش از سه هزار واحد مسکونی و... تخریب شد و دولت و... وعده 
نمودند چهار ماهه این اماک را از نو بسازند وبه مردم تحویل دهند 
 که تاکنون بطور کامل محقق نشده اســت. حاال اگر کانون چنین 
زلزله هایی در بندرعباس باشــد، ده ها برابر خرابــی و... بدنبال 
خواهد داشت وشــاید هزاران نفر نیز جان شان را از دست دهند. 
پس ضرورت دارد در راســتای پیشگیری از وقوع چنین حوادثی 
در شــهر بندرعباس، صدور اسناد اماک و بازسازی این اماک با 
جدیت بیشتری مدنظر متولیان مربوطه قرار گیرد تا نیاز به درمان 
نباشد که درمان در برخی بخش ها غیرممکن خواهد بود. موضوع 
دیگر بازگشایی معابر در این مناطق است که اگر بازسازی اماک 
در محات اجرایی شــود، خودبخود عقب نشینی هایی در زمان 
بازسازی اماک صورت خواهد گرفت که مسیر بازگشایی معابر را 
سهل ترخواهد کرد وبا اجرای بازگشایی معابر، میزان  خدمات رسانی 
در این مناطق افزایش خواهد یافت و شبکه جمع آوری فاضاب را 
می توان بطور کامل در محات اجرایی نمود و خودروهای پلیس، 
اورژانس، آتش نشــانی و... می توانند وارد محات شده و منجر به 
افزایش امنیت در این مناطق می شــود. تبدیل کوچه های تنگ 
وتاریک به پاتوق معتادان، مواد ومشروب فروشان، اراذل و اوباش، 
ســارقان و... باعث سلب امنیت در محات شده است و می طلبد 
متولیان مربوطه برای ارتقای امنیت در این مناطق تدابیری بیندیشند تا 
رضایت ساکنان نیز افزایش یابد. برای کاهش آسیب های اجتماعی 
و رسیدگی به امورات معیشتی، درمانی، مسکن، تحصیل فرزندان و... 
محرومان در این مناطق بایستی نسخه ای اثرگذار توسط متولیان 
مربوطه پیچیده شــود. در یک کام بایستی دستگاه های اجرایی، 
انقابی، صنایع و... برای عمران و آبادانی این مناطق آستین همت 
را باال بزنند واز ظرفیت صنایع در این حوزه استفاده شود که انتظار 
 مــی رود نماینده ولی فقیه در هرمزگان و اســتاندار هرمزگان در 
برنامه ریزی مشترک از ظرفیت صنایع برای عمران و آبادانی محات 
حاشیه ای بندرعباس و حتی روستاهای محروم استان استفاده کنند 
تا این بنگاه های اقتصادی مسئولیت های اجتماعی شان را در این 
حوزه ایفا نمایند و به قول امام جمعه بندرعباس صنایع هرمزگان مانند 
صنایع خوزستان و کرمان، مسئولیت های اجتماعی شان را ایفا نمایند. 
واقعا جای تاسف دارد استانی که این میزان ظرفیت صنایع دارد، اما 
از آن طرف هم در فقر وفاکت اول باشد که امام جمعه بندرعباس 
نیز بارها از این وضعیت استان بشدت انتقاد کردند و بایستی انقابی 
در رفــع تبعیض و بی عدالتی وافزایش خدمات نظام به هرمزگان و 
هرمزگانی ها اتفاق بیفتد تا بیش از این صدرنشین استان های فقیر و 
محروم و دارای بیکار و گران باقی نمانیم. چرا بایستی با وجود صنایع 
وبنگاه های اقتصادی بزرگ و کوچک در استان، همچنان بیشترین 
بیکار کشور را داشته باشیم؟ همه مقصرند در این وضعیت استان و 

همه باید تاش کنند برای رفع فقر و محرومیت هرمزگان.
   علی زارعی

مدیران صنایع را به محالت ببرید 

گروه خبر // حجت االســام والمسلمین 
محمد عبادی زاده در دیــدار مدیرعامل 
شرکت آلومینیوم المهدی هرمزگان که در 
دفتر امام جمعه بندرعباس برگزار شد، 
اظهارداشت: امیدارم صنعت آلومینیوم 
که در مقطعی دچار یک سکته شد بتواند 
با قدرت به راه خود ادامه دهد و ظرفیت 

تولید را در طول سالیان افزایش دهد.
   بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ وی، وضعیت 
بیکاری هرمزگان را اســفناک دانســت و 
عنوان کرد: رتبه اول فقر و فاکت در استان 
هرمزگان برای هیچ شخصی قابل باور نیست 
و رئیس جمهور نیز در سفری که به هرمزگان 

داشــتند، تاکید ویــژه ای روی کاهش نرخ 
بیکاری اســتان داشتند.نماینده ولی فقیه در 
استان هرمزگان، با بیان این نکته که صنایع 
باید بخشــی از معضل بیکاری هرمزگان را 
حل کنند، ابراز کرد: ســرمایه گذاری دولت 
در بخش های کشــاورزی، صنایع دستی، 
صنایع خــرد و ... می تواند نقش مهمی در 
بهبود شــاخص های اقتصادی داشته باشد.

با  عبادی  زاده،  والمســلمین  حجت االسام 
اشاره به اهمیت حضور شرکت های اقماری 
در هرمزگان، بیان کرد: شرکت های اقماری 
که ذیل آلومینیوم فعالیت می کنند اگر در خود 
استان مستقر باشند باعث کاهش قیمت تمام 

شده محصول می شــوند و از طرفی ارزش 
افزوده برای اســتان هرمــزگان نیز ایجاد 
می کند.وی، باذکر این نکته که شــرکت های 
اقماری برخی از صنایع به صورت کامل در 
خارج از استان مستقر هستند، عنوان کرد: 
استقرار شرکت های اقماری ذیل صنایع در 
استان هرمزگان نقش مهمی در کاهش نرخ 
بیکاری دارند و باید حضور این شــرکت ها 
در اســتان در دستور کار قرار گیرد.نماینده 
ولی فقیه در اســتان هرمزگان، ضمن تاکید 
 بر جذب نیروهای ســاکن هرمــزگان در 
آزمون  های اســتخدامی، ابــراز کرد: هر 
شخصی که می خواهد در حوزه شرکت های 
اقماری آلومینیوم فعالیت کند باید در استان 
هرمزگان مستقر باشد؛ چراکه این امر باعث 
بهبود برخــی از شــاخص های اقتصادی 
هرمزگان می شود. حجت االسام والمسلمین 
عبادی  زاده، بیان کرد: اگر استقرار صنایع در 
هر منطقه ای مزایای مختلفی نداشته باشد، 
تنها باعث افزایش تورم در بازار مســکن و 

کاال در استا می شود به همین جهت صنایع 
باید به صورت جدی به حوزه مسئولیت های 
اجتماعــی ورود کنند.وی، عنــوان کرد: به 
آقای رئیس جمهور هم اعــام کرده ام که 
اگر مســئولیت ها اجتماعی صنایع به کمک 
استان نیاید با بودجه عمومی دولتی نمی توان 
شاخص های منفی هرمزگان را بهبود بخشید 
و فاصله موجود با استان های دیگر را پر کرد.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان ابراز کرد: 
سال گذشته استان خوزستان در بیش از ۷ 
هزار میلیارد تومان از بخش مسئولیت های 
اجتماعی بهره مند شده است و استان کرمان 
نیز تنها در بخش ورزش بیش از ۲۰۰ میلیارد 
تومان تنها در قالب مسئولیت های اجتماعی 
هزینه کرده اســت که انتظار می رود صنایع 
مستقر در هرمزگان نیز بخشی از مشکات 
استان را از طریق ایفای مسئولیت اجتماعی 
خود برطرف کنند.حجت االسام والمسلمین 
عبادی  زاده، با اشاره به ضعیف بودن ارتباط 
صنعت با دانشــگاه در هرمزگان، بیان کرد: 

نخبگان و دانشگاهیان از عدم ارتباط صنعت 
با دانشــگاهیان در حــوزه علم و پژوهش 
گایــه دارند که آلومینیــوم باید از جامعه 
نخبگانی و دانشگاهی برای حل چالش های 
خود استفاده کند؛ چراکه تقویت ارتباط میان 
صنعت و دانشگاه باعث رشد یکدیگر خواهد 
شد.وی، ضمن تاکید بر ارتباط دانشگاه های 
هرمزگان با دانشگاه های برتر کشور، عنوان 
کرد: باید تفاهم نامه هایی میان دانشگاه های 
هرمزگان با دانشگاه های برتر کشور منعقد 
شود تا اگر با چالشی در حوزه صنعت روبرو 
شــد بتواند از طریق ارتباط با دانشگاه های 
برتر کشور آن را حل کند.نماینده ولی فقیه 
در استان هرمزگان، ابراز کرد: آلومینیوم باید 
یک دفتر نمایندگی در دانشگاه ها پارک علم 
و فنــاوری راه اندازی کند چراکه تحقق این 
امر باعث رشــد دانشگاه و صنعت می شود.

با  عبادی  زاده،  والمســلمین  حجت االسام 
اشاره به مصرف باالی برق برخی از صنایع، 
بیان کرد: برخی از صنایع به تنهایی نزدیک به 

تمام شهر بندرعباس برق مصرف می کنند که 
با احداث نیروگاه اختصاصی توسط صنایع 
دیگر با چالش کمبود برق مواجه نخواهیم 
بود.وی عنــوان کرد: احــداث نیروگاه در 
کنار صنعت آلومینیوم اقدام خوبی است که 
امیدوارم هرچه زودتر به نتیجه برسد. ازطرفی 
حرکت به سمت شیرین سازی آب دریا جهت 
تامین آب مورد نیاز، حرکت بسیار بزرگی در 
راستای َاستقال صنعت محسوب می شود.

نماینــده ولی فقیه در اســتان هرمزگان، با 
اشاره به یارانه های پنهان صنایع، ابراز کرد: 
یارانه ها و ســهمیه های پنهان که به صنایع 
واگذار می شــود باید در سود نهایی لحاظ 
شود، چراکه برخی از محصوالت با قیمت 
بسیار پایین تر توسط دولت به صنایع واگذار 
می شود.حجت االسام والمسلمین عبادی  زاده 
بیان کرد: صنایع باید رشته ها و مهارت های 
مورد نیاز خــود را به مراکز فنی و حرفه ای 
ارائه دهند تا فنی و حرفه ای نیز اقدام به ارائه 

آموزش های مهارتی کند .

نماینده ولی فقیه در  هرمزگان : 

صنایع هرمزگان مانند خوزستان و کرمان ، مسئولیت اجتماعی خود را ایفا کنند

 گــروه خبر // مدیــرکل کانون پرورش 
فکــری کــودکان و نوجوانان اســتان 
هرمزگان گفــت: در خصوص جمع آوری 
فکری  پــرورش  کانون  کتابخانه هــای 
کودکان و نوجوانان، پیشنهادی را داده 
بودند کــه مدیرعامــل فرهیخته کانون 
مراتب اعتراض و عدم کارشناســی این 
پیشنهاد را به افراد ذی ربط اعام کرده و 

ان شاءاهلل کاماً منتفی خواهد بود. 
   پروین پشــتکوهی عنوان کرد:  تابستان 
امســال کاس های بسیار متنوعی را اجرا و 
بالغ بر 4۰۰ کارگاه تخصصی را در تمام مراکز 
کانون پرورش فکری در سراسر استان برگزار 
کردیم. ۱۵9 کارگاه مهارت آموزی در راستای 
شعار سال که اشتغال زایی بوده، برگزار شده 
اســت.وی افزود: بسیاری از کارگاه ها برای 
آموزش مهارت زندگی و مهارت اجتماعی 
به کودکان و نوجوانان بوده  و خوشــبختانه 
تابستان پرباری با حضور پرانرژی کودکان و 
نوجوانان در سراسر استان داشتیم و اتفاقات 
خیلی خوبی برای آن ها در این تابستان رقم 

خورد. مدیرکل کانون پرورش فکری استان 
هرمزگان تصریح کــرد: همکاران ما در ۱6 
مرکز فرهنگی هنری ثابت، یک مرکز سیار 
روستایی و دو  مرکز پستی فعالیت در عرصه 
فرهنگ و هنر و بــا رویکرد »آینده را باید 
ساخت« و مهارت های زندگی برای بچه ها 
فعالیت دارند، برنامه های متنوعی برگزار کرده 

و خدمت رسانی می کنند.
   وی ادامه داد: در پایان تابســتان در حال 
آماده شدن برای نیمه دوم سال جاری هستیم 
و در مهرماه برگزاری بخش استانی جشنواره 
بین المللی قصه گویی و همچنین جشــنواره 
اســتانی شــب یلدا و برنامــه روز جهانی 
کودک را خواهیم داشــت. این جشنواره ها 
در نیمه دوم مهرماه برگزار می شــود که در 
مراکز سراســر استان شــاهد آن هستیم و 
ماحصل آن در بندرعباس به صورت استانی 
برگزار می شود.پشتکوهی در رابطه با اخبار 
مربوط به جمــع آوری کتابخانه های کانون 
پرورش فکری کــودکان و نوجوانان، عنوان 
کرد:  دراین باره پیشــنهادی را داده بودند که 

مدیرعامل فرهیختــه کانون مراتب اعتراض 
و عدم کارشناسی این پیشــنهاد را به افراد 
ذی ربط اعام کردند. وزیر آموزش پرورش 
و وزیر ارشــاد نیز در جریان هستند و این 
موضوع در حال بررســی است که ان شاءاهلل 

کامًا منتفی خواهد بود.
  مدیرکل کانون پــرورش فکری کودکان و 
نوجوانان اســتان هرمزگان بیان کرد: کانون 
پرورش فکری، کتابخانه نیســت بلکه یک 
مرکــز فرهنگی - هنری اســت که کودکان 
 در آن آینــده خــود را می ســازند و واژه 
زیان ده  بودن اصًا برای کانون صاح نیست؛ 
چراکه این کانون نسل آینده را تربیت می کند 
 و در مورد سود و زیان ده بودن آن به معنای 
مــادی نمی توان صحبت کرد. اســم کانون 
کتابخانه تنها نیســت و مربیان کانون کتابدار 
نیســتند .کانون مربیان عاشقی دارد که تمام 
وجودشــان را برای رشد همه جانبه کودکان 

می گذارند.
   وی ادامه داد: خوشبختانه مدیرعامل بسیار 
فرهیخته ای داریم که در حال پیگیری جدی 

این موضوع است و این مسئله در مصاحبه 
ایشــان نیز مطرح شده و منتفی خواهد بود. 
طــی روزهای آینــده عدم کارشناســی و 
منتفی شدن این پیشنهاد رسمًا اعام خواهد 
شد.به گزارش ایســنا ؛ پشتکوهی در پایان 
خاطرنشــان: از همه افرادی کــه در حوزه 
فرهنگ و هنر دغدغــه آینده بچه های این 
سرزمین را دارند و نیز اشراف دارند که کانون 
چه جایگاه ارزشمندی دارد و چقدر می تواند 
در حوزه رشــد، پرورش و شناخت استعداد 
مؤثر باشــد، بسیار ســپاس گزاریم. کانون 
همیشه جایگاه ویژه ای داشته و خواهد داشت 
و می تواند همچنان با حضور مربیان دلسوز 
و عاشــقش کار کند و همچنان مأمن خوب 
و شایسته ای برای کودکان و نوجوانان کشور 

عزیزمان باشد.

مدیرکل کانون و پرورش فکری هرمزگان :

جمع آوری کتابخانه های کانون پرورش فکری منتفی می شود
ن سند مالکيت    آگهي فقدا

مرادی   / کلثوم  خانم  اينکه  به  نظر 
دو  استناد  به  عیسی  فرزند  دالینی 
شماره   بوارده  محلي  استشهاديه  فقره 
مورخ   140162655738000347
 2 دفترخانه  از  ارسالی   1401/06/21
مالکیت  سند  که  مدعیست  بندرعباس 
ششدانگ عرصه واعیان يک قطعه خانه 
 5250 از  فرعي   1071 ثبتي  پالک  به 

اصلي ، واقع در بخش يک ناحیه يک بندرعباس استان به مساحت 
105.2مترمربع بشماره چاپی 654438 سری ج سال 99 با شماره 
دفتر الکترونیکی 140020323136006370 که بنام کلثوم / مرادی 
دالینی فرزند عیسی شماره شناسنامه 34 تاريخ تولد 1335/07/02 
صادره از سپیدان دارای شماره ملی 2549855353 ، صادر وتسلیم 
گرديده که سند فوق بعلت سهل انگاری مفقود گرديده که تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی نموده ؛  لذا استناد ماده 120 آئین نامه 
اصالحي و تبصره ذيل آن بدينوسیله اعالم مي شود هر کس مدعي 
انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل سند مالکیت 
 در نزد خود میباشد بايستي از تاريخ انتشار آگهي ظرف مدت 10 
روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به اين اداره 
 تسلیم و رسید اخذ نمايد در غیر اين صورت وفق مقررات اقدام 

مي گردد .
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 ابوالحسن دستوري - رئيس اداره ثبت اسناد 
و امالک منطقه يک بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان



اعتیادانه
از خانه تا دانش سرا چک می کنم من
گاهی نمی دانم چرا چک می کنم من
بیهوده کلی ماجرا چک می کنم من

تا بوق سگ دائم تو را چک می کنم من 
ای درد بی درمان من! گوشی! ولم کن

لطفاً برو شر خودت را زود کم کن
هی نکته علمی نیاور دم به ساعت

ترفندهایت کرده گیجم چون پت و مت
حالم دگرگون شد از این حجم رل و چت

مانده است بر دل حسرت یک خواب راحت 
ای درد بی درمان من! گوشی! ولم کن

لطفاً برو شر خودت را زود کم کن
یا با زبان خوش برو یا می شوی شوت

از بس به من چسبیده ای کردیم فرتوت
با تو ببین افتاده ام بدجور از قوت

صبحانه و شام و ناهارم با تو مخلوط 
ای درد بی درمان من! گوشی! ولم کن
لطفاً برو شر خودت را زود کم کن 

من نان و گوشی می خورم هرروز و هرشب
با اطالعم از همه عالم مرتب

مغزم شده اشباع از انواع مطلب
کردیم هر دو از فشاِر کارمان تب 

ای درد بی درمان من! گوشی! ولم کن
لطفاً برو شر خودت را زود کم کن 
سهمت شد از باند جهان دوال و پهنا

دنیا مجازاً شد به دستان تو دانا!
تزریق نفرت می کنی در بوق و کرنا
ول کن ندارد این همه اصرار معنا 

ای درد بی درمان من! گوشی! ولم کن
لطفاً برو شر خودت را زود کم کن 
از جمع دورم کرده ای، تنها و بی کس

افتاده ام انگار با تو توی محبس
از جان من دیگر چه می خواهی تو کرکس؟!

من توی تَرکم اینقدر چشمک نزن پس! 
ای درد بی درمان من! گوشی! ولم کن

لطفاً برو شر خودت را زود کم کن

 فرشته پناهی

***

آلمان که گاز می گرفتی همه عمر 
زمستان سخت آلمان

 برف آمده، قدری به تالطم باشید
سرما زده، فکر درد مردم باشید

این بنز و بوش و پورشه به فرق سرتان
من بعد به فکر چوب و هیزم باشید

  حسن اویسی 
تحریم که از ما نفس و جان بگرفت

سگ شد برگشت و پاچه هاشان بگرفت
آلمان که گاز می گرفتی همه عمر
دیدی که چگونه گاز آلمان بگرفت

 ابوالقاسم سیفی 

شک نیست که ما نژاد برتر داریم
وز هر که به غیر از خودمان بیزاریم
در سردی شب های زمستان امسال
هیتلر تو بخواب چون که ما بیداریم!

 مهنا صادقی 

دارای دک و پز است چون آلمان است
از افت انرژی اش فقط ناالن است
نه گاز، نه برق، غرق در خاموشی

این راه که می رود به قبرستان است
 طاهره ابراهیم نژاد 

چاره ای گویا ندارد سوز سرما در اروپا
بعد آلمان ظاهراً نوبت رسد یک یک به اعضا

یک ظریفی داد وردی یاد مسئولین آنجا 
»دوغ گازدار، گاز دوغ دار پنج نوبت صبح ناشتا«
 ابوالقاسم سیفی

طنز
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سال بیست و یکم شماره3981 علیرضا حائری زاده ســرویس اســتان ها //
اســتاندار یزد با بیان این که در دوران دفاع 
مقــدس، مدل جدیدی از حضور و تشــکیل 
شبکه ی مردمی و بروز استعداد افراد به منصه 
ظهور رســید، بر ضرورت ارائه و دنبال کردن 
مدل جدید حضور مردم در اداره امور مبتنی بر 
تجربیات ارزنده دوران دفاع مقدس تاکید کرد. 
 به گــزارش خبرنگار دریــا ؛ "مهران فاطمی" 
در نشست شــورای هماهنگی حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس و ستاد استانی بزرگداشت 
هفته دفاع مقدس، با بیان این که هشت سال دفاع 
مقدس تنها یک برهه زمانی نیست، گفت: دوران 
دفاع مقدس گنجینه عظیمی است که باید به نحو 
درستی روی آن سرمایه گذاری، ظرفیت های آن 
را استخراج و به نســل جدید منتقل کرد. وی با 

اشــاره به جایگاه ویژه شهدا و ایثارگران از منظر 
امام خمینی )ره( و تاکیدات ایشان بر گرامیداشت 
یاد و خاطره شــهدا اشاره کرد و افزود: ایشان در 
یکی از بیانات خــود در این زمینه می فرمایند: 
»نگذارید پیشکســوتان جهاد و شهادت در پیچ 
و خم زندگی روزمره شــما فراموش شوند« لذا 
توجه به این مهم از اهمیت بسیار باالیی برخوردار 
است. فاطمی در این نشســت با بیان این که از 
زوایای مختلفی می توان به دوران هشــت سال 
دفاع مقدس نگریست، اظهار کرد: یکی از زوایای 
مرتبط با شــعار »دولت مردمی« دولت سیزدهم، 
حضور و نقش آفرینی مردم اســت به طوری که 
در دوران دفــاع مقدس، مدل جدیدی از حضور 
و تشکیل شبکه ی مردمی و بروز استعداد افراد به 
منصه ظهور رسید. استاندار در ادامه حاج قاسم 

سلیمانی را یکی از اسطوره های ایران زمین خواند 
و ادامه داد: ســردار حاج قاسم سلیمانی یکی از 
افــرادی بود کــه در دوران دفاع مقدس متولد و 
رشد کرد. فاطمی در بخش دیگری از سخنانش 
به ضرورت ارائه و دنبال کردن مدل جدید حضور 
مــردم در اداره امور مبتنی بــر تجربیات ارزنده 
دوران دفاع مقدس اشــاره و خاطرنشــان کرد: 
یکی از آسیب های کشور پس از پیروزی انقاب 
اسامی و جنگ تحمیلی علیه کشور به پشتوانه 
نقش آفرینی های مردم، جدایی شــبکه مردمی از 
عرصه تصمیم ســازی و تصمیم گیری ها بود که 
این امر کاهش ابتــکار عمل و خاقیت در امور 
را به همراه داشت. وی در ادامه یکی از مصادیق 
فعالیت های برجسته، بسیار موفق و خاقانه مردم 
محور را برگزاری جشن زیر سایه خورشید دانست 

و گفت: برنامه های هفته دفاع مقدس و دهه فجر 
نیز باید به صورت خاقانه و مبتکرانه، به صورت 
مردم محور، با تسهیلگری مجموعه های دولتی و 
به دور از کلیشه برگزار شود. استاندار بر طراحی 
برنامه ها و پروژه های پرچم دار جریان ساز، جهت 
اهتزاز بیرق دفاع مقدس تاکید کرد. فاطمی یکی 
از شاخص ترین برنامه های هفته دفاع مقدس را 
برنامه تجلیل از ۱۸ هزار نفر از پیشکسوتان جهاد 
و مقاومت استان عنوان و تصریح کرد: این برنامه 
همزمان با سراسر کشور، همراه با سخنرانی رهبر 
معظم انقاب، رئیس جمهور و با حضور جمعی 
از برگزیدگان جامعه ایثارگری اســتان در محل 
مسجد روضه محمدیه )حظیره( برگزار می شود. 
وی با بیان این که یکی از رئوس اصلی برنامه های 
هفته دفاع مقدس سرکشــی از خانواده شهدا و 

ایثارگران اســت، بر برنامه ریزی دقیق دستگاه 
ها و فرمانداران جهت اجرای برنامه های متنوع 
و با کیفیت تاکید کرد. اســتاندار در پایان اضافه 
کرد: هفته دفاع مقدس نقطه پایان نیست بلکه نقطه 
شروعی برای آســیب شناسی گذشته و طراحی 
حرکت جدید، پرچــم دار و نوآورانه برای زمان 

پیش رو خود است.

آرزو توکلی سرویس استان ها // فرمانده انتظامی 
به هشت  اورژانسی  نیاز  اســتان کرمان گفت: 
پاســگاه و پلیس راه در استان کرمان داریم که 

امسال مجوز دو مورد را گرفته ایم. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ سردارعبدالرضا ناظری 
در جلسه کمیســیون راه های استان کرمان اظهار 
کرد: با توجه به فرارســیدن سال تحصیلی جدید، 
الزم اســت به موضوع ترافیک و تسهیل عبور و 
مرور در اطــراف مدارس توجــه جدی صورت 
 بگیــرد. وی افزود: نیاز اســت شــورای ترافیک 
 شهرستان ها با همکاری فرمانداران مصوبات خاصی 
داشــته باشند تا ســال ایمنی را درحوزه ترافیکی 
بــرای دانش آموزان داشــته باشــیم ضمن اینکه 
رانندگان ســرویس مدارس، خانواده ها و دانش 
آموزان را باید آموزش بدهیم. ناظری با اشــاره به 

پیک بازگشت زائران اربعین عنوان کرد: باید همه 
عزیزان پای کار باشــند تا حادثه ای برای زائران 
پیش نیاید. فرمانده انتظامی استان کرمان در ادامه 
با اشاره به اینکه ســازمان ها و نهادها نقش خود 
را در بحــث ترافیک و ایمنی راه ها ایفا نمی کنند، 
گفت: بخش عمده ترافیک محورهای استان کرمان 
را معادن و شــرکت ها دارند و در برخی محورها 
 روزانــه ۱۰۰۰ ســرویس برای یــک معدن در 
شــیفت های مختلف رفت و آمد دارند.وی اظهار 
کرد: 46 درصد از حوادث رانندگی در محورهای 
روستائی اتفاق می افتد که به دلیل کمبود امکانات و 
نیرو در این محورها کمتر حضور داریم و درخواست 
داریم از اعتبارات سفر ریاست جمهوری به حوزه ما 
اختصاص داده و برای توسعه پاسگاه های پلیس راه 
کمک شود.ناظری بیان کرد: نیاز اورژانسی به هشت 

پاسگاه و پلیس راه در استان کرمان داریم که امسال 
مجوز دو مورد را گرفته ایم. فرمانده انتظامی استان 
کرمان با اشاره به اینکه ۵۰ درصد از جانباختگان 
حوادث رانندگی در بیمارســتان ها فوت می کنند، 
افزود: با وجــود تاش شــبانه روزی همکاران 
اورژانــس، فاصله بین نقطه حادثه تا محل درمانی 
زیاد اســت که باید به دانشگاه های علوم پزشکی 
توجه کــرده و با باال بردن امکانــات اورژانس و 
توسعه اورژانس هوایی با توجه به گستردگی استان، 
برای کاهش تلفات حوادث گام برداریم. وی افزود: 
محور رفســنجان – انار از محورهای حادثه خیز 
استان است که امســال ۱۲ نفر در این محور جان 
خود را از دســت داده اند که الزم است مخابرات 
و شــرکت های دانش بنیان پای کار بیایند و برای 
هوشمند کردن دادن هشدار به رانندگان طراحی و 

فرمانده انتظامی استان کرمان اعالم کرد

نیاز اورژانسی به ۸ پاسگاه پلیس راه در استان کرمان

استاندار یزد تاکید کرد

 ضرورت ارائه مدل جدید حضور مردم در اداره امور مبتنی بر تجربیات دوران دفاع مقدس

حسن سیالوی سرویس اســتان ها // نماینده اهواز 
در مجلس شورای اسالمی، ضمن انتقاد از حذف حق 
مناطق جنگی کارگران و کارمندان، از بررســی رای 
دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف حق مناطق جنگی 

کارکنان دولت بعد از تعطیالت مجلس خبر داد. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ مجتبی یوســفی ضمن انتقاد 
از حذف حق مناطق جنگی کارگران و کارمندان، اظهار 
کرد: پرداخت مزایا به شــاغان  و بازنشستگان مناطق 
جنگی کشــور در برنامه ششــم توسعه توسط مجلس 
شورای اســامی  قانونی شد و به تایید شورای نگهبان 
نیز رسید و بنابراین حذف ناگهانی این امتیاز قانونی یک 
شوک به معیشــت کارکنان و بازنشستگان  در 6 استان 

مشمول وارد کرد که به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی از پیگیری و برگزاری نشســت با مسئوالن دیوان 
عدالت اداری بعد از تعطیات مجلس جهت رفع ابهامات 
و تفسیر های نادرست از این تفسیر قانون خبرداد و افزود: 
در آن جلسه توضیحات الزم به دیوان عدالت اداری داده 
خواهدشد تا در حکم خود به نفع شاغلین و بازنشستگان 
در 6 استان مشــمول تجدید نظر و به نفع کارکنان رأی 

صادر کنند. نماینده اهواز در مجلس شورای اسامی ادامه 
داد: دیوان عدالت اداری بارها در دفاع از شاغان رأی 
صادر کرده اما جای تعجب است که به جای اجرای آنها 
که حمایت از کارکنان محسوب می شود، رأی حذف حق 
مناطق جنگی را در اولویت قرار می دهد و فوری آن را 
اجرا می کند. یوســفی با بیان اینکه حذف حق مناطق 
جنگی کارکنان دولت، مورد تایید نمایندگان نیست، گفت: 
این رأی توســط دیوان عدالت اداری باید لغو شود. وی 
ضمن انتقاد از سازمان برنامه و بودجه گفت: پنج سال از 
تصویب این قانون می گذرد و بارها از  مسئوالن سازمان 
برنامه و بودجه چه در دولت قبل و چه در دولت کنونی 
درخواست شد که  فوق العاده مناطق جنگی  کارکنان و 
بازنشســتگان را  پرداخت کند اما هیچ اقدامی صورت 
نگرفته است اما در حذف این قانون در کوتاه ترین زمان 
پیشگام هستند.نماینده اهواز در مجلس شورای اسامی 
عنوان کرد: براســاس این قانون به دلیل ۸ سال جنگ، 
چند استان دچار عقب ماندگی شدند. به واسطه این عقب 
افتادگی حقی به عنوان حق مناطق جنگی به شــاغلین 
پرداخت می شد که این سیاستی مشوق برای حضور در 
این مناطق و کاهش عقب ماندگی ها بود. یوسفی تاکید 
کرد: مجلس و نمایندگان مجلس نســبت به رایی که در 
جهت عدالت اجتماعی و برخورداری استان های جنگ 
زده و جبــران عقب ماندگی ها را در نظر نگرفته موضع 
گرفتــه و آن پیگیری می کنند. وی در پایان عنوان کرد: 
دیوان عدالت اداری در حکمی دولت را مکلف کرده بود 
تا مابه تفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق سال های 
۸9 تا 9۳ را به کارمندان پرداخت کند و این موضوع را 

در حقوق بازنشستگی نیز منظور کند.

انتقاد شدید نماینده اهواز از حذف حق مناطق جنگی کارمندان

مسئول اداره صید استان بوشهرخبر داد 
کاهش ۲۶درصدی صید میگو در بوشهر

سرویس  جعفری  ابوالحسن  سید 
استان ها //مســئول اداره صید 
شیالت استان بوشهر گفت: میزان 
صید میگو در ۳۵ روز گذشــته 
نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۶ 

درصد کاهش یافته است.  
به گزارش خبرنگار دریا ؛ ســهراب 

قاسم زاده اظهار کرد: صید میگو در 
خلیج فارس محدوده استان بوشهر 
از ۱۸ مرداد آغاز شــده است و در 
این راســتا بیش از۱۳۰۰ شــناور 
قایق و لنــج با بیــش از ۱۰ هزار 
ملوان و ناخدا برای صید میگو راهی 

 دریا شــدند. وی افــزود: آبزیان در 
خلیج فارس نســبت به دهه گذشته 
کاهش چشمگیری یافته که این مهم 
در میزان صید، صیادان استان مشهود 
اســت. مســئول اداره صید شیات 
استان بوشهر با اشاره به اینکه صید 
میگو در تمام ایام سال به استثنا، اعام 
آن در فصل تابستان از سوی کمیته 
صید ممنوع اســت، ادامه داد: در ۳۵ 

روز گذشته ۱۲۳۷ تن میگو از سوی 
صیادان اســتان بوشهر صید و روانه 
بازار شده اســت. این مقام مسئول 
بیان کرد: پیش بینی می شود تا پایان 
فصل صید امسال در مجموع بیش از 
۱۵۸۰ تن میگو صید شود. به گفته 
مدیرکل شیات استان بوشهر، زمان 
پایان فصــل صید میگو در آب های 
این استان را ۲9 شهریور خواهد بود.

                                        دادانهم  
پرونده کالسه 140140920000702741 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهايی شماره 

  .140140390001467987
شــاکی : ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- 

اسالمبولی - کوچه -17 ستاد - اجرايی فرمان امام )ره( با نمايندگی آقای  احسان کشاورز فرزند احمد . 
اتهام : شکايت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی .

گردشــکار: بتاريخ نوزدهم شهريور ماه يکهزارو چهارصدو يک پرونده کالســه تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء کننده ذيل تشکیل 
 است مالحظه می گردد از نمايندگی محترم ستاد اجرايی فرمان حضرت امام ) ره ( در استان مکاتبه ايی به شماره 194491/181/ ن- مورخه
 16 /06 /1401گرديده و با توجه به اينکه امکان هر گونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور قرار سرپرستی 
گرديده دادگاه با عنايت به جمیع اوراق و محتويات پرونده با استعانت از درگاه احديت متعال در خصوص درخواست ستاد ياد شده به شرح 

آتی مبادرت به صدور تصمیم مینمايد .
) قرار سرپرستی ( 

در خصوص يک قطعه زمین به پالک ثبتی 2751 اصلی واقع در شهرستان بندرعباس  ، میدان شهدا رو به روی بانک ملی ايران  که حسب پاسخ 
شــماره 1401/35/102/24440مورخ15 /06 /1401 اداره ثبت احوال و جوابیه استعالم ثبتی به شماره 1/14379 مورخ 14 /06 /1401 محزر 
گرديد پالک مذکور متعلق به آقايان محمد دريايی خلیج و يوسف در بخش بوده که هیچ گونه اطالعی از حیات و ممات نامبردگان و ارقاب آنها 
وجود ندارد و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو می باشد  با عنايت جمیع اوراق و محتويات پرونده قطعه 
مذکور متضمن اين مطلب است لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ، الزم است يک 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 يا حقوقی محافظت نموده و مانع 
تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحیه آيین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار 
سرپرستی نمايندگی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره ( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد بر اساس اين 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 
وضايف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به اين دادگاه ارائه نمايد . مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام 
) ره ( نمايندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون صدر البیان تصمیم بعدی را اتخاذ نمايند. 

مختار صادقی - رئيس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمي اریان

                                        دادانهم  
پرونده کالسه 140140920000642609 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهايی شماره 

 .140140390001368594
 شــاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- 

اسالمبولی - کوچه -17 ستاد - اجرايی فرمان امام )ره( با نمايندگی آقای  احسان کشاورز فرزند احمد . 
اتهام : شکايت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی .

گردشــکار: بتاريخ هفتم شــهريور ماه يکهزارو چهارصدو يک پرونده کالســه 140140920000642609 تحت نظر است دادگاه به تصدی 
 امضاء کننده ذيل تشــکیل است مالحظه می گردد از نمايندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام ) ره ( در استان مکاتبه ايی به شماره
181/143067/ ن - مورخه 1401/05/08 گرديده و با توجه به اينکه امکان هر گونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط 
به صدور حکم سرپرستی گرديده دادگاه با عنايت به جمیع اوراق و محتويات پرونده با استعانت از درگاه احديت متعال در خصوص درخواست 

ستاد ياد شده به شرح آتی مبادرت به صدور تصمیم مینمايد .
) قرار سرپرستی ( 

در خصوص يک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب ، محله شنبه چاالکی ،جنب زمین 8 هکتاری ستاد  قطعه 49 به مساحت 324 متر مربع 
که حسب پاسخ شماره 1401/584مورخ1401/04/08کارشناس 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 عنايت جمیع اوراق و محتويات پرونده قطعه مذکور متضمن اين مطلب 
است و فاقد سابقه ثبتی می باشد ، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ، الزم است يک 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 يا حقوقی محافظت نموده و مانع 
تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحیه آيین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار 
سرپرستی نمايندگی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره ( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد بر اساس اين 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 
وضايف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به اين دادگاه ارائه نمايد . مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام 
) ره ( نمايندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون صدر البیان تصمیم بعدی را اتخاذ نمايند. 

مختار صادقی - رئيس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمي اریان

کتابخانه ها، راز اعجاز کانون اند

اینجــا کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
اســت. جایی که در آن، کــودکان و نوجوانان، هر 
 روز و در هر شــرایطی، کانــون را خانه دوم خود 
می دانند. جایی که آزادانه اطراف خود را می بینند، به 
استعداد ها و توانایی های خود آگاه می شوند و خلق 
می کنند و خلق می کنند و خلق می کنند و به نحوی 

برای ورود موثر به جامعه، آماده می شوند .
 به راستی که آینده ســاختنی است...  اینجا کانون 
اســت. جایی که کــودکان و نوجوانانی راپرورش 

می دهد که در آینده تاثیر گذار هستند. در هر زمینه 
ای ورود کنند می درخشند و الگو خواهند شد. چرا 
راه دور برویم؟ در همین استان خودمان نوجوانانی 
در کانون داریم که با وجود ســن کم تاثیر گذاری 
خوبی در جامعه دارند. بدون واهمه صحبت می کنند 
و خود را ارزشــمند می دانند. اما سوال اینجاست؟ 
کانون چیســت که اینگونه انسان پرورش می دهد؟ 
در کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان چه 
اتفاقی مــی افتد؟ کانون پــرورش فکری کودکان 
و نوجوانــان، در حال حاضر بیــش از هزار مرکز 
فرهنگی هنری در سراســر ایران دارد. پایه فعالیت 
همه این مراکز کتاب است! کتاب های خود کانون! 
کتاب هایی که مرغک روی صفحات آن النه ساخته 
و کانــون آن ها را بــرای اعضای خودش به چاپ 
رسانده اســت. به نحوی کتاب ها قلب تپنده تمام 
فعالیت های کانونی است. چه قصه ها که جرقه قصه 
گویی آن ها با کتاب های کانونی زده نشــده است. 
 چه فیلم هــا و چه پویانمایی هایی که با اقتباس از 
 کتــاب های کانون ســاخته نشــده اســت. چه 
 موسیقی ها و چه ســرود هایی که با وام گیری از

  کتــاب های کانونی ســاخته نشــده انــد و چه 

انسان هایی که از قِبَل کتاب های کانونی پرورش 
نیافتــه اند! کتابخانــه ها، راز اعجــاز کانون اند. 
 چگونه می توانید قلب یک جاندار را حذف کنید؟ 
کتابخانه هــای کانون هم همین انــد، قلب تپنده 
 و عنصر جدایــی ناپذیر کانون انــد. کانون بدون 
کتابخانه هایش نفس نخواهد کشید. می گویند کانون 
زیان ده است! بله. ما منکر این نیستیم که کانون نهادی 
 ناسودبر است و از لحاظ مادی سودی ندارد. اما از 
برنامه ها و فعالیت های کانونی انسان هایی تربیت 
می شــوند که در جایگاه خود موفق و سرمایه این 
مرز و بوم خواهد شــد. اگــر کاری را بر عهده می 
گیرند با تدبیر خود، بهتریِن آن می شوند . پس کانون 
زیان ده نیست، بلکه کارخانه پرورش انسان خوب 
است. ما کودکان و نوجوانان کانونی، زیر سایه این 
مرغک پرافتخار رشد و پرورش یافتیم و اجازه نمی 
دهیم بیش از هزار مرکز فرهنگی و هنری، بیش از 
هزار کتابخانه، بیش از هزار خانه، با شــصت سال 
قدمت، بخاطر زیان مادی بسته شده و چنین سرمایه 

مهم فرهنگی از دست برود.
این خانه، خانه ماست...

خانه مان را ویران نکنید...

یادداشت

  متیــن کرم پور، عضو نوجوان کانون پــرورش فکری کودکان 
و نوجوانان هرمزگان
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بانوی ردیا

آشپزی

ساالد مرغ و سبزیجات، یک وعده غذایی کامل، لذیذ و مغذی است 
که مصرف هفته ای یک  تا دو مرتبه از آن می تواند برای افرادی که 
رژیم الغری دارند یا ورزشکار هستند، مناسب باشد. در این مطلب 
با طرز تهیه ساالد مرغ و سبزیجات آشنا می شوید. یکی از مهم ترین 
نکاتی که باید در طول رژیم درمانی یا ورزش های حرفه ای رعایت 
شود، دریافت پروتئین کافی به منظور محافظت از بافت های عضالنی 
بدن اســت. در کنار پروتئین، دریافت فیبر غذایی، ویتامین ها و 
آنتی اکسیدان های کافی در طول دوران رژیم درمانی هم از اهمیت 
باالیی برخوردار است و این موارد تغذیه ای می توانند به حفظ انرژی 
ورزشکاران هم کمک کنند. ســاالد مرغ و سبزیجات، یک وعده 
غذایی کامل، لذیذ و مغذی است که مصرف هفته ای یک  تا دو مرتبه 
از آن می تواند برای افرادی که رژیم الغری دارند یا ورزشکار هستند، 

مناسب باشد.
  مواد الزم برای 4 نفر

روغن زیتون: یک چهارم لیوان
آب لیموترش تازه: 3 قاشق غذاخوری

سیر رنده شده: یک حبه
پودر آویشن یا اورگانو: نصف قاشق چای خوری
شکر قهوه ای یا سفید: نصف قاشق چای خوری

نمک: یک چهارم قاشق چای خوری
فلفل سیاه نیم کوب: یک چهارم قاشق چای خوری

کاهوی خردشده: 4 لیوان
 اسفناج: 4 لیوان

سینه مرغ پخته و ریش ریش : 2 لیوان
گوجه  گیالسی خردشده: 1 لیوان )از وسط به دو قسمت 

تقسیم شود(
خیار خرد شده: 1 لیوان

پیاز خام خردشده: نصف لیوان
پنیر فتای خردشده: یک سوم لیوان

مغز آفتابگردان بدون نمک: 2 قاشق غذاخوری
فلفل کاپی یا فلفل دلمه ای خرد شده: یک سوم لیوان

  طرز تهیه 
۱. ابتدا روغن زیتون، آب لیموترش تازه،  سیر رنده شده، پودر آویشن یا 
اورگانو، شکر، نمک و فلفل سیاه را با یکدیگر ترکیب کنید و این ترکیب 

را حداقل ۱۰ دقیقه کنار بگذارید تا طعم سس یکنواخت شود.
۲. داخل یک ظرف گود، گرد و با قطر حداقل ۲۵ تا ۲۸ ســانتی متر، 
ســبزیجات را در کنار یکدیگر بچینید. ۳. بعد از اینکه کاهو، اسفناج، 
گوجه فرنگی، خیار، پیاز و فلفل کاپی یا دلمه ای را کنار همدیگر چیدید، 
سینه مرغ پخته و ریش ریش را روی همه مواد بریزید و درنهایت روی 
ساالد را با پنیر فتای خردشده و دانه آفتابگردان بدون نمک بپوشانید. 4. 
درنهایت سس را روی همه قسمت های ساالد بکشید و آن را ِسرو کنید. 
۵. شما می توانید همه مواد ساالد همراه با سس را با یکدیگر هم بزنید و 
به مدت ۳۰ دقیقه داخل یخچال بگذارید تا طعم مواد به خورد یکدیگر 
بروند. از آنجایی که این ساالد حاوی پیاز خام است، بهتر است بیش 

از ۳۰ دقیقه داخل یخچال یا بیرون از یخچال به آن استراحت ندهید.
.  ارزش تغذیه ای

هر وعده مصرفی از این ســاالد که حدود ۲.۵ لیوان می شود، حاوی 
ریزمغذی ها و درشــت مغذی های زیر است؛ 466 کیلوکالری انرژی، 
۲4 گرم چربی، ۱۳۰ میلی گرم کلســترول، ۵9۱ میلی گرم سدیم، ۱4 
گرم کربوهیــدرات، 4 گرم فیبر غذایی، 49 گرم پروتئین، ۷ گرم قند، 
۳۰ میلی گرم نیاسین، ۶۸۸۱ واحد بین المللی ویتامین A و ۱۰۶۸ 

میلی گرم پتاسیم. 
 

ساالد مرغ و سبزیجات  

آشپزی کردن یک هنر اســت و آشپزهای ماهر با رعایت 
نکات مهم و کلیدی که جزء اشتباهات رایج در میان خانم 

های خانه دار است به این مهارت رسیده اند.
آشپز های ماهر مدام در حال امتحان رسپی های جدید هستند 
و در مورد آشــپزی به خاقیت و نــوآوری های زیادی می 
رسند؛ بنابراین می دانند که چگونه یک غذای عالی آماده کنند. 

 ریختن مواد غذایی داخل روغن داغ
یکی از اشتباهات رایجی که اکثر خانم ها مرتکب می شوند، این 
است زمانی که روغن داغ می شود، مواد غذایی مثل گوشت یا 
ماهی را داخل ماهیتابه می  اندازند که در چنین حالتی روغن 
پرش دارد و ممکن است آن ها را بسوزاند. بهترین روش این 
است که ماهیتابه را کج کنید تا روغن یک طرف بماند و گوشت 

را در جایی که روغن کم تری دارد؛ قرار دهید.
 پیروی کلمه به کلمه از رسپی ها

بزرگترین اشــتباه این است که شما کلمه به کلمه رسپی ها را 
دنبال کنید. در واقع باید رســپی را به عنوان یک منبع راهنما 
 ببینیــد و مجبور نیســتید که دقیقًا همه چیزهایی که آشــپز 
می گوید را داخل غذا بریزید؛ بنابراین کمی خاقیت داشــته 

باشید و مطابق با ذائقه خانواده تان تغییراتی را ایجاد کنید.
 خرید مواد غذایی ارزان قیمت

اگر می خواهید برای ذخیره و پس انداِز پول؛ مواد غذایی ارزان 
قیمت بخرید و خودتان را راحت کنید، بدانید که اشتباه می کنید 

و با این کار، کیفیت غذایتان را پایین می آورید.
 استفاده از مواد غذایی نامربوط به فصل

 یکی از اشــتباهات رایج این است که از مواد غذایی استفاده 
می کنید که متناسب با فصل نیست . این مواد غذایی گران قیمت 
تر هستند و از طرفی زمانی که غیر از فصل خودشان خریداری 

شوند، طعم خوبی نخواهند داشت.
 نچشیدن غذا هنگام پخت

وقتی که آشــپزها هر مرحله از دستور غذا را پیش می برند، 
ســریع آن را تســت و مزه مزه می کنند و این کاری است که 
شما هم می توانید انجام دهید تا بفهمید وضعیت و طعم غذایتان 

چگونه است.

  پخت مواد غذایی؛ بالفاصله بعد از در آوردن از یخچال
بهتر اســت مواد غذایی مانند گوشــت و غذاهای دریایی که 
مستقیم از یخچال در می آورید؛ را بافاصله نپزید. با انجام این 
کار گوشت بو می گیرد و ماهی هم وقتی که خیلی سرد است، 
از بیرون پخته شده و داخل آن پخته نمی شود؛ بنابراین حداقل 

۱۵ الی ۲۰ دقیقه بعد از بیرون آوردن از یخچال صبر کنید.
 پختِن بیش از حد سبزیجات

سبزیجات نباید بیش از حد نرم باشند و باید مقدار کمی سفتی 
آن حفظ شود؛ پس اگر می خواهید سبزیجاتی مثِل بروکلی و 
گل کلم را بپزید، مراقب باشید که خیلی آن ها را نرم و آبکی 

نکنید.
  استفاده همیشگی از ماهیتابه تفلون

الزم نیست که از ماهیتابه نچسب یا تفلون استفاده کنید؛ فقط در 

صورتی این کار را انجام دهید که می خواهید غذاهای خیلی 
تخصصی بپزید؛ زیرا ماهیتابه تفلون تا حد زیادی طعم غذا را 

از بین می برد.
  استفاده زیاد از مایکروویو

آشپزان ماهر هرگز از مایکروویو استفاده نمی کنند و اگر هم 
بخواهند غذا را دوباره داغ کننــد، یک کره داخل قابلمه می 
اندازند و به صورت سنتی غذا را روی اجاق گاز گرم می کنند.

  شلوغ کردن آشپزخانه هنگام آشپزی
اگر می خواهید یک آشپزی کامًا تخصصی داشته باشید، باید 
آشپزخانه را حین آشپزی هم تمیز نگه دارید، زیرا این کاری 

است که آشپزان ماهر انجام می دهند.
  استفاده از چاقوی مشترک برای هر چیزی

بهتر است که برای خرد کردن مواد غذایی مختلف از چاقو های 

جداگانه اســتفاده کنید. قطعًا چاقویی که با آن مرغ و گوشت 
پاک کرده اید؛ حاوی باکتری اســت که به مواد غذایی دیگر 

انتقال داده خواهد شد.
  در نظر نگرفتن زمان

وقتی که می خواهید آشــپزی خوبی داشته باشید، اول باید با 
موادی کار را شروع کنید که طوالنی ترین تایم را برای پخت 
و پز نیاز دارند؛ مثا اول به سراغ سبزیجات سفت بروید و بعد 

شروع به پختن پاستا کنید.
  مطالعه نکردن رسپی به صورت کامل

اولین کاری که آشپز ها انجام می دهند، این است که رسپی را 
به طور کامل مطالعه می  کنند؛ اما خیلی از افراد رسپی را قدم 
به قدم و در حین اجرای کار مطالعه می کنند که کاما اشــتباه 
است؛ بنابراین بهترین کار این است که قبِل کار؛ یک نگاه کلی 

و کامل به رسپی داشته باشید.
  گرم کردن دوباره ماهی

اگر می خواهید ماهی سرخ کنید و این کار را زود انجام دهید 
تا بعداً هنگام سرو کردن دوباره آن را گرم کنید، بدانید که اشتباه 
محض اســت و مزه بدی خواهد گرفت. بهتر است ماهی را 

درست قبل از سرو؛ آماده و مزه دار کرده و بپزید.
  اضافه کردن ادویه و چاشنی به غذا بعد از پخته شدن

خیلی از افراد غذا را به طور کامل آماده می  کنند و در انتهای 
کار ادویه اضافه می  کنند که یک اشتباه بزرگ است. ادویه باید 

هنگام پخت و پز اضافه شود تا به ُخرِد غذا برود.
  استفاده بیش از حد از نمک

مراقب باشــید که بیش از حد غذا را شور نکنید. اگر در حال 
تهیه یک غذا با چندین ماده هستید که به طور جداگانه مزه دار 
می شوند و در نهایت با هم سرو می شوند، مراقب میزان نمک 

کلی غذای تان باشید.
 آماده نکردن مواد غذایی از قبل

بسیار مهم است تا همه مواد غذایی که قرار است استفاده شوند 
را از قبل خرد کــرده و آماده کنید تا کارتان با نظم، تمیزی و 

دقت بیشتری پیش برود.

اشتباهات رایج در آشپزی

۷ ایده برای دکور خانه ؛ 
  با این راهکارهای ارزان
 به استقبال پاییز برویم

خنکی مطبوع صبحگاهی، بی رمقی اشــعه های خورشید، 
بادهای خشــک و درختان رو به زردی همه نوید رسیدن 
پادشاه فصل ها، پاییز را می دهند. با این ایده ها دکور خانه 

خود را پاییزی کنید. 
پاییز فصل عطرها و رنگ های جذاب است. از بوی خوش 
مرکبــات گرفته تا نارنجی کدو حلوایی و ســرخی انار؛ 
برای اســتقبال از این فصل زیبا می توانید مبلمان خانه را 
به شکلی راحت و گرم تغییر دهید؛ استفاده بیشتر از کوسن 
و رواندازهای سبک، فضای نشیمن را دلچسب تر خواهد 
کرد. از بافت های مخملی و کاموایی غافل نشوید. روشن تر 
کردن فضا بســیار مهم است؛ به مرور، طول روز و طبیعتا 
نور محیط کم خواهد شد. استفاده از آباژور و چراغ های 
رومیزی فضایی پرانرژی به سالن منزل خواهند داد. نارنجی 
رنگ دوست داشتنی این فصل است. استفاده از اجزاء ساده 
و نارنجی رنگ در دکــور خانه به راحتی می تواند گرما، 
شادی و انرژی مورد نیاز شب های بلند و سرد این فصل 
را تامین کند. کم کم به فکر اســتفاده از پرده های ضخیم 
بیفتید، عایق پنجره هــا و درهای خانه را کنترل کنید و از 
عملکرد درست سیستم گرمایشی خانه مطمئن شوید. سرما 
به زودی از راه خواهد رسید. از رایحه های پاییزی استفاده 
کنید؛ شمع، عود و اسانس هایی با نت گرم انتخابی مناسب 
برای دلچسب کردن فضای خانه هستند. کمی از طبیعت را 
به خانــه بیاورید. از نارنگی و انار، کدو و کاج، برگ های 
زرد و نارنجــی چنارها برای طراحی کانتر یا میز جلوی 
مبل استفاده کنید. خواندن شعر و داستان را وقتی مشغول 
نوشیدن یک دمنوش گرم هستید فراموش نکنید. به زودی 
ساعت فصلی تغییر خواهد کرد و شب ها طوالنی تر خواهند 

شد. 

دور ریز مواد غذایی به برخی راهکارهای کاهش ضایعات غذایی در عضو هیات علمی دانشکده علوم تغذیه با اشاره به اهمیت کاهش 
منزل اشاره کرد.

آرزو حقیقیان، کاهش دورریز مواد غذایی را از جنبه های مختلف برای 
بشر و محیط زیست اطرافش مفید و حیاتی عنوان کرد و افزود: شاید 
حذف کامل ضایعات غذایی ممکن نباشــد، اما تمامی اقشار جامعه 
می توانند برای کاهش دورریزهای غذایی تاش کنند. این دکترای علوم 
تغذیه در ادامه به بیان برخی از راهکارهای کاهش ضایعات غذایی در 
خانــواده پرداخت و گفت: خرید مواد غذایی به مقدار مورد نیاز یکی 
از ساده ترین راه های کاهش ضایعات غذایی در منزل است. همچنین، 

تهیه لیست خرید بر اساس اقام و مقدار مورد نیاز در منزل می تواند به 
کاهش دور ریز مواد غذایی کمک کند. حقیقیان، توجه به مواد غذایی 
موجود در یخچال و فریزر قبل از اقدام به خرید را از دیگر راهکارهای 
مؤثر در این راستا برشمرد که مانع خرید مواد غذایی اضافه می شود. 
وی توجه به شــرایط ذخیره سازی مواد غذایی در یخچال و فریزر را 
بسیار مهم عنوان کرد و گفت: باید به صورت دوره ای از مناسب بودن 
دمای یخچال و فریزر مطمئن شویم تا سامت نگهداری مواد غذایی 
حفظ شود. این استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد: 
مکان نگهداری سایر مواد غذایی در خارج از یخچال و فریزر نیز باید 
از نظر دما و رطوبت بررسی قرار گیرد تا باعث فساد مواد غذایی نشود. 
به گفته حقیقیان، در صــورت خرید برخی از اقام غذایی فصلی در 
حجم زیاد باید دقت کرد بسته بندی و شرایط نگهداری آن ها به نحوی 
باشد که ســامت آن ها حفظ شود. وی طبقات پایین فریزر را دارای 

دمای سردتری و مناسب نگهداری گوشت و مرغ و ماهی برشمرد و 
یادآور شد: آن دسته از مواد غذایی که ممکن است تا قبل از مصرف، 
فاسد شوند را باید در فریزر نگهداری کرد و حتماً بسته بندی های مواد 
غذایی باید با برچسب تاریخ دار در فریزر نگهداری شوند. این استادیار 
دانشگاه تاکید کرد: مقدار غذایی که در منزل طبخ می شود باید به میزان 
مورد نیاز برای تعداد افراد خانوار باشد تا از دور ریختن آن پرهیز شود. 
حقیقیان، کمپوست کردن باقیمانده سبزی و میوه را از دیگر راهکارهای 
کاهش ضایعات مواد غذایی عنــوان کرد که هم از دور ریختن آن ها 
جلوگیری می کند و هم یک بستر مناسب برای رشد گیاهان خانگی 
فراهم می کند.وی خاطرنشان کرد: هر خانواده ممکن است راهکارهای 
دیگری را برای کاهش میزان دورریز مواد غذایی داشته باشد، بنابراین 
باید مراقب نعمات الهی و محیط زیست خود باشیم و تاش کنیم تا حد 

ممکن از هدر رفتن مواد غذایی جلوگیری کنیم.

ساده ترین راه  کاهش دور ریز غذا  در خانه 

  

برابر آراء هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی رودان تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گرديده است 
لذا مشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اســناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسلیم 
اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايندو گواهی تقديم دادخواست را به 
اداره ثبت محل تحويل دهد در هر حال صدورسند مالکیت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد شد.
1- لیال جام نور    فرزند تراب  به شــماره ملی3440866092صادره ازبندر لنگه در ششدانگ 
يک  باب خانه  به مساحت 147/52مترمربع مالکیت متصالحین رودان  قسمتي از پالک 4-اصلی  

واقع در بیکاه رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد 
2- حسن بهزادی    فرزند جعفر  به شماره ملی3392114091صادره ازبندر عباس در ششدانگ 
يک  قطعه باغ  به مســاحت9001/56مترمربع مالکیت متصالحین رودان  قســمتي از پالک  
495فرعی از4 -اصلی  واقع در بیکاه رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی دارد مقدار 2449متر مربع 
از مســاحت ملک در حريم مسیل واقع شده است که الزم است مقدار حريم پیشگفته بعنوان 
حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود که پالک 495فرعی از 4-اصلی بنام بانو ان زبیده بهزادی 

وگلبانو  کدخدا زاده معرفی شده است 
3-معصومه فوالدی فرزندمحمد   به شماره ملی3420504691صادره ازمیناب در ششدانگ يک 
باب خانه  به مساحت  218/74متر مربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک باقیمانده 7 

-اصلی واقع در محله سنگی  دهبارز  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد.
4-چهارشنبه سلمانی فرزند جعفر به شــماره ملی4699086081صادره ازرودان در ششدانگ 
يک باب خانه  به مساحت 186/94مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک باقیمانده 7 

-اصلی واقع در کلبردهبارز  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد.
5-پرويز بهار زاده محدث فرزند امیربه شماره ملی 3671989998صادره از زابل  در ششدانگ 
يک باب ساختمان  به مساحت 269/52مترمربع قسمتي از پالک 586فرعي از 7-اصلی  واقع  
در  محله چاه تمر  رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد که پالک 586فرعی از 7-اصلی ذيل 
ثبت 1903صفحه 61 دفتر جلد 11 بنام صفیه شريف زاده  سندمالکیت صادر وتسلیم گرديده  

ومتقاضی مورد تقاضا را از مالک رسمی خريداری نموده است است حقوق ارتفاقی  ندارد.
6-عیســی رنجبری فرزند مراد  به شــماره ملی4699375389صادره ازرودان در ششــدانگ 
قسمتی از  يک باب خانه  به مساحت 15/90مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک 
1113فرعی از 7 -اصلی واقع در باالشهردهبارز  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد  که پالک 

1113فرعی از 7-اصلی بنام محمدرضا وعبداهلل حقیقی معرفی گرديده است 
7-فاطمه رنجبری کمیز فرزند علی به شماره ملی 4699946501صادره از رودان  در ششدانگ 
يک باب خانه  به مساحت 436/13مترمربع قسمتي از پالک 587فرعي از 7-اصلی  واقع  در  
محلــه چاه تمر  رودان  هر مزگان حقــوق ارتفاقی ندارد که پالک 587فرعی از 7-اصلی ذيل 
ثبت 2422صفحه 422 دفتر جلد 14 بنام همايون مختاری  سندمالکیت صادر وتسلیم گرديده  

ومتقاضی مورد تقاضا را از مالک رسمی خريداری نموده است حقوق ارتفاقی  ندارد.
8-حوا گلستانی فرزند غالم  به شماره ملی4699865623صادره ازرودان در ششدانگ يک باب 
خانه  به مساحت 214/18مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک 1113فرعی از  7 
-اصلی واقع در باالشهر   دهبارز  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد  که پالک 1113فرعی از 

7-اصلی بنام محمدرضا وعبداهلل حقیقی معرفی گرديده است .
9-احسان سالمی   فرزند جعفر  به شماره ملی3420128169صادره ازمیناب در ششدانگ يک 

باب خانه  به مساحت 474/84مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک 641فرعی از  7 
-اصلی واقع در محله چاه تمردهبارز  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد  که پالک 641فرعی 

از 7-اصلی بنام کلثوم حقیقی معرفی گرديده است .
10-عبداهلل قادری دهبارزفرزند غالم  به شماره ملی4699859909صادره ازرودان در ششدانگ 
يک باب خانه  به مساحت 185/98مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک 1202فرعی 
از  7 -اصلــی واقع در باالشــهر   دهبــارز  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقــی ندارد  که پالک 

1202فرعی از 7-اصلی بنام هیبت اله راستگو معرفی گرديده است
11-اقدس احمدی زاده   فرزند شــهريار  به شــماره ملی4699044181صــادره ازرودان در 
ششــدانگیک باب خانه  به مساحت 263/70مترمربعملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک 
415فرعــی از  7 -اصلــی واقع در دهبارز  رودان هرمزگان حقــوق ارتفاقی ندارد  که پالک 

415فرعی از 7-اصلی بنام محمد سهرابی معرفی گرديده است
12-محمد محسنی   فرزند موسی  به شماره ملی4699820441صادره ازرودان در ششدانگ يک 
قطعه باغ مرکبات  به مساحت 96600مترمربعملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک باقیمانده 7 
-اصلی واقع در سرکهنان دهبارز  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی دارد.  مقدار 4506متر مربع از 
مساحت ملک در حريم مسیل واقع شده است که الزم است مقدار حريم پیشگفته بعنوان حقوق 

ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود 
13-محمد قاسم زاده   فرزند خیراله  به شماره ملی3420130139صادره ازمیناب در ششدانگ 
يک باب خانه  به مساحت 374/60مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک 1299فرعی 
از  8 -اصلــی واقع در بندنقی  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد  که پالک 1299فرعی از 

8-اصلی بنام مريم ودلکش فرخ نژاد معرفی گرديده است
14-اسماعیل محمدی   فرزند حسین  به شماره ملی4699780377صادره ازرودان در ششدانگ 
يک باب خانه  به مساحت 241/55مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک 1251فرعی 
از  8 -اصلی واقع در بندمالء   رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد  که پالک 1251فرعی از 

8-اصلی بنام دادخدا امینی معرفی گرديده است
15-محسن صادقی گشوئیه فرزند علی  به شماره ملی4723789502صادره ازکنسولی قطر در 
ششدانگ يک باب خانه  به مساحت 219/30مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک 
408فرعــی  از  8 -اصلی واقع در باالشــهر  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد  که پالک 

408فرعی از 8-اصلی بنام محمد نجفی پور وشرکاء معرفی گرديده است
16-راحله قنبر پور بیدانی فرزند علی  به شماره ملی4690117128صادره از رودان در ششدانگ 
يک باب خانه  به مساحت 167/05مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک 676فرعی 
از  8 -اصلی واقع در پشته معزاباد  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد  که پالک 676فرعی از 

8-اصلی بنام آمنه راستگو معرفی گرديده است
17-هاجر صالحی جنتی   فرزند چراغ  به شــماره ملی3390279075صادره ازبندرعباس در 
ششدانگ يک باب خانه  به مساحت 206/28مترمربعملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک 
1276فرعــی از  8 -اصلی واقع در بندنقی  رودان هرمــزگان حقوق ارتفاقی ندارد  که پالک 

1276فرعی  از 8-اصلی بنام عبداهلل صابری زاده معرفی گرديده است
18-هاجر درويشی   فرزند محمد به شماره ملی4699587216صادره از رودان در ششدانگ يک 
باب مغازه  به مساحت 19/63مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک 412فرعی از  8 
-اصلی واقع در باالشهر  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد  که پالک 412فرعی از 8-اصلی 

بنام غالم توسلی وشرکاء  معرفی گرديده است
19-عبدالحسین جعفری    فرزند عباس   به شــماره ملی 4699096123صادره از  رودان در  
ششدانگ يک باب خانه به مساحت 209/34مترمربع قسمتی ازپالک1336فرعی از   8-اصلی 

واقع رودان پشته معزاباد رودان حقوق ارتفاقی  ندارد

20-رضا نجفی   فرزند حسین   به شماره ملی 4699160913صادره 
از  رودان در  ششدانگ يک باب خانه به مساحت 367/81مترمربع 
قسمتی ازپالک1336فرعی از   8-اصلی واقع رودان پشته معزاباد 

رودان حقوق ارتفاقی  ندارد
21-نجف مريدی  فرزند جمعه به شماره ملی 3420135300صادره 
ازمیناب  در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 75/39مترمربع 

قسمتي از پالک 320فرعي از 8-اصلی  واقع  در  رودان  دلگشا  هر مزگان حقوق ارتفاقی دارد  
در ضلع جنوبی  يک عدد جا کولری از باقیمانده  به مورد تقاضا باز است که پالک 320فرعی 
از 8-اصلی برابر سند انتقالی 7169 مورخ 47/7/8 دفتر خانه 7 میناب  بنام خانم مرضیه امیری  

انتقال قطعی گرديده  ومتقاضی مورد تقاضا را از مالک رسمی خريداری نموده است .
22-نجف مريدی  فرزند جمعه به شماره ملی 3420135300صادره ازمیناب  در ششدانگ يک 
باب خانه به مساحت 174/93مترمربع قسمتي از پالک 320فرعي از 8-اصلی  واقع  در  رودان  
دلگشا  هر مزگان حقوق ارتفاقی دارد  در ضلع جنوبی  يک عدد جا کولری از باقیمانده  به مورد 
تقاضا باز است که پالک 320فرعی از 8-اصلی برابر سند انتقالی 7169 مورخ 47/7/8 دفتر خانه 
7 میناب  بنام خانم مرضیه امیری  انتقال قطعی گرديده  ومتقاضی مورد تقاضا را از مالک رسمی 

خريداری نموده است است حقوق ارتفاقی  ندارد.
23-فاطمه يوسف زاده کوهستانی  فرزند علی به شماره ملی4699743463صادره از رودان در 
ششدانگ يک باب مغازه  به مساحت 40/08مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک 
412فرعی از  8 -اصلی واقع در بلوار انقالب شرقی    رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد  که 

پالک 412فرعی از 8-اصلی بنام غالم توسلی وشرکاء  معرفی گرديده است
24- حمید حدادی فرزند عیسی  به شماره ملی4699872719صادره از رودان در ششدانگ يک 
باب خانه  به مساحت 118/20مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک 1247فرعی از  
8 -اصلی واقع در محله بند مالء  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد  که پالک 1247فرعی از 

8-اصلی بنام عبداهلل میرحسینی  معرفی گرديده است
25-رســتم بیانی فرزند عباس  به شماره ملی3420574071صادره از رودان در ششدانگ يک 
باب خانه  به مساحت 192/82مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک 1247فرعی از  
8 -اصلی واقع در محله بند مالء  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد  که پالک 1247فرعی از 

8-اصلی بنام عبداهلل میرحسینی  معرفی گرديده است
26-مظفر نجفی    فرزند علی به شماره ملی3421921628صادره از میناب در ششدانگ يک 
باب ساختمان  به مساحت 201/60مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک 544فرعی 
از  8 -اصلــی واقــع در خیابان بیمه ايران- رودان هرمزگان حقــوق ارتفاقی ندارد  که پالک 

544فرعی از 8-اصلی بنام عبداهلل میرحسینی  معرفی گرديده است
27-شهريار دور انديش   فرزند علی  به شماره ملی4699179665صادره از رودان در ششدانگ 
يک باب خانه  به مساحت 305/02مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک 49فرعی 
از  8 -اصلی واقع در محله گلستان  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی دارد  در ضلع جنوبی يک 
عدد جا کولری از مورد تقاضا به کوچه باز می باشد  که پالک 49فرعی از 8-اصلی بنام احمد 

گلستانی  معرفی گرديده است
28-اداره اوقاف وامور خیريه  شهرستان رودان  با کد شناسايی 14003506881 در ششدانگ 
بازارچه  به مساحت 1794/45مترمربع مالکیت متصالحین رودان  قسمتي از پالک 610فرعی  

8-اصلی  واقع در سنگ اباد معزاباد رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد . 26/م/الف
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/27- تاريخ انتشارنوبت دوم: 1401/07/12                               

يحيی شيروانی - رئيس اداره ثبت اسناد رودان

کلیف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهای افقد سند رسمي  آگهي موضوع ماده 3اقنون وماده 13 آنیی انهم اقنون تعیین ت

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

اصل قرارداد واگذاری زمین روستایی به شماره 3124/90/7_1390/9/30 به مالکیت محمد نادری زمین 
روستایی مشاعی تفکیکی 214 در متراژ 315مترمربع واقع درمنطقه آزاد قشم  رمکان مفقود گردید و از درجه 

اعتبارساقط می باشد 

  سند نوع مینی بوس سیستم  و تیپ  نیسان _ناوارا_NV350 رنگ  سفید مدل 201۶ شماره موتور 
QR25-599945 Q شماره شاسی JN۶BE۶DS4G901۶794 شماره پالک ۶5۶57 شخصی قشم  بنام  

مصطفی بدوی زینبی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی مفقودی نوبت دوم



روابط عمومی 
مصرف آبزیان باعث کاهش درصد سكته هاي قلبي مي شود شیالت رهمزگان 

حوادث جهان
واژگونی مرگبار مینی بوس در کشمیرِ هند

در پی سقوط یک دستگاه مینی بوس حامل دانش آموزان 
به دره ای عمیق در کشمیر هند دستکم ۱۱ نفر کشته و بیش 
از ۲۰ نفر دیگر زخمی و مصدوم شــدند.  مقامات محلی 
می گویند که این حادثه در بخــش »پونچ« هند رخ داده 
است. همچنین در مورد شمار مصدومان اطاعات دقیق در 
دست نیست و رسانه های داخلی تعداد زخمی ها را با آماری 
متفاوت بین ۲4 تا ۲9 نفر گزارش کرده اند. در پی وقوع این 
حادثه نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شده و عملیات 
امداد و نجات آغاز شده است. در این حادثه 9 تن در صحنه 
حادثه کشته شدند و دو نفر دیگر نیز بعداً در بیمارستان جان 
باختند. همچنین وضعیت جسمانی مصدومان این حادثه نیز 
وخیم اعام شــده است. ، ساالنه صدها هزار نفر در جاده 
های هند کشته یا زخمی می شوند. بیشتر تصادفات ناشی 
از رانندگی بی احتیاطانه، زیرساخت های جاده ای نامناسب 

و وسایل نقلیه قدیمی است.

 ۶ کشته در پی غرق شدن قایق مهاجران 
در سواحل ترکیه

  گارد ســاحلی ترکیه اعام کرد: بر اثر غرق شدن یک 
قایق حامل مهاجران در آب های ساحلی جنوب غرب این 
کشــور که از لبنان به مقصد ایتالیا در حرکت بوده، شش 
 نفر جان خود را از دســت دادند.  گارد ساحلی ترکیه در 
بیانیه ای اعام کــرد در مجموع ۷۳ مهاجر از چهار قایق 
نجات یافتند. همچنین پنج تن دیگر در پی وقوع این حادثه 
همچنان مفقود هستند که عملیات امداد و نجات با دو قایق 
و یک بالگرد برای یافتن آنها ادامه دارد. در این بیانیه آمده 
است که یک زن، سه کودک و دو نوزاد از جان باختگان این 
حادثه هستند، با این حال گارد ساحلی ترکیه تاکنون ملیت 
این مهاجران را اعام نکرده است. بر اساس گزارش ها، این 
مهاجران از لبنان به ســمت ایتالیا حرکت کردند اما معموال 
باید در سواحل جزیره »رودس« یونان سوخت گیری کنند. 
بر اساس داده های وب سایت گارد ساحلی ترکیه، بیش از 
۳۰ هزار مهاجر غیرقانونی در سال جاری میادی )۲۰۲۲( 
تاکنون دستگیر شــده اند که بیش از دو برابر این تعداد در 

مدت مشابه سال گذشته است.
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حوادث
  

    

همسرم بعد از آن که در کارگاه خیاطی به درآمدزایی رسید به بهانه رفتن به خارج از کشور، 
از من طالق گرفت و دو فرزندم را نیز با خودش برد اما من هم در شرایط نامناسبی با یک 
زن مطلقه ازدواج کردم که آینده و سرنوشت فرزندانم را به نابودی کشاند و اکنون بی کس 

و تنها رها شده اند و ...
مرد 4۳ ساله که در پی شکایت همسرش به دلیل نپرداختن نفقه فرزندانش به کانتری احضار شده بود، با 
بیان این که در تصمیم های مهم زندگی ام دچار اشتباه شده ام، به مشاور و مددکار اجتماعی کانتری گفت: 
اگرچه تبعه کشور افغانستان هستم اما در مشهد بزرگ شدم و تا مقطع راهنمایی درس خواندم. خانواده 
ما بسیار پرجمعیت است و به همین دلیل کوچک و بزرگ و زن و مرد کار می کنیم به طوری که ورود 
به بازار کار از همان دوران کودکی آغاز می شود و تقریبا مانند یک سنت شده است. من هم مانند دیگر 
اعضای خانواده از حدود ۱۰ سالگی به کارگاه کفاشی رفتم. در حالی که مادرم و دیگر اعضای خانواده 
به شــغل خیاطی مشغول بودند. خاصه سرمایه خوبی پس انداز کرده بودم و در ۲۳ سالگی تصمیم به 
 ازدواج با دختر همسایه گرفتم. »کبری« از هموطنان خودمان بود و من او را از هر نظر مناسب این ازدواج 
می دانستم. با این تصمیم خیلی زود پای سفره عقد نشستم و دو سال بعد صاحب دختری به نام ژیا شدم. 
بعد از آن هم پسرم فرزین به دنیا آمد. در این شرایط و برای توسعه کارگاه کفاشی با یکی دیگر از هموطنانم 
شــریک شدم که مدت زیادی نبود در ایران زندگی می کرد. من هم به دلیل اعتمادی که به غام داشتم، 
تقریبا تصدی همه کارگاه را به او سپردم ولی روزی غام با توسل به حیله و نیرنگ کاه مرا برداشت و 
همه سرمایه ام را به یغما برد. حاال دیگر به یک ورشکسته گوشه گیر تبدیل شده بودم و همسرم با خیاطی 
در منزل، مخارج زندگی را تامین می کرد. در همین حال کبری منزلمان را به کارگاه تولیدی تبدیل کرد تا 
با کمک هم بدهی هایم را بپردازیم و به قول معروف زندگی را از صفر شروع کنیم ولی مدتی بعد وقتی کار 
همسرم رونق گرفت و درآمدش رو به فزونی گذاشت، هر روز مرا سرزنش می کرد که بی عرضه هستی 
و نمی توانی حداقل مانند من درآمد داشته باشی! خاصه سرکوفت ها و تحقیرهای او در حالی مرا آزار 
می داد که من   از عهده خواسته های نامتعارفش بر نمی آمدم. به همین دلیل مشاجره و بحث و جدل بین 
ما شروع شد و تا حدی پیش رفت که تقریبا روابط عاطفی با یکدیگر نداشتیم. این روزها به همین ترتیب 
سپری می شد تا این که چهار سال قبل کبری تصمیم گرفت به خارج از کشور مسافرت کند، برای همین 
از من وکالت گرفت تا بتواند امور مربوط به ســفر خارج از کشور را انجام دهد ولی مدتی بعد ادعا کرد 
باید از من جدا شود و حضانت فرزندانم را نیز بپذیرد تا در آن سوی مرز مشکلی نداشته باشد. من هم که 
دیگر از این سردی روابط عاطفی خسته شده بودم، با خودم اندیشیدم این مدت دوری به نفع همه خانواده 
است و همسرم با گذشت زمان از رفتارهایش پشیمان می شود اما همه این ها نقشه ای برای طاق بود و 
کبری نه تنها به خارج از کشور نرفت بلکه با همین ترفند تسهیاتی را از سازمان های بین المللی گرفت 
و زندگی مرفهی را آغاز کرد. در این مدت من تاش می کردم به بهانه دیدار با فرزندانم با او صحبت کنم 
و با ابراز محبت، او را به زندگی مشترک بازگردانم ولی کبری همواره از من دوری می کرد تا این که چند 
ســال بعد پسرم به یک بیماری تنفسی مبتا شد و کبری هم به دلیل بیماری آرتروز دیگر نمی توانست 
کار کند. به همین دلیل از من خواست سرپرستی فرزندانم را بپذیرم. من هم که هنوز او را دوست داشتم 
بافاصله حضانت فرزین و ژیا را پذیرفتم تا شاید او هم دوباره با من ازدواج کند ولی دو ماه بعد از این 
ماجرا متوجه شدم که کبری با مرد دیگری ازدواج کرده است. حاال که همه  امیدم را از دست داده بودم 
سعی  کردم با نپرداختن نفقه، این ازدواج را به کام او تلخ کنم. از سوی دیگر هم به دلیل انتقام از همسرم با 
زن مطلقه ای ازدواج کردم ولی او مراقبت از فرزندانم را نپذیرفت. در این شرایط برای دختر و پسرم یک 
خانه جداگانه اجاره  کردم. آن ها در حالی به تنهایی زندگی می کردند که همسرم اجازه نمی داد حتی با 
آن ها تماس تلفنی بگیرم. در این شرایط یک روز مادرم را به منزل فرزندانم فرستادم و فهمیدم دخترم 
به دلیل ابتا به کرونا در بیمارستان بستری است و پسرم نیز مواد غذایی برای تغذیه ندارد. در این مدت 
 وقتی فرزین با من تماس می گرفت، همســرم پاسخ تلفن را می داد و او نیز به ناچار به همسرم توهین 
می کرد. از طرف دیگر کبری که متوجه این اوضاع اسفبار شده بود، با عصبانیت به منزلم آمد تا با من در 
این باره صحبت کند ولی همسرم مانع حضور او شد و آن ها پس از مشاجره لفظی با یکدیگر درگیر شدند 
و کارشان به کتک کاری کشید. بعد از این ماجرا کبری در حالی از من برای نپرداختن نفقه فرزندانم شکایت 
کرد که من تصمیم های اشتباه زیادی در زندگی گرفتم و اکنون نیز همسرم چون فرزندی ندارد، نمی تواند 

مهر و محبت مرا درباره فرزندانم درک کند.

تنهایی وحشتناک کودکان طالق! 
در امتداد تاریکی

فرماندار شهرستان  گروه حوادث//  
دیّر از آتش سوزی و غرق شدن لنج 
منطقه  در  تجاری  کاالی  باری حامل 
مطاف خلیج فارس این شهرســتان 

خبر داد.
یونس باربرز  در تشــریح این حادثه 
گفت: این شــناور که در مسیر امارات 
متحده عربی - بندر عامری اســتان 
بوشــهر در حرکت بود به سبب اتصال 
بــرق، دچار حریق شــد. وی با بیان 
اینکه پس از آتش ســوزی شــناور 
پایگاه دریایی بسیج شهید غامی بندر 

بردخون به منطقه اعزام شــد گفت: با 
تاش بسیج دریایی بردخون، ۵ ملوان 
این شناور از مرگ حتمی نجات یافته 
و به ساحل منتقل شدند. شناور باری 
نیز به ســبب آتش ســوزی به صورت 
کامل در دریا غرق شد. باربرز بر لزوم 
استقرار مرکز نجات دریایی در منطقه 
بردخون تأکید کرد و افزود: با توجه به 
حادثه خیز بودن منطقه دریایی مطاف در 
خلیج فارس لزوم استقرار مرکز امداد و 
نجات و شناور ناجی در منطقه بردخون 
شهرستان دیّر از نیازهای اساسی است.

نجات 5 ملوان از شناور غرق شده

گروه حوادث// دو پسر جوان که 
خودروی  بر  سوار  دختری  همراه 
پژو ۲07 در حال عبور از پل صدر 
بودند بر اثر سقوط از باالی پل جان 

باختند. 
ســاعت ۰۰:۱۷ بامداد چهارشنبه خبر 
سقوط یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۷ در 
مسیر بزرگراه صدر، در قسمت انتهایی 
بلــوار قیطریه که از طریق یک رمپ به 
ســمت صدر شــرق منتهی می شود به 
ســامانه ۱۲۵ ســازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شــهر تهران اطاع داده 
شــد. جال ملکی، سخنگوی سازمان 

آتش نشانی گفت: خودرو با ۳ سرنشین 
دو مرد ۱۷ و ۱۸ ســاله و یک خانم در 
مسیر غرب به شرق طبقه اول بزرگراه در 
حرکت بودند که به دالیل نامشخص این 
خودرو از مسیر اصلی منحرف و پس از 
برخورد با گارد ریل های محافظ بزرگراه 
خودرو به پایین بزرگراه سقوط کرد. ۳ 
سرنشــین این خودرو از داخل خودرو 
به بیرون پرتاب شــده و در میان گارد 
محافظ بزرگراه و آهن آالت گاردریل ها 
گرفتار بودند که آتش نشــانان همزمان 
بــا خاموش کردن آتش، ایــن افراد را 
از میان گاردریل ها خارج کردند اما ۲ 

پسر جوان به دلیل شدت جراحات وارده 
در دم جان باخته و سرنشین دیگر این 

خودرو که یک خانم بود به دلیل شدت 
جراحات به مرکز درمانی منتقل شد. 

مرگ هولناک دو جوان در سقوط از پل صدر
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143082 /181/ ن - مورخه 1401/05/08 گرديده و با توجه به اينکه امکان هر گونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به 
صدور حکم سرپرستی گرديده دادگاه با عنايت به جمیع اوراق و محتويات پرونده با استعانت از درگاه احديت متعال در خصوص درخواست ستاد ياد 

شده به شرح آتی مبادرت به صدور تصمیم مینمايد .
) قرار سرپرستی ( 

در خصوص يک قطعه زمین واقع در شهرســتان میناب ، محله شــنبه چاالکی ،جنب زمین 8 هکتاری ســتاد  قطعه 42 به مســاحت 324 متر مربع که حســب پاســخ شماره 
1401/590مورخ1401/04/08کارشناس 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 عنايت جمیع اوراق و محتويات پرونده قطعه مذکور متضمن اين مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد ، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ، الزم است 
يک 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 يا حقوقی محافظت نموده و 
مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحیه آيین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمايندگی ستاد اجرائی 
فرمان حضرت امام )ره ( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد بر اساس اين 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 وضايف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به اين دادگاه ارائه نمايد . مقرر است دفتر مراتب 
به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام ) ره ( نمايندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون صدر البیان تصمیم بعدی را اتخاذ نمايند. 

مختار صادقی - رئيس دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان

                                        دادانهم
 پرونده کالســه 140140920000492680 شــعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهايی شــماره 140140390001409826. 
 شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی - کوچه -17 ستاد - اجرايی 

فرمان امام )ره( با نمايندگی آقای  احسان کشاورز فرزند احمد .  اتهام : شکايت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی .
گردشکار: به تاريخ سیزدهم شهريور ماه يکهزارو چهارصدو يک در وقت فوقالعاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذيل 
تشکیل است پرونده کالسه 140140920000492680 تحت نظر است دادگاه با عنايت به جمیع اوراق و محتويات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با 

استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینمايد .
رای دادگاه : 

در خصوص شش دانگ يک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک ،شهر لیردف ، لیردف شمالی ،  قطعه 19 به مساحت2500 از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره(به عنوان 
ملک باير بالصاحب معرفی گرديده است اين دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 140140390001097961 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 نمايد وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه 
کثیراالنتشار آگهی گرديد و متعاقباً با عنايت به انقضا وکیل مالک و توجها به تحقیقات و برسیهای انجام شده توسط ستاد اجرايی فرمان امام )ره( و اينکه ملک موضوع پرونده از مصاديق اموال 
 بالصاحب تلقی گرديده و هیچ گونه اطالعی از مالک يا ورثه يا نماينده قانونی وی بدست نیامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام ) ره ( در تحرير الوسیله 
) کتاب لقطه ( حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان امام ) ره ( در ملک مذبور مهلت يکماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص يا اشخاصی به عنوان مدعی يا معترض ، ستاد 
اجرايی طی نامه شماره 181/181979 / ن مورخه 1401/06/07 درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهايه اين دادگاه با عنايت به عدم مراجعه شخص 
يا اشخاصی به عنوان مالک ياقائم مقام قانونی ويا وکیل مالک وتوجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( و اينکه ملک موضوع پرونده 
ازمصاديق اموال بالصاحب تلقی گرديده وهیچگونه اطالعی ازمالک و يا ورثه يا نماينده قانونی وی بدست نیامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام 
)ره( درتحرير 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 اين دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجديد نظرخواهی در محاکم محترم تجديد نظر استان تهران ) ويژه دادگاههای اصل 49 قانون اساسی ( می باشد .
مختار صادقی - رئيس دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمي اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمي اریان

گروه حوادث//  زوج جوان که به همراه کودک 
خردسالشان قصد انتقال یک و نیم کیلو تریاک 
را به کرج داشتند از ســوی پلیس دستگیر 

شدند.
سرهنگ علی ســلیم پور، رئیس پلیس مبارزه 
با مواد مخدر البرز از دســتگیری اعضای یک 
خانواده ۳ نفره و کشف یک و نیم کیلو تریاک خبر 
داد و گفت: این متهمان در پوشش سفر خانوادگی 
قصد انتقال مواد مخدر به شهر البرز را داشتند. وی 
در تشریح ماجرا گفت: با دریافت گزارش مردمی 

مبنی بر اینکه فردی قصد دارد مقداری مواد مخدر 
از استان های جنوب شرقی خریداری و به شهر 
کرج منتقل کند، بررســی موضوع در دستورکار 
مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار 
گرفت. در ادامه تحقیقات مشخص شد که متهم 
با همکاری همســرش و به همراه داشتن کودک 
خردسال شان تحت پوشش مسافرت خانوادگی با 
یک دستگاه خودروی سواری پژو مواد مخدر را 
به شهر کرج منتقل خواهد کرد. سرهنگ سلیم پور 
با بیان اینکه نتیجه تحقیقات انجام شده در اختیار 

مقام قضایی قرار گرفت و دســتور دستگیری و 
جلب متهمان صادر شــد، افزود: پس از کنترل 
محور های مواصاتی به شــهر کرج، خودروی 
متهمان قبل از ورودی شهر در ابتدای جاده کرج-

چالوس شناسایی شد و مأموران این پلیس موفق 
به توقف خودرو و دستگیری اعضای این خانواده 
قاچاقچی شدند. در بازرسی از خودروی متهمان 
یک ونیم کیلوگرم تریاک کشف شد. متهمان به مقر 
پلیس منتقل و پس از تکمیل پرونده برای ســیر 
مراحل قانونی در اختیار مقام قضایی قرار گرفتند.

قاچاق خانوادگی تریاک

گــروه حــوادث// تنها کشــتارگاه مــرغ شهرســتان مینــاب و حوزه شــرق 
 هرمــزگان به علــت آتش ســوزی از چرخه تولید گوشــت ســفید خارج شــد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب گفت: کشتارگاه مرغ آنامیس واقع در روستای دمشهر 
میناب در آتش سوخت و اکنون تولید گوشت سفید در این کشتارگاه امکان پذیر نیست.ناصر 
نورزاده افزود: این کشتارگاه روزانه بیش از ۱۵ تا ۲۰ تن گوشت سفید میناب و شرق استان را 
تامین می کرد که با جایگزین کردن آن با دو کشتارگاه بندر طیور باباغام و کشتارگاه درتوجان 
از توابع بندرعباس مشکلی در تامین گوشت مرغ نداریم. وی افزود: در صورت تامین به موقع 
منابع مالی و تسهیات، کشتارگاه آنامیس در مدت چهار تا شش ماه آینده دوباره وارد مدار 
تولید می شــود. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیر جهاد کشاورزی 
شهرســتان میناب افزود: به علت اتصالی در برق یکی از سالن های کشتارگاه آنامیس، این 

کشتارگاه در آتش سوخت.به گفته نورزاده، میزان خسارت در دست بررسی است.

کشتارگاه مرغ میناب از چرخه تولید گوشت خارج شد 

آگهي مزایده اتومبیل  
  NAAE4CFZ 2 مدل 1396 به شماره انتظامی 84 - 711ق 16 شماره شاسی H 30 Tu 5-A يک دستگاه خودرو سواری دانگ فنگ
  H X 036781 شماره موتور FA173B0023782  رنگ اصلی : سفید رنگ فرعی : سفید متعلق به فرشید دالوند نام پدر: جمشید که به موجب 
سند ازدواج شماره 14931 مورخ 1396/12/06دفترخانه ازدواج شماره 53 شهر بندرعباس استان هرمزگان منجر به صدور اجرائیه و تشکیل پرونده 
اجرايی به شماره 140100460 در اين اداره گرديده که حسب درخواست بستانکار پرونده اجرايی توسط راهنمايی و رانندگی توقیف سیستمی و 
در بندرعباس پارکینگ دريا بازداشت میباشد که توسط کارشناسان رسمی دادگستری خودرو سواری دانگ فنگ  H 30 Tu 5-A مدل 1396 با 
مشخصات فنی اتاق وبدنه سالم - وضعیت موتور خاموش - وضعیت دستگاه انتقال قدرت سالم اتوماتیک - صندلی و تودوزی سالم - داشبورد 

سالم - وضعیت ظاهری سپر جلو رنگ پريدگی دارد آيینه ها سالم اطراف خودرو خط و خش جزيی دارد- وضعیت الستیک ها دارای 60 درصد آج ، قیمت پايه کارشناسی به 
مبلغ 3/300/000/000 ريال ) سه میلیارد وسیصد میلیون ريال ( ارزيابی و قطعی گرديده، از ساعت 9 الی 12 در روز چهارشنبه مورخ 1401/07/06 در اداره اجرای اسناد رسمی 
بندرعباس از طريق مزايده به فروش می رسد. مزايده از مبلغ فوق شروع و به باالترين قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود شرکت در جلسه مزايده برای عموم آزاد است و 
فروش کال نقدی است، شرکت در مزايده منوط به پرداخت ده درصد مبلغ مزايده به حساب سپرده ثبت )به موجب يک فقره چک تضمین شده بانکی به مبلغ پايه مزايده در 
وجه اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس( و حضور خريداريا نماينده قانونی او در جلسه مزايده است و برنده مزايده مکلف است مابه التفات مبلغ فروش را ظرف مدت پنج 
روز از تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واريز ننمائید مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده 
و به حساب خزانه واريز خواهد شد، مزايده از مبلغ فوق شروع و به باالترين قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود و کلیه هزينه های قانونی اعم از انتقال سند به عهده برنده 

مزايده است.1401/251م/الف -  تاريخ انتشار: 1401/06/27
مريم چمنی 

 رئيس اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

آگهي مزایده اتومبیل  
يک دستگاه خودرو سواری پژو PARSXU7مدل 1391 به شماره انتظامی 84-111ص 43 شماره شاسی NAAN01CA5CK804690 شماره 
موتورK 0054109 124 رنگ اصلی : خاکستری متعلق به محمد صفت زاده نام پدر: موسی که به موجب چک بالمحل به شماره سند 9532/095267 
مورخ 1400/09/23دفترخانه اســناد رســمی شماره 10 شهر بندرعباس استان هرمزگان منجر به صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرايی به شماره 
140100477 در اين اداره گرديده که حســب درخواســت بستانکار پرونده اجرايی توسط راهنمايی و رانندگی توقیف سیستمی و در بندرعباس 
پارکینگ گامبرون بازداشت میباشد که توسط کارشناسان رسمی دادگستری خودرو سواری پژو PARSXU7 مدل 1391 وضعیت موتور: خاموش 
- وضعیت اتاق وبدنه : سقف و  گلگیر عقب راست و درب صندوق و درب های چپ ورکاب پوسیدگی دارد. سقف و کاپوت و گلگیرها و درب 
صندوق آفتاب خوردگی شديد دارد . گلگیر جلو چپ و گلگیر عقب راست و کاپوت و گلگیر جلو راست آثار ضربه وصافکاری دارد . وضعیت 

دستگاه انتقال قدرت غیر قابل آزمايش - داشبورد : سالم - صندلی ها وتو دوزی: در حد مدل و کار کرد . وضعیت ظاهری : فاقد آينه جانبی چپ - چراغ ها : سالم - سپر عقب 
و جلو معیوب - زه اطراف شیشه درب ها معیوب - وضعیت الستیک ها : الستیک . جلو فرسوده و غیر قابل استفاده - الستیک های عقب : دارای 50 درصد آج قیمت پايه 
کارشناسی به مبلغ 1/500/000/000ريال ) يک میلیارد و پانصد میلیون ريال ( ارزيابی و قطعی گرديده، از ساعت 9 الی 12 در روز يکشنبه مورخ 1401/07/10در اداره اجرای 
اسناد رسمی بندر عباس از طريق مزايده به فروش می رسد.مزايده از مبلغ فوق شروع و به باالترين قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود شرکت در جلسه مزايده برای عموم 
آزاد است و فروش کال نقدی است، شرکت در مزايده منوط به پرداخت ده درصد مبلغ مزايده به حساب سپرده ثبت )به موجب يک فقره چک تضمین شده بانکی به مبلغ پايه 
مزايده در وجه اداره اجرای اسناد رسمی بندر عباس( و حضور خريدار يا نماينده قانونی او در جلسه مزايده است و برنده مزايده مکلف است مابه التفات مبلغ فروش را ظرف 
مدت پنج روز از تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واريز ننمائید مبلغ مذکور قابل 
استرداد نبوده و به حساب خزانه واريز خواهد شد، مزايده از مبلغ فوق شروع و به باالترين قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود و کلیه هزينه های قانونی اعم از انتقال سند به 

عهده برنده مزايده است . 1401/248 م/الف - تاريخ انتشار: 140/06/27
مريم چمنی 

 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان
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خبری

شهرستان

 آتش از بین برنده مواد آلی خاک می باشد 
 بجای آتش زدن پسماندهای کشاورزی آنها را دفن کنیم 

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی  و آبخیزداری هرمزگان

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

سعیده دبیری نژاد گروه شهرستان // 
مهندس دوستی اســتاندار هرمزگان 
در جلسه نشســت حفاظت از منابع 
و  کنترلی  برنامه هــای  اجرای  بر   آب 

صرفه جویی تاکید کرد.
   به گزارش خبرنگار دریا، مهدی دوستی 
اســتاندار هرمزگان در جلســه حفاظت 
از منابع آب که بــا حضور دبیر و اعضاء 
 تشکیل شد بر استفاده از مدل های جدید 
نویــن  الگوهــای  و  صرفــه جویــی 

آب شیرین کن تاکید کرد و گفت: باتوجه به 
تغییر اقلیم و شرایط بارشی که با آن مواجه 
هستیم اهمیت حفاظت از منابع آب شرب 

را دوچندان کرده است .
    مهنــدس دوســتی بــا اشــاره بــه 
مدل هــای جدیــد مصــرف بهینه آب 
در دنیا افــزود: بهره گیــری از دانش و 
الگوهــای جدید  نوین؛  هــای  فناوری 
تصفیه فاضاب و آبشــیرین کن ها باید 
بصورت جدی در همه بخش های دولتی؛ 

 کشاورزی و صنایع آغاز شود تا عاوه بر 
تثبیت پایداری آب شــرب از هدررفت 
 آن در مصــارف غیرضــرور جلوگیری 
شود.اســتاندار هرمزگان سیاســت های 
توســعه هفتم، اباغ شــده از سوی مقام 
معظم رهبــری را در بخش ســازه های 
آبخیــزداری و آبخــوان داری ناظــر بر 
همین موضوع دانســت و اشاره داشت: 
توســعه ســازه های آبخیزداری یکی از 
مهمترین راهکارهــای حفظ منابع آب و 

حل مشــکات کشــاورزان است که در 
 برنامه توســعه هفتم برآن تاکیدشــده و 
روش های انتقال آب از سرچشــمه ها ؛ 
اســتفاده از فناوری های نوین و بذرهای 
نو هــم آن را تکمیل می کند که درهمین 
راستا تسهیات مناسبی برای روزآمد کردن 
کشــاورزی و طرح های مهار و کاهش 

مصرف آب درنظر گرفته ایم.
  نماینــده عالی دولت در اســتان انجام 
 مطالعــات جامع آب را در دســتیابی به 

 افــق های تــازه تــری در ایــن حوزه 
کمک کننــده خواند و افزود: سیاســت 
 مــا عاوه بر واقعی شــدن قیمت آب در 
 بخش هــای دولتــی و صنعتــی، ارائه 
بسته های صرفه جویی است که در همه  

بخش ها باید تعریف و اجرایی شــوند.   
استاندار هرمزگان همچنین بر اجرایی شدن 
زودهنگام اســتفاده از آب های سطحی 
و پســاب های خانگی تصفیه شده برای 

آبیاری فضای سبز  تاکید نمود.

استاندار هرمزگان تاکید کرد 

لزوم بهره گیری از الگوهای جدید صرفه جویی آب در کشاورزی و صنایع 

گروه شهرستان// مهدی دوستی استاندار هرمزگان در شورای برنامه ریزی 
استان، ساماندهی مجوزها و از بین رفتن انحرافات و تخلفات را بسیار مهم 
برشــمرد و از تعریف مسیرهای ســبز، زرد و قرمز برای طرح های استان 

خبرداد.
   به گزارش خبرنگار دریا، مهدی دوســتی اســتاندار هرمزگان در شــورای 
برنامه ریزی اســتان که با حضور دکتر مرادی نماینده حوزه مرکزی هرمزگان 
در مجلس شــورای اســامی، دبیر و اعضاء شــورا برگزار شــد با اشاره به 
اهمیت ســاماندهی مجوز ها و شــرایط تغییر کاربری ها گفت: در این مسیر 
از بین رفتن انحرافات و تخلفات برای ما بســیار مهم اســت برهمین اساس 
در این شــورا  سه مسیر ســبز، زرد و قرمز برای قرارگرفتن طرح ها تعریف 
شــد.مهندس دوستی مسیر ســبز را ویژه طرح های رشــد استان برشمرد و 
 افزود: طرح های اولویت دار اســتان در مسیر ســبز تعریف می شوند و سایر 
طرح ها در ردیف های زرد و قرمز قرار می گیرند و به طرح های رشد که در 
 مسیر سبز تعریف شده اند زمین، تسهیات، یارانه نرخ سود تسهیات و سایر 
 کمک های فنی اعتباری تعلق می گیرد.اســتاندار هرمزگان مهمترین شاخص 
طرح های مسیر سبز را تولید و اشتغال دانست و ادامه داد: ما موظف هستیم به 
منظور شکستن انحصار برای طرح های دارای ظرفیت مازاد هم مجوز صادر کنیم 
ولی حمایت های جدید شامل آن ها نمی شود.استاندار هرمزگان ضمن تشکر از 
امام جمعه محترم بشاگرد که باحضور ایشان و ارتباط وبیناری همزمان شورا، مرکز 
قالی بافی شهرستان افتتاح شد، گفت: آموزش قالی بافی و راه اندازی این مرکز با 
محوریت اشتغال بانوان از بشاگرد شروع شده و بنا به استقبال مردم از این هنر 
صنعت در سایر مناطق استان نیز توسعه خواهد یافت.نماینده عالی دولت در استان 
الحاق ۷۱ هکتار زمین به رویدر را مصوبه دیگر شورا اعام کرد و اظهارداشت: 
 این الحاق برای اســتفاده طرح نهضت ملی مســکن انجام شد که دو برابر نیاز 
بلند مدت ده ساله رویدر را تامین می کند و در قطعات باالی ۲۰۰ متر به مردم 
تحویل داده خواهد شد.استاندار هرمزگان بررسی و تصویب ۷6 طرح  مشمول 
دریافت تسهیات تبصره ۱۸ را دیگر مصوبه شورای برنامه ریزی استان دانست .

استاندار هرمزگان در شورای برنامه ریزی استان مطرح کرد

تولید و اشتغال مهمترین شاخص 
قرارگرفتن طرح ها در مسیر سبز است

                                        دادانهم  
پرونده کالسه 140140920000642788 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهايی شماره 140140390001371532.  

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

گردشــکار: بتاريخ هفتم شهريورماه يکهزارو چهارصدويک پرونده کالسه 140140920000642788 تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء کننده ذيل 
تشــکیل است مالحظه می گردد از نمايندگی محترم ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شــماره 181/145317/ن - مورخه 
 1401/05/09 گرديده و با توجه به اينکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گرديده

  دادگاه با عنايت به جمیع اوراق و محتويات پرونده با استعانت از درگاه احديت متعال در خصوص درخواست ستاد ياد شده به شرح آتی مبادرت به صدور تصمیم  
 مینمايد .

» قرار سرپرستی « : 
در خصوص يک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک ، شهر لیردف ، لیردف جنوبی ، قطعه 75 به مساحت 2487/50 متر مربع که حسب پاسخ شماره 1401/445 مورخ 1401/02/24 
کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور وفاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو می باشد با عنايت به جمیع اوراق 
و محتويات پرونده قطعه مذکور متضمن اين مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد ، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ،  الزم است يک 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 يا حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با 
استناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحیه آيین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمايندگی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( استان 
هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس اين 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 وظايف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمراً به اين دادگاه ارائه نمايد . مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( 

نمايندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون صدرالبیان تصمیم بعدی را اتخاذ نمايد . 
مختار صادقی - رئيس دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمي اریان

زهرا غفوری عباســی گروه شهرستان//   ۳00 اصله 
درخت مثمر نارنج و گاروم زنگی به دســت شهردار، 
اعضای شــورای شــهر و پرســنل واحد خدمات 
شهری شهرداری قشــم به جای درختان حذف شده 
کنوکارپوس از ســطح این شهر در بلوار خلیج فارس 

این جزیره کاشته شد.
   بــه گزارش خبرنگار دریا، میرداد میردادی در حاشــیه 
آیین کاشــت این درختان اظهار داشت: این درختان مثمر 
در اجرای طرح جایگزینی درختان بومی و شهری سازگار 
با محیط زیست به جای درختان کنوکارپوس حذف شده 
از سطح شهر قشــم در ماه گذشته که با تصمیم کمیسیون 
 ماده هفت این شــهر با حضور دادستان عمومی و انقاب 
این شهرســتان و نماینده ســازمان منطقه آزاد به تصویب 
رسید و انجام شد، کاشته شده است.وی ادامه داد: تخریب 
زیرساخت های شــهری، هزینه باالی هرس و نگهداری، 

ایجاد مشکل در شبکه برق و خطوط انتقال نیرو، انسداد و 
تخریب لوله فاضاب خانه ها، آلرژی زایی و بروز مشکات 
تنفسی در اثر گرده افشانی از مهمترین دالیل حذف درختان 
کنوکارپوس از سطح شهر قشم و جایگزینی درختان مثمر 
به جای آنها بوده است.شهردار قشم توضیح داد: اقدامات 
واحد خدمات شهری شهرداری قشم با کمک سازمان منطقه 
آزاد مطابق با مصوبه کمیسیون ماده هفت در رابطه با قطع 
درختان کنوکارپوس و جایگزینی با درختان مناسب و مثمر 
در سطح این شهر با ســرعت و دقت قابل قبولی در حال 
انجام اســت.میردادی اضافه کرد: هدف از کاشت درختان 
نارنج به جای درختان حذف شــده کنوکارپوس در بلوار 
خلیج فارس جزیره قشم این است که زمانی که قشموندان 
و گردشگران داخلی و خارجی پیاده روهای جزیره قشم 
نگین خلیج فارس را طی می کنند از عطر دل انگیز بهار نارج 

مشامی تازه کنند و برای دیدن زیبایی های سرزمین عجایب 
هفتگانه به راه خود ادامه دهند.  وی توســعه فضای سبز 
و کاشت درختان مثمر و ایجاد محیطی نشاط بخش برای 
قشموندان و مســافران ورودی و خروجی به جزیره قشم 
سرزمین آب و آفتاب را یکی از ضروریات مهم شهرداری 
قشم در زمان حاضر برشمرد و بر توسعه فضای سبز شهری 
با رویکرد توسعه درختان بومی همچون درختان گرمسیری 
و میــوه دار از جمله گاروم زنگی، نخل، نارنج و نظایر آن 
تاکید کرد.در آیین کاشــت این ۳۰۰ اصله درخت مثمر به 
جای درختان حذف شده کنوکارپوس از سطح شهر محمد 
امین صالحی زاده سرپرست واحد خدمات شهری شهرداری 
قشــم، بی بی  مریم پیرزنده از اعضای شورای اسامی شهر 
قشم، اصحاب رسانه و جمعی از دوستداران محیط زیست 

جزیره قشم حضور داشتند.  

کاشت 300 اصله درخت مثمر به جای درختان کنوکارپوس در قشم 

مطالعات طرح هادی ۱۳۳۳ روستای هرمزگان انجام شد
  گروه شهرستان// مدیر کل بنیاد مسکن انقاب اسامی هرمزگان گفت: 
مطالعات طرح هادی یکهزار و ۳۳۳ روستای باالی ۲۰ خانوار این استان 
انجام شــد که از این تعداد ۵۲۰ روستا در طرح هادی روستایی نیاز به 
بازنگری دارد. شهریار نوری زاده در این خصوص اظهار داشت:  بازنگری و 
مطالعات طرح هادی ۱۵۵ روستا از مجموع روستاها انجام و تامین اعتبار 
شده است و در افق ۱4۰4 باید به اتمام برسد.وی ادامه داد:  واگذاری زمین 
به روستاییان یکی از دغدغه های مهم مردم و دولت است و در سال گذشته 
6 هزار و ۵۰۰ قطعه زمین تفکیکی به روستاییان واگذار و وام بانکی مورد 
نیاز هم از محل اعتبارهای بانک مسکن پرداخت شد.مدیر کل بنیاد مسکن 
انقاب اسامی هرمزگان اضافه کرد: در بخش مسکن محرومان نیز سه 
هزار واحد شــروع شده که ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و سه هزار 
و 6۰۰ واحد دیگر با پیشــرفت فیزیکی 4۰درصدی در حال اجرا است. 
نوری زاده با اشاره به بهره برداری ۱4 هزار واحد مسکونی بنیادساخت با 
قرارداد ســه جانبه، گفت: همچنین پنج هزار واحد بنیادساخت در دست 
اقدام است که بین پنج تا ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. به گزارش ایرنا، 
وی گفت: واگذاری زمین برای همه افراد نیازمند در راستای تامین مسکن 
موضوع مهمی است که توسط بنیاد مسکن دنبال می شود.به گفته نوری زاده، 
بنیاد مســکن در بخش تولید و اقدام ملی مسکن بر اساس ارزیابی های 

ماهیانه رتبه نخست را در سطح کشور کسب کرده است.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران قشم خبر داد

تعویض ۱۸تخته سنگ مزار شهدا در قشم 
  زهرا غفوری عباسی گروه شهرستان//  رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران قشم از تعویض ۱۸ تخته سنگ مزار شهدا در گلزار شهدای 
امامزاده ســید مظفر )ع( این شهرستان با یک میلیارد و 4۰۰ میلیون 
ریال اعتبار خبر داد. به گزارش خبرنگار دریا، نرگس بحرینی اظهار 
داشت: ساماندهی و مرمت مزار شهدای شهرستان قشم با همراهی و 
مشارکت شهرداری و سازمان منطقه آزاد در آستانه اربعین حسینی و 
بزرگداشت هفته دفاع مقدس سال ۱4۰۱ انجام شده است.وی توضیح 
داد: بدون تردید عزت و آبروی امروز اســام و امت اسامی، مرهون 
خون های پاک و مطهر این شهیدان است که بر صحیفه سرخ آنان واژه ها 
 و حقایق رفیع و ژرفی، چون عاشورا و کربا، می درخشد و اینان همواره 
هدایت گر نسل های امروز و فردای جهان اسام خواهند بود.رئیس بنیاد 
شهید و امور ایثارگران قشم اضافه کرد: تکریم و تعظیم شهیدان، تاشی 
مقدس است در برافراشتن پرچم های سرخ استقال و آزادی بشریت، 
از یوغ ذلت و اسارت و گام بلندی است در راستای احیای ارزش های 
مکتب توحید و عدالت؛ زیرا که، »شهادت، مرگ در راه ارزش هاست« 
و هر شهید، مشعلی است که در بلندای عزت و سرافرازی یک ملت، 
جاودانه می درخشد.شهرستان قشم با  ۱۵۰ هزار نفر جمعیت ۲۱ شهید 

تقدیم انقاب کرده است.  

آگهي مناقصه عمومي )يک مرحله ای ( 

شرکت توزیع نیروي برق استان یزد
  شناسه آگهی : 1380460

 شــركت توزيع نيروي برق اســتان يزد در نظر دارد اجرا ي پروژه مشــروحه ذیل را از طریق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به 
پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید لذا متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 1401/06/27 لغایت 1401/06/31 از طریق سامانه ستاد ایران به 
آدرس  www.setadiran.ir  نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند و پیشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر شده در 
جدول زیر در سامانه ستاد ايران بارگذاری  نمایند و ضمنا پاکتهای الف و ارزیابی کیفی مناقصه را به دبیرخانه این شرکت تحویل نمایند .ضمناً به پیشنهادهاي 
تحویل داده شده بعد از انقضاء  مدت و بارگذاری نشده در سامانه ،  ترتیب اثر داده نخواهد شد . کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است . 

شرکت توزيع نیروي برق استان يزد

1- مدت اجرا : چهار ماه  2- هزینه درج آگهي مناقصه و کسورات قانوني به عهده برنده مناقصه میباشد . 
3- به پیشنهادات مشروط، مبهم ، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتي که بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

داوطلبان مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن : 36248989-035 امور تدارکات و  36243111 -035 امور مهندسي و نظارت  تماس 
حاصل نمایند .

شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد : 2001005066000060
ردیف

1

شماره مناقصه

1401/146/603

شرح مناقصه
 انجام فعالیتهای اصالح و

 بهینه سازی ) روشنایی شهری ( 
در حوزه عمل مدیریت برق 

شهرستان میبد1401

تضمین شرکت در مناقصه )ریال (

800.000.000

نوع ضمانتنامه
1- ضمانت نامه بانکی 
2-فیش واریز وجه نقد 

3- مطالبات.

زمان تحویل پاکتها
ساعت 14

مورخ
1401/07/10 

زمان  بازگشائي پاکتها
ساعت 10:30 

مورخ
1401/07/16 

نوبت اول

   

بنادر  عبدالحسین اسدپور گروه شهرستان// مدیر 
و دریانوردی غرب هرمزگان از رشــد چشمگیر ۲0 
درصدی ترانزیت نفتــی و غیر نفتی در بنادر غرب 
هرمزگان و کسب جایگاه سوم در بین بنادر کشور 
 و همچنیــن ترانزیت حجمی افــزون بر ۵8 هزار 
دســتگاه خودرو در بندرلنگه به عنوان ســکاندار 
ترانزیت خودروی ایران طی پنج ماهه ســال 1401 

خبر داد. 
    به گزارش خبرنگار دریا، »مرتضی ساالری« در 
این رابطه اظهار داشــت: طی دوره زمانی یاد شده، 
حجم ترانزیت کاالهای نفتی و غیرنفتی )که عمده آن 
محموله خودرو بوده اســت( به ۱۲9 هزار ۱۱۳ تن 
رسید که نشانگر رشد ۲۰ درصدی است و همچنین 

بنادر غرب هرمزگان توانسته جایگاه سوم این بخش 
از عملیات حمل و نقلی در ســطح بنادر ایران را به 
خود اختصاص دهد. ســاالری افزود: در پنج ماهه 
سال جاری ترانزیت بیش از ۵۸ هزار و ۷۲9 هزار 
خودرو با رشــد ۱۸ درصدی از طریق بندرلنگه به 
کشور های آســیای میانه انجام گرفت و این بندر 
توانست جایگاه نخست این بخش را در بین دیگر 

بنادر کشور به خود اختصاص دهد. 
  وی اضافه کرد: تخلیه این تعداد خودروی ترانزیتی 
توسط 9۷۱ فروند شناور فلزی انجام گرفت که پس 
از تخلیه و انجام تشریفات گمرکی توسط 9 هزار و 
۷۸۸ سواری کش و کامیون حمل خودرو به مقاصد 

کشــورهای عراق، افغانستان و همچنین کشورهای 
آسیای میانه بارگیری و به درب خروج هدایت شده 

است. 
   گفتنی اســت، تاشــهای کلیه ارگانهای همکار 
و کارگــزاران بخش خصوصی در کنــار افزایش 
شــرکت های بین المللــی حمل و نقل کــه بنادر و 
دریانوردی بندرلنگه را محیط کار مناسبی ارزیابی 
می کنند، ســبب رشد چشمگیر ترانزیت نفتی و غیر 
نفتی در بنادر غرب هرمزگان طی پنج ماهه ســال 
۱4۰۱ شــد و این روند صعودی، موکد فراهم بودن 
شرایط فعالیت برای ده ها شرکت کارگزار ترانزیت 

خودرو در این بندر است.

رشد چشمگیر ۲0 درصدی ترانزیت نفتی و غیر نفتی در بنادر غرب هرمزگان 
گروه شهرستان// یک کارگاه فرش دستباف در 

شهرسردشت بشاگرد به بهره برداری رسید.
   به گــزارش خبرنگار دریــا، رئیس صنعت معدن 
 و تجارت شهرســتان بشــاگرد گفت: این کارگاه با 
زیر بنای ۵۳۰ متر مربع شــامل بخش های آموزشی، 

 اداری، تجاری و مهمانســرا است که با اعتباری بالغ
 بر چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان ســاخته شده 

است.
  علی زارعی اظهار داشت: این کارگاه با هدف توسعه 

فرش دستباف در شهرستان بشاگرد از آموزش گرفته 
تا تولید برای ۱۵۰ نفر بافنده است. وی افزود: بشاگرد 
۸۵۰ نفر بافنده فرش دارد که آموزش دیده اند و در ۲۲ 
روستا مشغول به فعالیت هستند. زارعی بیان داشت: 
فرش های تولیدی بشاگرد در ابعاد یک در یک و نیم 
متر، یک و نیم در دو و نیم متر و همچنین دو در سه متر 

و به صورت تابلو فرش قرآنی نیز هستند.

بهره برداری یک کارگاه فرش دستباف در بشاگرد

آگهی مزایده واگذاری امور دارویی بیمارستان صاحب الزمان )عج(
 بيمارستان صاحب الزمان )عج( بندرعباس در نظر دارد امور خدماتی دارویی سرپایی و بستری خود را بصورت

  شبانه روزی از طریق مزایده به بخش خصوصی )غیردولتی( واگذار نماید ، لذا متقاضیان واجدالشرایط و دارای 
صالحیت می توانند ازتاریخ انتشــار آگهی به مدت یک هفته جهت دریافت مــدارک و  اوراق مزایده به دفتر 

مدیریت مالی بیمارستان صاحب الزمان )عج( مراجعه نمایند .
آدرس : بندرعباس بلوار پاسداران -  بیمارستان صاحب الزمان )عج(  تلفن : 07632624174

نوبت دوم

   

مدیر  شهرستان//  گروه  درساره  امین 
آموزش و پرورش شهرستان بندرخمیر 
 با اشــاره بــه بازگشــایی حضوری 
گفت:  مهرمــاه  ابتدای  در   مــدارس 
 طی نشســت هــای کارشناســی و 
برنامه ریزی های انجام شده ساماندهی 
و صدور ابالغ که مهم ترین مولفه شروع 
سال تحصیلی است انجام شده است و 
مدارس  در  آموزان  دانش  آماده حضور 
شهرستان برای مهری توأم با آرامش و 

شادی هستیم.

  به گزارش خبرنــگار دریا، علی یگانه 
تصریح نمود: برای اینکه بســتر مناسب 
و مطلوب دانــش آموزان در کاس های 
درس فراهم شــود عوامل زیادی نقش 
دارند که تأمین ســرویس ایاب و ذهاب، 
تأمیــن امکانــات فیزیکی مــدارس و 
تجهیــزات آموزش و توجه بــه نیازها 
و رشــته های تحصیلی مطابق وضعیت 

شهرستان ازجمله این موارد است.
   وی با اشاره به اینکه شوراها، شهرداران و 

معتمدین محلی نقش پررنگی در کمک به 
دستگاه تعلیم و تربیت دارند اظهار داشت: 
مشارکت و همراهی مردمی همواره بازوان 
توانمنــد آموزش وپرورش برای رشــد 
و توسعه بوده اســت. یگانه خاطرنشان 
ســاخت: برای بهسازی میسر رفت وآمد 
دانش آموزان، دفع زباله ها و زیباســازی 
خیابان های منتهی به مدارس و همچنین 
نصب عائم راهنمایی و رانندگی نیازمند 
همراهی شــوراهای شــهر و شهرداران 

هستیم تا سال تحصیلی برای خانواده ها 
و دانش آموزان با نشــاط و پویایی آغاز 
شود.وی با قدردانی از شهرداری و شورای 
اسامی بندر پل بیان داشت: در بندر پُل 
به همت شــهرداری زیباسازی فضاهای 
بیرونی مدرسه و کاشت درخت صورت 
گرفته اســت همچنین مسئولین این شهر 
در راه اندازی یک  رشــته فنی متناسب با 
نیاز این شهرستان امسال پیش قدم شده اند.

گفتنی است پس از دو سال وقفه آموزش 
حضوری مهرماه امسال مدارس شهرستان 
بندرخمیر آماده پذیرش و ورود بیش از 
۱۵ هزار دانش آموز در نقاط روستایی و 

شهری هستند.

مدیر آموزش و پرورش بندرخمیر:

شهرداران و شوراها یاری رسان برنامه آموزش  وپرورش باشند
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يزدياسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

فروردین :
درســت زمانی که فکــر می کنید همــه چیز تحت 
کنترل شماســت، ناگهــان متوجه خواهید شــد که 
این افــکار چیزی جز خواب و خیال نیســت. همه 
 چیز به جنب و جــوش افتاده، انگار در ذهن تــان آتش بازی راه 
انداخته اند. اما اگر سعی کنید که جلوی نمایش را بگیرید، فقط همه 
چیز بدتر خواهد شد. باید به حد و حدود دیگران احترام بگذارید تا 

این شوک کهکشانی به یک تجربه ی دل انگیز تبدیل شود.
  اردیبهشت :

 برنامــه های جالبی بــرای امروزتــان دارید که 
مــی خواهید از آن ها لــذت ببرید، اما به نظر می 
رسد که فعل و انفعاالت کهکشانی چیزهای دیگری 
را برای شما رقم زده است. شاید مجبور شوید برنامه هایی را که 
تدارک دیده بودید کنار بگذارید، زیرا آن طور که می خواســتید 
پیش نمی روند. ممکن است در ابتدا از این که نتوانسته اید طبق 
برنامه ریزی های تان عمل کنید ناراحت شــوید، اما بهتر است 
خونســردی خود را حفظ کرده و خودتــان را به جریان امواج 
بســپارید، شــاید این امواج هیجانات جدیدی را برای شما به 

ارمغان بیاورند.
  خرداد :

اگر بازیگر یک نمایش هستید شاید بهتر باشد که 
کسی دیگری هیجانات شما را روی صحنه کنترل 
کند، زیرا امروز قرار است چند اتفاق هیجان انگیز 
برای تان پیش بیاید. فرض کنید که یک شعبده باز هستید، امروز 
می توانید توپ ها و بشــقاب های بیشتری را در هوا به گردش 
دربیاورید. فقط یادتان باشد که وقتی همه چیز دارد سریع تر از 
قبل اتفاق می افتــد، آن وقت دیگر نمی توانید هر وقت دل تان 
خواست متوقف شوید. باید همین مسیر را ادامه دهید، حتی اگر 

مجبور شوید تصمیم های آنی بگیرید
   تیر :

امروز ممکن است کسی ســر به سرتان بگذارد و 
اعصاب تان را به هم بریزد. ممکن است احساس 
کنید که به شــما حمله شده اســت، اما بدانید که 
این طور نیســت. شاید دیگران بدون قصد حرف هایی بزنند که 
ناراحت تان کند، اما بدانید که منظور بدی ندارند، پس به خاطر 
حساسیت های بی مورد حرف آن ها را به دل نگیرید. کمی عقب 
نشینی کنید و چند نفس عمیق بکشید. شما نمی توانید رفتارهای 
 دیگران را تحت کنترل خودتان درآورید، اما واکنشــی که نشان 

می دهید دست خودتان است.
    مرداد :

امــروز می تواند یک روز سرشــار از شــادی و 
سبک ســری باشد. می توانید فشارهای احساسی 
نا آشنایی را در محیط حس کنید، به همین خاطر 
تمایل دارید که بال های تان را بگســترانید و به دوردســت ها 
پرواز کنید تا از ماجراهای احتمالی دور شوید. شاید دیگران ابتدا 
مقاومت نشــان دهند، اما اگر ببینند که قصدتان پیدا کردن لذت 
هاست حتمًا با شما همراه خواهند شد. اشتیاقی که اکنون دارید 

مقابله ناپذیر است.
 شهریور :

امروز بهتر اســت خودتان را با فعالیت های ذهنی 
بی شمار خسته نکنید. شاید در لحظه به یک درک 
عمیق برسید. به شما توصیه می شود که ذره ذره ی 
اراده ای را که جمع کرده اید با افکارتان هماهنگ سازید. بهترین 
ایده های تان را جلوی چشم تان نگه دارید و به ذهن تان اجازه 
دهید که ناشناخته ها را جستجو کند، زیرا فردا قرار است با امنیت 

کامل در دنیای واقعیت ها فرود بیایید.
 مهر :

امروز نمی توانید از روی نقشــه بفهمید که به کجا 
قرار است برســید. شــاید دیگران امروز نتوانند 
وظایف روزانه ی شــان را مثل همیشــه انجام دهند، اما به شما 
توصیه می شود که مسیر خودتان را بروید و اهداف تان را دنبال 
کنید. وقتی در مســیر هستید از هیجاناتی که پیش می آید لذت 
ببرید. اکنون ذهن و فکرتان یک قدم جلوتر از اعمال شماست. 
پس تا زمانی که این که وضع ادامه دارد نهایت استفاده را ببرید.  

آبان :
 ذهــن تان بــدون محدودیت ســرعت دارد پیش 
می رود، اما گاهی جایی که انتظارش را ندارید بدون 
هیچ عامت خطری یک پیچ خطرناک جلوی تان 
سبز می شود. البته دلیلی هم برای اعام خطر وجود ندارد، زیرا 
اکنون این قابلیت را دارید که سریع جهت گیری کنید و مسیرتان 
را ادامه دهید. اما اگر از ســرعت تان بکاهید می توانید از مسیر 
بیشــتر لذت ببرید و زیبایی های راه را تحسین کنید. خود این 

مسیر به اندازه ی مقصد نهایی جالب است.
  آذر :

دیگران شــما را به عنوان فردی می شناســند که 
همیشه ایده های جســورانه ای را مطرح می کند. 
امروز تصمیم دارید که ذهن تان را فقط روی یک 
کار خاص قــرار دهید و به هیچ وجه حواس تان را با چیزهای 
دیگر پرت نکنید. اما یک حســی به شما می گوید که انگار همه 
چیز دارد با ســرعتی بیشــتر از حد عادی جریان پیدا می کند. 
عجیب این کــه معنی همه ی حرف هــا را درک نمی کنید. به 
 شما توصیه می شود که ذهن تان را آزاد کنید، بقیه خودش حل

می شود.
  دی :

امروز ممکن است در همان ابتدا با یک اتفاق غیر 
منتظره مواجه شوید. شاید یک تغییر مسیر ناگهانی 
دیدگاه شــما را نسبت به زندگی عوض کند. شاید 
چیزهایــی به ذهن تان خطور کند که پیش از این هرگز به آن ها 
فکر نکرده بودید. اما یادتان باشــد همین طور که روز پیش می 
رود، شــما هم راهی سازنده پیدا کنید تا همه ی آن چه را که یاد 
مــی گیرید به کار ببندید. باورهای گذشــته را کنار بگذارید تا 

بتوانید آینده را با آغوش باز بپذیرید.
 بهمن :

جریان هایی به سیســتم عصبی شما راه پیدا کرده 
که باعث شده حس بهتری داشته باشید و بیشتر از 
قبل احساس ســرزندگی کنید. به نظر می رسد که 
حتی گیاهان اطراف تان هم با شما همنوا شده اند. گاهی افکاری 
تحریک کننــده در ذهن تان جرقه می زند. بهترین راهکاری که 
اکنون به شما پیشنهاد می شود این است که یک کسی را پیدا کنید 
که مثل شما فکر می کند، آن وقت می توانید دست در دست هم 

تا آخر دنیا هم بروید.
 اسفند : 

گاهــی وقت ها که نمی توانید مقصودتان را برســانید 
تصمیم می گیرید که به رویاها و خیاالت تان پناه ببرید. 
یادتان باشد که امروز هر نوع شیوه ی ارتباطی از ارتباط نوشتاری 

گرفته تا کالمی مورد توجه است و راه گریزی از آن وجود ندارد.
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ســرویس اجتماعــی // قانــون تبلیغات در کشــورمان 
هفت سیاســت و 11ضابطه دارد ولی وقتــی تبلیغات روی 
اتوبوس ها،  بنرها، عرشــه  پل ها، ایســتگاه ها، بدنه  تابلوها، 
فرودگاه هــا، ســر در مغازه هــا یــا در رســانه ها جاگیر 
 می شــوند به ســادگی از برخی خطوط قرمز عبور می کنند.

 قانون تاکید دارد در فضای تبلیغاتی نباید تبلیغات بازرگانی بر تبلیغات 
فرهنگی غالب شود،  در تبلیغات نباید از ادعاهای دروغ و گمراه کننده 
استفاده شود،  همچنین در آنها باید از تشویق به تجمل و اسراف پرهیز 
شود و معرفی ویژگی های واقعی کاال باید جای تحریص مردم به مصرف 
را بگیرد.در ضمن تبلیغات نباید باعث تحقیر مردمی که استطاعت خرید 
کاالی مورد نظر را ندارند، بشــود. موکدتر این که در تبلیغات بازرگانی 
استفاده از جذابیت های جنسی ممنوع است. با وجود این همه باید و نباید 
و تاکید، اما مصادیق فراوانی از تخطی تبلیغات از قانون موجود اســت 
که روز و شب، سایه به سایه ما حرکت می کنند و همه جا مقابل دیدگان 
کنجکاومان رژه می روند. در شهر هر چه می بینیم تبلیغات بازرگانی است 
که فرهنگ را رسما به حاشیه برده اند و همه تاش شان این است که ما 
را به خرید بیشتر متقاعد کنند آن هم در فضا هایی لوکس که رفاه را با 
همه ابعادش به رخ می کشد. در این میان زنان، مردان و بچه ها به خصوص 

آن هایی که زیباتر و جذاب ترند در تبلیغات نقش آفرینی می کنند به طوری 
که خیلی وقت ها به جای این کــه ذهن ها به کاالی مورد نظر معطوف 
شود ســمت زیبایی و جذابیت آن ها می چرخد. در رسانه های رسمی 
که پایبندی به قواعد تبلیغات بیشــتر است البته مصادیق خاف قانون 
کمتر فرصت نشر پیدا می کنند، ولی در رسانه های غیررسمی و به ویژه در 
تبلیغاتی که مختص فضای مجازی طراحی می شوند، باید و نباید ها ناگهان 
رنگ می بازند و بسته کاملی از به کارگیری جذابیت های جنسی، ادعا های 
گمراه کننده و تشویق به تجمل را ارائه می دهند، در حالی که بخش زیادی 
از مخاطبان آن ها مردمی هستند که حتی یک بار هم فرصت حضور در 

چنین موقعیت ها یا کسب چنین تجربه هایی را نیافته اند.
* استفاده ابزاری از انسان ها

در صنعت تبلیغات، ســاخت آگهی تجاری را نمی توان بدون حضور 
انســان ها تصور کرد، آن هم نه هر انســانی بلکه برجســته ترین ها و 
جالب توجه ترین آن ها به لحــاظ ویژگی های بصری. این قانون دنیای 
تبلیغات است، چون به این وسیله نگاه ها به سمت تبلیغ مورد نظر کشیده 
می شود و احتمال افزایش تقاضا و خرید بیشتر باال می رود. در مصوبه 
شــورای معین شورای عالی انقاب فرهنگی مصوب سال ۸۸ که حکم 

قانون تبلیغات در کشورمان را دارد، اما سلطه چنین نگاه ها و انگیزه هایی 
در تبلیغات ممنوع اعام شده در حالی که آنچه در عالم واقع روی می دهد 
خیلی وقت ها غیر از این است. در واقع می توان رد پای سوء استفاده از 
آدم ها و ویژگی های خاص ظاهری شان را به خوبی در برخی از تبلیغات 
مشاهده کرد که معنایی به جز استفاده ابزاری از اشخاص را ندارد. به همین 
علت است که محســن نصری، جامعه شناس و مدرس دانشگاه اذعان 
دارد که »ما حق نداریم از هیچ کســی چه خانم و چه آقا برای فروش 
بیشتر استفاده کنیم و اگر تولیدکننده یا سازنده تبلیغات تجاری هدفش از 
به کارگیری افراد، ترغیب مخاطبان به استفاده از کاال یا خدمتی خاص آن 
هم به کمک ظرافت، زیبایی، لحن بیان یا جذابیت های ظاهری باشد قطعا 

سوء استفاده محسوب می شود«.
* کسب و کار و حفظ حرمت های فرهنگی

تبلیغات تجاری دنیای عجیب وغریبی دارد. این دنیا برای عده ای مملو از 
پول و ثروت است و برای عده بسیار زیادی، علتی برای حسرت خوردن 
و مقایسه کردن. تبلیغات، خواسته یا ناخواسته فرهنگ جوامع را هدف 
می گیرند و فرهنگی جدید منطبق با اهداف خود را شکل می دهند. البته 
بیش از پنج دهه است که صنعت تبلیغات مشغول این کار است، ولی تا 
زمانی که رسانه های نوین شکل نگرفته بودند موضوع به مرز تهدیدکنندگی 
نرسیده بود، اما در ســال های اخیر که فضای مجازی رشد فزاینده ای 
یافته، تغییرات فرهنگی و اجتماعی نیز سرعت گرفته و به تعبیر برخی 
کارشناسان به جا های خطرناکی رسیده است. یکی از این خطر ها به زعم 

دکتر علیرضا چابکرو، کارشناس فضای مجازی، خلق فضا های رویایی و 
فانتزی است، فضا هایی که اغلب دولت ها نمی توانند برای همه مردمان ساکن 
در یک سرزمین فراهم کنند پس در نتیجه این فضا های ساختگی و جذاب 
بای جان جامعه می شوند و در ذهن و فکر افراد به شکل احساس تبعیض 
و تضاد درمی آیند که ثمره اش اقتدارگریزی، نارضایتی و ایجاد تقاضا های 
غیرمنطقی است که فقط از مسیر های غیرمنطقی امکان برآورده کردنشان 
وجود دارد. تبلیغات به این مرحله که می رسد آسیب زا می شود درست مثل 
زمانی که زیبایی و جذابیت های جسمی مردان و زنان ابزار پیشبرد اهداف 
تولیدکننده ها قرار می گیرد. دکتر شهرام وزیری، روان شناس در گفتگو با 
جام جم رسیدن به این نقطه را جزو آسیب های تبلیغات معرفی می کند و 
می گوید: »تبلیغات لزوما چیز بدی نیست چرا که هدفش رونق بخشیدن 
به فروش و تولید و رشــد دادن کسب و کارهاست، ولی وقتی از نماد های 
غلط با حالتی سوء استفاده گر استفاده می شود، چون این اهداف غیرخدایی 
و آسیب زننده است آن تبلیغ نیز برای جامعه آسیب رسان محسوب می شود. 
پس صنعت تبلیغات در کشور ما نباید فقط به دنبال افزایش مصرف باشد 
بلکه باید به فرهنگ نیز توجه کند و رشد کسب و کار را دوشادوش حفظ 
حرمت های فرهنگی پیش ببرد«. قانون تبلیغات ۱9 ســال است که در 
کشورمان وجود دارد، ولی حتی با وجود آن، اوضاع به طور کامل تحت تاثیر 
تاکیدات آن قرار نگرفته است؛ بنابراین ضروری است نهاد های فرهنگ ساز 
و ناظران فرهنگی به دنیای پر پیچ و خم تبلیغات ورود کرده و حرمت و شان 

انسانی را از چنبره سودطلبی ها بیرون بکشند.

برده داری مدرن زیر نقاب تبلیغات

سرویس اجتماعی // نبود مســئولیت پذیری، نبود تسلط به تکنیک های مرتبط با 
مهارت های زندگی و بی توجهی« این ها ســه علت اصلی طالق است؛ مسائلی که از 
ســوی زوج های جوان به عنوان علت جدایی در سامانه بهزیستی کشور ثبت شده 
است. بررسی این مسائل نشان می دهد که نظام آموزشی کشور نتوانسته مهارت های 

حداقلی الزم را برای زندگی به افراد آموزش دهد. 
 آمار طاق در کشور نگران کننده است، بررسی آمار ازدواج و طاق در سال  گذشته از این حکایت 
دارد که از هر سه ازدواج سرنوشت یکی به طاق ختم می شود.معاون امور زنان و خانواده رئیس 
جمهور نیز به تازگی به افزایش آمار طاق اشاره کرده و گفته براساس  برنامه ششم توسعه قرار بود 
که میزان طاق ۲۰ درصد کاهش  پیدا کند. این درحالی است که بررسی ها نشان می دهد آمار طاق 
حدود ۸درصد افزایش پیدا کرده  است. کارشناسان مسائل مختلفی را برای افزایش طاق مطرح 
می کنند  از مشکات اقتصادی گرفته تا مسائل اجتماعی و فرهنگی. با این حال زوج هایی که تصمیم 

به طاق می گیرند نیز مسائل مختلفی را به عنوان علت جدایی مطرح می کنند.
  از بی مسئولیتی تا بی توجهی

پای حرف های زوج هایی که تصمیم به جدایی گرفته اند اگر بنشــینید خواهید شنید که مسائلی 
مانند بی توجهی و بی مسئولیتی بیش از هر چیز دیگری آنها را آزار می دهد. دکتر بهزاد وحیدنیا، 
مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور در این باره به می گوید: براساس خود 
اظهاری زوج هایی که تصمیم به جدایی گرفته اند، می توان گفت نبود مسئولیت پذیری، نبود تسلط به 
تکنیک های مرتبط با مهارت های زندگی و بی توجهی  سه عامل اصلی طاق از زبان زوج هاست. 
آن طور که او توضیح می دهد کم نیســتند زوج هایی که مهارت های الزم برای زندگی  را کسب 
نمی کنند، برای نمونه بسیاری از زوج ها که تصمیم به جدایی می گیرند در مهارت های ارتباطی مانند 
گفت وگو و انتقال پیام ضعف  دارند. مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور ادامه 

می دهد: سرنوشت بسیاری از ازدواج ها نیز به طاق ختم می شود، چون زوج های جوان به نیازهای 
یکدیگر بی تفاوت هستند.به گفته او بحث بی توجهی که زوج ها به عنوان طاق از آن یاد می کنند نیز 
به نیازهای زوجین برمی گردد. در واقع برخی زوج ها شناخت مناسبی از نیازهای یکدیگر ندارند. 
به همین دلیل برای تامین آنها اقدام نمی کنند. کارشناسان معتقدند با توجه به دالیلی که زوج ها به 
عنوان علت اصلی طاق ثبت می کنند، می توان گفت نظام آموزشــی کشور آن طور که باید برای 
آموزش و تربیت افراد تاش نمی کند. در واقع جای  آموزش مهارت های زندگی در مدارس خالی 
است. به عبارت دیگر این روزها اولویت بسیاری از مدیران مدارس آموزش دانش آموزان برای 
قبولی در کنکور است به همین دلیل دانش آموزان مهارت های تست زنی را می  آموزند. اما برای 

زندگی آماده نمی شوند.
  اضطراب، استرس و وسواس

بی توجهی به آموزش مهارت های زندگی در نظام آموزشی کشور سبب شده برخی از شهروندان 
دچار مشکات روانشناختی شوند. براســاس آمارهای   وزارت بهداشت و درمان  می توان گفت 
حدود ۳۰ درصد از ایرانیان باالی ۱۵ سال درگیر مشکات روانشناختی هستند.  این درحالی است 
که بسیاری از شهروندان برای رفع این مشکات و استفاده از نظر مشاوران با سامانه صدای مشاور 
بهزیستی)۱4۸۰( ارتباط برقرار می کنند.  مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی در 
پاسخ به اینکه بیشترین دلیل تماس شهروندان با این سامانه چیست؟ می گوید: بیشترین تماس  گرفته 

شده با سامانه صدای مشاور را می توان به دو دسته کلی مشکات و اختاالت تقسیم کرد،  چراکه 
حدود 6۰ درصد تماس ها به مشکات و کمتر از 4۰ درصد نیز به اختاالت مربوط می شود.  آن 
طور که او توضیح می دهد در بخش مشــکات، شهروندان بیشتر به دلیل  مسائل میان فردی و 
مشــکات مرتبط با خانواده  ، همسر، خانواده همسر و مسائل مرتبط با تربیت   فرزند با مشاوران 
سازمان بهزیستی ارتباط برقرار می کنند. وحیدنیا عنوان می کند: در بخش اختاالت نیز بیشترین 
تماس ها به اختاالت اضطرابی، وسواس و استرس مربوط می شود.   به گفته او در سال حدود یک 
میلیون و ۸۰۰هزار تماس موفق با ســامانه صدای مشاور بهزیستی گرفته می شود  و در این بین 

بیشترین تماس را خانم ها برقرار می کنند.
  در انتخاب مشاور دقت کنید

این روزها مشاورنماهای زیادی در فضای مجازی فعالیت می کنند، افرادی که ادعا می کنند می توانند 
مشکات شهروندان را در کمترین زمان ممکن حل کنند، البته پای این مشاوران به دنیای واقعی نیز 
باز شده است و آنها از هر فرصتی برای سوء استفاده از نیاز شهروندان استفاده می کنند.   مدیرکل 
مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی دراین باره به جام جم آناین می گوید: روانشناسی 
و مشاوره فعالیتی تخصصی است به همین دلیل شهروندان هنگام مراجعه به این افراد باید مطمئن 
شوند، مشاوری که انتخاب می کنند، صاحیت الزم را دارد. آن طور که او توضیح می دهد شهروندان 
باید اطمینان پیدا کنند که مشاور آنها مجوزهای الزم را از سازمان بهزیستی و سازمان نظام مشاوره 
و روانشناسی دریافت کرده است.وحیدی نیا ادامه می دهد: شهروندان می توانند با مراجعه به سامانه 
جامع خدمات مشاوره سازمان بهزیستی با توجه به نیاز خود مرکزمشاوره و درمانگر مناسب را 
انتخاب کنند. به گفته او عاوه بر این شهروندان می توانند در صورت نیاز شکایت خود از مشاوران و 

مراکز مشاوره را در سامانه ملی دیده بان سازمان بهزیستی کشور)خط ۱4۸۲ ( ثبت کنند.

بی توجهی به آموزش مهارت های زندگی به آتش طالق می دمد

3علت اصلی طالق از زبان زوج ها
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مصاحبه اختصاصی // دریــای کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان، این قشر آینده ساز 
را چنان در خود غرق می کند که کانون را مامن و 
خانه دوم خود می دانند و از بودن در مراکز کانون 
خسته نمی شوند و آموزش هایی غیرمستقیم را 
باحضور مربیان متخصص حوزه کودک ونوجوان 
در حوزه های مختلف می بینند که برای امروز و 

فردای شان مفید است. 
   کانــون گنجینــه ای گرانبها اســت که کمتر 
توســط مردم و حتی مسئوالن کشف شده است 
و فقط کســانی که از برنامه هــا، کارگاه ها  و 
کتاب های کانون اســتفاده کرده اند، قدر وارزش 
و اعتبــار  آنرا درک و ارتباط  شــان را با کانون 
حفظ می کنند. والدینی هم که فرزندان شــان با 
 کانون ارتبــاط دارند، به مرور اثرات کارگاه ها و 
 برنامه هاو کتاب هایی که از کانون مورد مطالعه 
قرار می گیرند، را در گفتار و رفتار و حتی تحصیل 
فرزندان شــان بطور ملموس درک می کنند. در 
ادامه سلســله گزارش ها ومصاحبه با اعضای 
موفق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
هرمزگان، با عضوی دیگر از کانون گفتگو کردیم. 

در این گزارش نیز همراهمان باشید. 
دریا: .خودتان را بطور کامل معرفی کنید واز 
چند سالگی و چگونه با کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان آشنا شدید؟ والدین تان 
چه نقشی در آشنایی واستفاده از کتابخانه 

وبرنامه های کانون داشتند؟ 
  محمدپارســا بان برتینا هســتم هفده ساله،  
عضو نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان استان هرمزگان . دیر وارد  کانون شدم، 
امــا می گویند ماهی را هر وقت از آب بگیری 
تازه است . به یاد دارم از کودکی دوست داشتم با 
جایی مانند کانون آشنا بشوم ، چون تعریف های 
زیادی از فعالیت ها و فضای کانون می شنیدم . 
اما متاسفانه هر بار به یک دلیل موفق به عضویت 
در کانون نمی شدم . تابستان سال نود و نه بود 
که خیلی از آموزشگاه ها بدلیل ویروس کرونا 

به صورت مجازی فعالیت می کردند . کانون هم 
یکی از این آموزشــگاه ها بود که فعالیت های 
خود را به صورت مجــازی ارائه می کرد . در 
فضای مجازی چند باری اسم کانون را شنیدم 
و تصمیم گرفتم در کانون عضو بشوم . من که به 
کار گرافیک عاقه داشتم از آن موقع تا کنون با 
افتخار برای کانون پرورش فکری پوستر می زنم  
و از والدینم کمال تشکر را دارم که من را با کانون 

آشنا کردند تا آینده خودم را بسازم .
دریا: بیشــتر در چه دوره هــا وکارگاه های 
کانون شــرکت کرده اید و ارزیابی تان از این 
کارگاه ها ودوره ها چیست ؟ شرکت کنندگان با 
چه مهارت هایی آشنا می شوند؟ بین بچه های 
کانونی وغیرکانونی چه تفاوتی فکر می کنی 
وجــود دارد؟ مربیان کانونــی با غیرکانونی 

بنظرتان چه تفاوتی باهم دارند؟ 
  باید بگم که کودکان و نوجوانان درست مانند 
نهال یک درخت هستند و هر روز در حال رشد 
و بزرگ شدن هستند . اما نمی شود که آن ها را 
همینجور و بدون هیچ مراقبتی گذاشت . کانون 
یک باغبان است؛ یک باغبان دلسوز و مهربان 
 که مانند پدر و مــادر از گیاهان وگلها مراقبت 
می کند. به موقع هــرس می کند  و در بعضی 
از مواقع پا به پای آن ها می ایســتد تا از مسیر 
رشد خود منحرف نشود . همین یک مثال کافی 
است  برای اثبات اینکه فرق بچه های کانونی 
با غیر کانونی چیســت؟ کانون بــا برگزاری 
کارگاه هــای مختلف دقیقــا همین موضوع 
را اثبــات کرده. مــن در کارگاه های مختلفی 
 از جمله فن بیان،  شــعر خوانــی ، طراحی و 
کارگاه های چند جلســه ای و تک جلسه ای 
زیادی شرکت کردم و همچنین عضو ادبی کانون 
هستم و در انجمن های شعر ، داستان نویسی ، 
داستان طنز، عکاسی و سرود حضور دارم که من 
را در رشد نهال وجودم همراهی کرد و مربیان 
کانون که با حوصله ، بدون خســتگی و اجبار 
 به کودکان و نوجوانان آموزش می دهند، اما در 
آموزشگاه های دیگر و مکان های مخلتف دقیقا 

بالعکس این است و نکته مهم تر از آن این است 
که باغبانی کانــون فقط مختص حال و امروزه 
نیست . بلکه در آینده به ما کمک می کند که نهال 

وجودمان را به ثمر برسانیم .
دریا:با توجه به اینکه شما دانش آموز هستید، 
حضــور در کانون چه اثری بر روی تحصیل 
تان داشته اســت؟ در روند تحصیل و درس 

خواندن و... چه تاثیری داشته است؟ 
  بزرگ ترین اشتباهی که والدین و خیلی ها به 
آن دچار می شوند این است که کانون را سدی 
مقابل تحصیل و درس خواندن می دانند. بلکه 
این تصور کاما اشــتباه هست و همین تصور 

اشــتباه باعث دوری کودکان و نوجوانان شده 
اســت . اما کانون نه تنها سدی مقابل تحصیل 
نیســت، بلکه پلی به ســوی تحصیل و درس 
خواندن اســت . کانون درس زندگی اســت . 
 آموزش مهــارت زندگی ، انتخــاب هدف و 
هــدف دار بودن از مهم ترین هدف های کانون 
اســت که در تحصیل و رسیدن به خواسته ها 

کمک می کند .
دریــا: باتوجه به مطالعه کتــاب های کانون 
پرورش فکری، بنظرتان وجه تمایز کتاب های 
کانون با غیرکانونی چیست و چه چیزهایی را 

از این کتاب ها آموزش دیده اید؟
  هر کتاب یک دوســت اســت و هر دوست 
 یک چیزی را به کســی می آموزد . اما امروزه 
دوســت های )کتاب های(  زیادی وجود دارد 
که خواننده را گمراه مــی کند . به همین دلیل 

انتخاب یک کتاب از انتشــارات خوب اهمیت 
زیادی دارد. کانون پرورش فکری می تواند یک 
انتشــارات و دوستی خوب و مطمئن باشد . به 
عاوه انتشارات کانون آموزش های زیادی را به 
طور غیر مستقیم و به طوری که به خواننده فشار 

نیاید، آموزش می دهد .
دریا: گویا با صداوسیمای مرکز خلیج فارس 
هم همکاری دارید.  حضور در کانون چه اثری 
بر حضورتان در صداوســیما داشــت؟ چه 

برنامه ها و در چه ساعاتی را اجرا می کنید؟
   از همــان ســنین کودکی بــه گویندگی و 
 مجری گــری عاقه زیادی داشــتم و در هر 

 برنامه ایی ســعی می کردم بــه عنوان مجری 
شرکت کنم و مثل همه برای این راه تاش کردم 
 و کاس و دوره هــای مختلفی مثل فن بیان را 
 شرکت کردم و در حال حاضر در برنامه رادیویی

 ۲۰ خلیــج فارس در حال فعالیت هســتم . 
این برنامه بخش های مختلفی دارد که توسط 
نوجوانان ارائه می شــود . این برنامه روزهای 

زوج ساعت ۱۱ صبح پخش می شود .
دریا: در چه جشــنواره هایی تاکنون شرکت 

کرده اید و به چه مقام هایی دست یافته آید؟
  بنده به لطف پروردگار در جشــنواره حضور 
داشــتم و در جشــنواره طراحی پوستر سخن 
دوست که با همکاری کانون پرورش فکری و 
اداره امر به معروف و نهی از منکر بود، در بخش 
نوجوان برگزیده شدم و در سوگواره سراسری 
کانون استان قزوین با نام علمدار نیامد در بخش 

داستان کودک برگزیده شدم .
دریا: چه توصیه هایی را به والدین و کودکان 
و نوجوانان برای اســتفاده وبهره مندی از 

برنامه های کانون دارید؟
  در ابتدا گفتم که کودکان و نوجوانان یک نهال 
درخت هستند که نیاز به یک باغبان ماهر و چیره 
دست دارند . اگر باغبان باالی سر این نهال ها 
نباشد ممکن است نهال ها از مسیر خود منحرف 
شوند . کانون همان باغبان دلسوز و مطمئن است 
که برای کودکان و نوجوانان الزم است .اما اگر 
والدین بچه های خود را با کانون آشــنا نکنند، 
نهال وجود کودکان و نوجوانان ممکن است از 
رشد خود منحرف شوند یا در آینده ثمری ندهند 
و در همان اول راه از دست بروند . پس گزینه 
بهتر این است که کودکان و نوجوانان را با کانون 
آشنا کنند تا راه خود را پیدا کنند و به راه های 

بی راهه نروند .
دریا: بنظرتان خانواده ها ومسئوالن چه میزان 
با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
آشنا هستید و چه کار باید کرد تا آنها بیشتر 
آشنا شوند و چه حمایت هایی فکر می کنید از 

کانون و هنرجویانش بایستی صورت گیرد؟
  کانون با اینکه فعالیت های زیاد و متنوعی در 
بین کودکان و نوجوانان  دارد و در مناطق محروم 
 که فعالیــت های پیک امیــد را در بر دارد که 
نشــان دهنده حس همدردی و همدلی است، 

تبلیغات ضعیفی دارد که باعث بی خبری والدین 
و کــودکان و نوجوانان می شــود . اگر کانون 
تبلیغات خود را گسترده تر کند، می تواند رشد 
زیادی در اعضای خود پیدا کند و جمع زیادی را 

که از آن خبر ندارد را بیدار کند  .
دریا: به نظر خودتان اگه با کانون آشنا نمی 

شدید مسیر زندگی تان چه تغییری می کرد؟
  همه ی ما در دریای جامعه سوار قایقی هستیم 
که دور تــا دور آن صخره هایی وجود دارد که 
پشت آن ها جزیره هایی وجود دارد که اگر آن 
را پیدا کنیم، می توانیم با امید و هدف به زندگی 
ادامه دهیم . اگر با کانون آشــنا نمی شدم قطعا 
 این امید و هدف را در زندگی به سختی بدست 
می آوردم و شاید به بعضی از مهارت ها دست 

پیدا نمی کردم .
دریا: سوال آخر هم اینکه هرآن چیزی دیگری 
که در این گفتگو مطرح نشد وتمایل دارید را 

بیان کنند.
  هر چه نیــاز به گفتن بود را گفتم. فقط اینکه 
کانون را در دریای جامعه و پشت صخره ها پیدا 
کنید تا از طوفان دریا در امان باشید و همینطور 
مراقب نهال وجود کودکان و نوجوانان باشیم؛ با 
آوردن باغبانی مثل کانون که ارزش کودکان و 

نوجوانان را بداند و هم پایه آن ها باشد .

یک عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان مطرح کرد 

کانون پرورش فكری ، باغبانی دلسوز و مهربان برای کودکان ونوجوانان
کانون را در دریای جامعه و پشت صخره ها پیدا کنید تا از طوفان دریا در امان باشید

امروزه دوست های )کتاب های(  زيادی وجود دارد که خواننده 
را گمراه می کند . به همین دلیل انتخاب يک کتاب از انتشارات 
خوب اهمیت زيادی دارد . کانون پرورش فکری می تواند يک 
انتشارات و دوستی خوب و مطمئن باشد . به عالوه انتشارات 
کانون آموزش های زيادی را به طور غیر مســتقیم و به طوری 

که به خواننده فشار نیايد، آموزش می دهد 

,,

         علی زارعی/ دريا
daryaz           @gmail.com1359

گروه گزارش // دستگاه  الکتروفیزیولوژی 
اهدایی  قلبی  ژنراتور  ابلیشــن  همراه  به 
بانک رفاه به بیمارســتان شهید محمدی 

بندرعباس به بهره برداری رسید. 
  بــا حضــور محمدصادق اتحــادی مدیر 
شــعب بانک رفاه اســتان هرمزگان، دکتر 
حســین فرشــیدی رئیس دانشــگاه علوم 

پزشکی هرمزگان و جمعی از کارکنان بانک 
رفاه و بیمارستان شــهید محمدی، دستگاه 
الکتروفیزیولوژی به همراه ابلیشن ژنراتور قلبی 
اهدایی بانک رفاه در بیمارستان شهید محمدی 
بندرعباس به بهره برداری رسید. مدیر شعب 
بانک رفاه استان هرمزگان در این مراسم گفت: 
یکی از مشتریان ارزشمند بانک رفاه، دانشگاه 
علوم پزشکی و حوزه بهداشت و درمان کشور 
اســت. محمدصادق اتحادی افزود: به همین 
دلیل همکاری های متقابل گســترده ای بین 
بانک رفاه و دانشــگاه های علوم پزشکی در 
سراسر کشــور وجود دارد. اتحادی افزود: با 
توجه به شرایط و استراتژی های بانک رفاه، 
این بانک در حوزه بهداشت، درمان و سامت 
جامعه گام های مهمی برداشته است. وی بیان 

کرد: در استان هرمزگان روابط دانشگاه علوم 
پزشــکی اســتان و بانک رفاه هرمزگان در 
سطح بســیار خوبی قرار دارد به همین دلیل 
یکی از ماموریت های بانک، ایفای تعهدات و 
مسئولیت های اجتماعی در حوزه سامت و 
بهداشت می باشد. اتحادی خاطرنشان کرد: با 
توجه به نیاز دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
به خرید یک دســتگاه تخصصی قلب، بانک 
رفــاه خود را موظف دانســت در این زمینه 
مشارکت داشــته باشــد. وی ادامه داد: در 
زمینه توسعه دستگاه ها و تجهیزات دانشگاه 
علوم پزشــکی، بانک رفاه تاکنون اقدامات 
خوبی انجام داده اســت. اتحادی اضافه کرد: 
خوشبختانه خرید دستگاه  الکتروفیزیولوژی 
به همراه ابلیشــن ژنراتور قلبی توسط بانک 
 رفاه بــه ارزش 4۱ میلیارد ریــال از محل 
کمک های بانــک رفاه به دانشــگاه علوم 
پزشــکی در راســتای ایفای مسئولیت های 
اجتماعــی بانک انجام شــده اســت. وی 
اظهارداشــت: قطعًا تجهیز بیمارستان شهید 
محمدی به دستگاه الکتروفیزیولوژی که یک 
دســتگاه ویژه قلب و عروق می باشد باعث 
کاهش آالم، درد و رنج بیماران اســتان بوده 
و آنها را از مراجعه به دیگر شــهرهای کشور 
بی نیاز می کند و از سوی دیگر دانشگاه علوم 
پزشکی هرمزگان نیز در این زمینه رشد قابل 
توجهی خواهد کرد. مدیر شــعب بانک رفاه 
هرمزگان عنوان کرد: با بهره برداری از دستگاه 

دســتگاه  الکتروفیزیولوژی به همراه ابلیشن 
ژنراتور قلبی، بانک رفاه ســهم کوچکی در 
حوزه بهداشت و درمان استان هرمزگان ایفا 
کرده است.اتحادی به دیگر اقدامات انجام شده 
توسط بانک رفاه در حوزه بهداشت و درمان 
اشــاره و خاطرنشان کرد: به زودی پرداخت 
تســهیات دو هزار میلیارد ریالی بانک رفاه 
به دانشگاه علوم پزشــکی استان به منظور 
احداث و تکمیل بیمارستان ۵۳6 تختخوابی 
استان انجام خواهد شد تا این بیمارستان که 
بزرگترین بیمارســتان جنوب شــرق کشور 
اســت تکمیــل و احداث شــده و خدمات 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی به مردم بیش 
از پیش شــود. وی به سابقه همکاری بانک 
رفاه و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اشاره 
 کرد و گفت: بانک رفاه هرمزگان و دانشگاه 
علوم پزشکی استان از دهه ۷۰ همکاری خود 
را شروع کرده و بانک رفاه در همه حوزه های 
مورد نیاز دانشــگاه علوم پزشکی هرمزگان 
مشارکت داشته است که از جمله می توان به 
کمک به احــداث واحدهای درمانی، احداث 
بیمارستان ها در سطح استان، تهیه آمبوالنس 
دریایی و پرداخت تســهیات مورد نیاز به 
کارکنان دانشگاه، اســاتید و اعضای هیئت 
علمی دانشگاه در بانک رفاه استان اشاره کرد. 
وی افزود: یکــی از موضوعات مهم درمانی 
در استان، خرید سه فروند آمبوالنس دریایی 
می باشــد که اعتبار اســنادی و ارزی آن در 
بانک رفاه صورت گرفت و این آمبوالنس ها 
خریداری شــد. اتحادی بــه دیگر اقدامات 
عام المنفعه بانک رفاه اشاره کرد و گفت: عاوه 
بر توجه به بهداشــت و درمان و مشــارکت 
در طرح های عام المنفعه دانشگاه های علوم 
پزشــکی، بانک رفاه در سطح کشور ساخت 
مدارس در مناطق محــروم و کم برخوردار، 
آب رســانی به مناطق محروم، خرید تانکر، 
توســعه راه های روستایی، تجهیز مدارس به 
امکانات گرمایشی و ... طی سنوات گذشته 
انجام داده اســت. وی عنــوان کرد: از جمله 
اقداماتی که در راستای ایفای مسئولیت های 
اجتماعی بانک رفاه در استان هرمزگان انجام 
شده است می توان به تامین هزینه ساخت یک 
باب مدرسه در منطقه زلزله زده فین در سال 
گذشته و کمک 4 میلیارد ریالی به زلزله زدگان 

 فین اشــاره کرد. در ادامه رئیس دانشــگاه 
علــوم پزشــکی هرمزگان گفت: دســتگاه 
فوق پیشرفته  الکتروفیزیولوژی، نامنظمی های 
قلب را شناسایی و از بین می برد. دکتر حسین 
فرشــیدی افزود: این دستگاه یکی از بهترین 
دســتگاه موجود در جهان اســت که اکنون 
توسط بانک رفاه برای مردم استان هرمزگان 
خریداری شده اســت. فرشیدی خاطرنشان 
کرد: در اســتان هرمزگان چندین سال است 
که پیگیری برای خرید این دســتگاه انجام 
شده اســت اما موفق به تهیه آن نشده بودیم 
که خوشــبختانه بانک رفاه به این امر ورود 
کرده و دستگاه مورد نیاز بیماران قلبی استان 
را خریــداری نمودند. وی عنوان کرد: اگر ما 
اکنون برای خرید این دستگاه اقدام می کردیم 
حداقل یک ســال برای تهیــه آن باید زمان 
صــرف می کردیم اما بــا ورود بانک رفاه به 
این موضوع، خرید دستگاه به سرعت انجام 
شد. فرشیدی بیان کرد: به دلیل نبود امکانات 
تشخیصی و درمانی در هرمزگان، مجبور به 
اعزام بعضی از بیماران به دیگر مناطق کشور 
بودیم که این موضوع معضل بزرگی برای استان 
بود و خوشبختانه با همکاری بانک رفاه این 
موضوع برطرف شــد. وی ادامه داد: با خرید 
این دســتگاه در حوزه بیماران قلب و عروق 
دیگر نیازی به اعزام بیماران به خارج از استان 
نمی باشد. فرشیدی اظهار داشت: با تجهیز این 
مرکز به این دســتگاه و جذب نیروی انسانی 

مورد نیاز، شاهد این خواهیم بود که بیماران 
قلبی در اســتان خدمات درمانی مورد نیاز 
خود را دریافت خواهند کرد. رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی هرمزگان با تقدیر از مسئوالن 
بانک رفاه عنوان کرد: مشــارکت بنگاه های 
اقتصادی به ویژه بانک رفاه باعث می شــود 
که مشکات درمانی استان کاهش یافته و ما 
بتوانیم خدمات درمانی مناسبی به مردم استان 
ارائه نماییم. وی اضافه کرد: خوشــبختانه هر 
جایی که به دلیل مســائل و کمبودهای مالی 
نتوانســتیم خدمات درمانی مناسب به مردم 
ارائه نمایم، بانک رفاه ورود کرده و مشارکت 
خوبی تاکنون در زمینه بهداشت درمان استان 
داشته است. فرشیدی بیان کرد: نیاز است که 
به موضوع بهداشت و درمان استان هرمزگان 

که یکی از مشکات اساسی این استان است 
بنگاه های اقتصادی دیگری نیز ورود کرده تا 
این مشکات از بین برود. وی در پایان گفت: 
بانک رفاه اعتبار ۲هزار میلیارد ریالی برای 
ساخت بیمارستان ۵۳6 تختخوابی استان را به 
دانشگاه علوم پزشکی در دستور کار دارد که 
با بهره برداری از این بیمارستان، بخش بزرگی 
از کمبود های بخش بهداشت و درمان استان 

برطرف می شود . 

با اهدای بانک رفاه به بهره برداری رسید 

دستگاه الکتروفیزیولوژی بیماران قلبی در بیمارستان شهید محمدی 
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