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اهمیت مشاوره و ضرورت شناخت 
قبل از ازدواج 

کشف ۸۰ تُن کاالی قاچاق 
در گمرک شهید باهنر بندرعباس
 اجرای پویش » شور عاطفه ها «

 در هرمزگان
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حافظ آرمان های 
دفاع مقدس باشیم
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در نیمه اول سال جاری محقق شد؛

ساخت و بازسازی 
۱۲۰۰ قطعه تخصصی 

در نیروگاه بندرعباس

عضوارشد کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان میناب :

کانون مهد فرهنگ سازی و پرورش 
خالقیت است

آغاز طرح بازآفرینی شهری 
در محله اسالم آباد بندرعباس 

گروه خبر // اســتاندار هرمزگان با تاکید بر لزوم مانع زدایی از صادرات غیر نفتی احداث شهر 
میوه های گرمسیری در بندرعباس را مزیت ممتاز هرمزگان برشمرد .

   به گزارش خبرنگار دریا ، مهندس مهدی دوســتی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 
اســتان هرمزگان، که با دستورکار توســعه صادرات غیرنفتی و مانع زدایی در این حوزه برگزار شد، 

گفت: ما با خام فروشی مخالف هستیم اما این مسئله نباید برای صادرات محصوالت معدنی  که بسیار 
مازاد بر نیاز داریم مشکل ایجاد کند به عنوان مثال گچ به میزان قابل توجهی در کشور وجود دارد و 
مانع تراشی در برابر صادرات آن فقط بازار ما را به دست رقبا؛ بویژه عمانی ها که در این زمینه فعال 

هستند؛ می دهد .

 قطری ها متقاضی محصوالت کشاورزی هرمزگان هستند و با توجه به اینکه بندر دیر  پایانه صادراتی است 
جهت تسهیل در ترانزیت محصوالت کشاورزان استان بندرشیو فعال سازی می شود

استاندار هرمزگان خبر داد

صادرات محصوالت کشاورزی 
هرمزگان به قطر

2

ادامه در همین صفحه

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان :

 طرح جامع بنادر بازرگانی برای افق ۱۴۰۴ نهایی شد
گروه خبر // مدیرکل بنادر و دریانوردی 
مطالعات طرح جامع  گفت:  هرمزگان 
بنادر بازرگانی این استان برای توسعه 
آینــده بنادر طبق مطالعــات بازار و 
پیش بینی رشــد اقتصادی برای افق 

۱۴۰۴ انجام شد . 
    به گزارش خبرنگار دریا ، حســین 
عباس نژاد در تشــریح آخرین وضعیت 
مطالعات طرح جامع بنادر بازرگانی استان 
هرمزگان اظهار داشــت: این طرح طبق 
مطالعات بازار و پیش بینی رشد اقتصادی 
برای افق ۱۴۰۴ انجام و نهایی شده و بر 
اساس آن قرار است نیازمندی ها در سه 
سال آینده از نظر زیربنا و روبنای بنادر 
و تجهیزات امکان سنجی شود.  وی با 
تاکید براینکه در مطالعات طرح جامع باید 
نیاز سنجی توسعه آتی در بخش خشکی 
و دریایی نیز با جدیت مدنظر قرار گیرد، 
ادامه داد: با بررسی و تدوین طرح های 
جامع، مسائل و مشکالت بنادر به حداقل 

می رسد و نیازهای هر بندر با توجه به 
مولفه های منطقه ای بنادر تامین می شود.

مدیرکل بنــادر و دریانوردی هرمزگان 
بیان کرد: مطالعات تهیه طرح جامع بنادر 
بازرگانی کشور با هدف ترسیم محورهای 
توســعه و تعیین ظرفیت بنادر کشور و 
با در نظر گرفتن چشــم انداز جمهوری 
 اسالمی ایران در سال ۱۴۰۴برای بنادر 
شهید رجایی، لنگه، شهید باهنر، هنگام، 
کندالو، جاسک، هرمز، سیریک، شیو و 
تیاب انجام شده است. عباس نژاد گفت: 
این طرح در مجموع شامل مطالعه وضعیت 
کالن اقتصـــادی کشـــور و تجـارت 
خارجـی، بررسی وضعیت موجود بنادر، 
جزایـر، پسکرانه ها، مگاپورت های منطقه 
و تکنولوژی حمل ونقــل دریایی برای 
برنامه ریزی در ســطح ملی و منطقه ای، 
سیاســت گذاری به منظــور افزایش 
مشــارکت بخش خصوصی و طراحی 
 سیستم اطالعات پایش به انجام رسیده

 اســت. وی از مهم ترین مــوارد مورد 
مطالعه در ایــن طــرح مطالعاتی به 
پیش بینی دراز مدت بازرگانی خارجی، 
برآورد حجم کاال مشتمل بر صادرات، 
واردات، ترانزیت و تجارت ســاحلی، 
مطالعات طرح جامع توسعه فیزیکی و 
غیرفیزیکی، بررســی وضعیت موجود 
بنادر اعــم از تاسیســات، تجهیزات، 
مدیریت و عملیات بندر، سیستم بندری 
موجود و مورد و تعیین نیازمندی های 
نیاز  فوری و درازمدت سرمایه گذاری 
اشاره کرد. مدیر منطقه ویژه اقتصادی 
بندر شــهید رجایی، مطالعه شــبکه 
حمل ونقل داخلــی و خارجی، تدوین 
برنامه توسعه و گســترش بنادر برای 
 پاســخ گویی به نیازهــا و تهیه طرح 
 جامع برای توسعه فیزیکـــی بنــادر 
اصلــی همراه با بررســی های اقتصادی 
و فنی را از دیگر محورهای مورد نیاز در 

این طرح عنوان کرد .

  گروه خبــر // حضرت آیــت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اسالمی صبح دیروز در آیین تجلیل از 
پیشکسوتان دفاع مقدس، جنگ تحمیلی را، نتیجه 
سیاست راهبردی امپراطوری نظام سلطه در دشمنی 
با جمهوری اسالمی و ملت ایران خواندند و افزودند: 
با وجود حمایت همه جانبه قدرتهای جهانی از صداِم 
جاه طلب و دیوانه ی قدرت، جنگ در پرتو سه عنصر 
»قدرت جوشــان انقالب، رهبری بسیار مؤثر امام و 
خصوصیات فاخر و برجسته ملت ایران« از یک تهدید 
قطعی و بزرگ به یک فرصت بزرگ تبدیل شــد که 
روایت صحیح و دقیق این فصل شورانگیز و هیجان آور 
از تاریخ ایران به نســل جوان و نوجوان، اســتمرار 

موفقیت های انقالب را تضمین خواهد کرد.
  به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری؛  
فرمانده کل قوا، دفاع مقدس را حادثه ای پرهیجان، پرمعنا 
و پر فایده برای امروز و فردای کشور خواندند و با عرض 
مراتــب احترام و ارادت به پیشکســوتان دفاع مقدس 
افزودند: پیشکســوتان زودتر از دیگران نیاز حیاتی آن 
مقطع را شناختند و برای تأمین این نیاز به میدان پرحادثه 
جنگ و جهاد و ایثار شتافتند، بنابراین تمجید و احترام به 
آنها وظیفه ای قطعی و همگانی اســت.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با اشاره به اینکه با گذشت زمان، ابعاد و حقایِق 
حوادثــی نظیر دفاع مقدس، بیشــتر و بهتر قابل درک 
می شود، افزودند: باید به گونه ای عمل کرد که معرفت و 
آگاهی به »حقایق دفاع مقدس به عنوان برهه ای درخشان 
و تأثیرگذار«، بطور مستمر افزایش یابد و نسل کنونی از 
واقعیات و حقایق آن دوران آگاه شود که تالش در این 
زمینه توقعی جدی از پیشکسوتان دفاع مقدس و متولیان 
اینگونه مســائل است.ایشان با اشاره به اسناد و مدارک 
منتشر شده از جنگ تحمیلی از سوی غرب افزودند: این 
اعترافات،  حقانیت حرفهای ما را که زمانی ادعا و تصور 
می شــد، ثابت می کند.فرمانده کل قوا، تحمیل جنگ به 
ایران را واکنش طبیعی ســلطه گران جهانی به پیروزی 
انقالب اسالمی خواندند و گفتند: انقالب ملت ایران، صرفًا 
شکست یک نظام وابسته و فاسد و یک ضربه مقطعی به 
آمریکا و استکبار نبود بلکه تهدید امپراطوری نظام سلطه 
بود و مستکبران غرب و شرق با درک عمق این تهدید، 
جنگ را با تشویق و تحریک صدام بر ملت ایران تحمیل 
کردند.ایشان هدف از جنگ تحمیلی را جلوگیری از انتقال 
پیــام و حرف های نو ملت ایران به دیگر ملتها از جمله 
نهراسیدن از امریکا و ایستادگی و مقاومت در مقابل ظلم 
و تبعیض جهانی دانستند و افزودند: ظهور نظام سیاسی 
مستقل و الهام بخش، آن هم در کشوری که نقطه ی امید، 
اتکاء و طمع ورزی امریکا به شمار می رفت برای امریکا و 
ســلطه گران، اصاًل قابل تحمل نبــود، بنابراین بعد از 
تحرکاِت ناکامی همچون کودتا، حمله به طبس و تحریک 
قومیت ها، جنگی تمام عیار را به ملت ایران تحمیل کردند.

فرمانده کل قوا افزودند: این حمله ی سراســری البته در 
ذهن انقالبیون، پیش بینی نمی شــد اما برای عناصری از 
نیروهای مسلح که مجرب بودند و برای شخصیت های 
برجسته و مستقل جهان غیرمنتظره نبود.رهبر انقالب در 
همین زمینه به سخنان احمد سکوتره رئیس جمهور فقید 
گینه در دیداری خصوصی با ایشان اشاره کردند و گفتند: 
آقای سکوتره معتقد بود وقوع جنگ تحمیلی ناگزیر بوده 
است، چون امپریالیزم اگر نتواند انقالبی را تضعیف یا مهار 
کند حتماً جنگی ســنگین را به آن تحمیل خواهد کرد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با انتقاد از سخنان کسانی که 
غیر مسئوالنه ایران را مسئول جنگ تحمیلی می دانند و 
می گویند دفاع مقدس باید بعد از آزادســازی خرمشهر 
پایان می یافت گفتند: حادثه ی پایان جنگ یعنی حمله و 
پیشروی صدام بعد از پذیرش قطعانه ۵۹۸ از جانب ایران 
و بعد از آن، حمله ی مرصاد، نشــان داد که اگر در مقطع 
آزادی خرمشهر، دفاع پایان می یافت صدام حتماً مجدداً 
پیشروی می کرد به خصوص اینکه بخش های زیادی از 
ایران عزیز، در آن مقطع هنوز در اشغال متجاوزان بود.

ایشــان تجزیه ی ایران و جدا کردن خوزستان به عنوان 
بخشی مهم از کشــور، به زانو در آوردن ملت، براندازی 
جمهوری اسالمی و در دست گرفتن سرنوشت ملت ایران 
را اهداف اصلی امپراطوری کینه توز ســلطه از تحمیل 
جنگ به ایران برشمردند و گفتند نباید این حقایق آشکار 
را فراموش کرد.حضرت آیت اهلل خامنه ای، تبدیل جنگ 
۸ ســاله از تهدیدی بزرگ به فرصتی بزرگ را دومین 
حقیقت دفاع مقدس دانستند و گفتند: »جوشش انقالب، 
رهبری تعیین کننده امام خمینی و خصوصیات برجسته و 
تاریخی ملت ایران«، سه عنصر و عامل مهمی بودند که 
این حقیقت شورانگیز را رقم زدند که باید در تبیین آن 
بخوبی کار شود به خصوص اینکه فرصت های بوجود 
آمده از دل تهدید سهمگین جنگ، هنوز برای اکثر مردم 
ناشناخته اســت.فرمانده کل قوا، دادن درس عبرت به 
ملت های دیگر را از جمله اهداف زیاده خواهان جهانی از 
به راه انداختن جنگ تحمیلی برشمردند و افزودند: آنها 
می خواستند با سرکوب ملت ایران، باب گشوده شده ی 
مقاومت را کاماًل ببندند اما ملت، همه اهداف جبهه استکبار 
را خنثی کرد و برخالف تصور دشمنان، خود را باال کشید 
و فرصت های بسیار آفرید.رهبر انقالب اسالمی یکی از 
دستاوردهای دفاع مقدس را ایستادگی مردم بویژه مردم 
خوزستان و عرب زبان ها و بی توجهی آنها به وسوسه های 
دشمن برای تجزیه کشور دانستند و گفتند: دفاع مقدس 
همچنین زمینه ساز بروز باورهای دینی و برترین سجایای 
اخالقی ملت ایران شد.حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره 
به بروز گذشــت ، فداکاری  و دین باوری  در دوران دفاع 
مقدس بویژه گذشــت خانواده های رزمندگان و شهدا 
افزودند: در دوران دفاع مقدس، همه ی کشــور به عمق 

دفاعی جبهه ها تبدیل شد و شهر و روستا، مسجد و هیأت، 
حوزه و دانشــگاه، همه در خدمت دفاع و انقالب قرار 
گرفتند.ایشــان اتحــاد و انســجام ملــت را از دیگر 
دستاوردهای دوران دفاع مقدس برشمردند و خاطرنشان 
کردند: در ســالهای ابتدایی انقــالب به دلیل اختالفات 
سیاسی در سطوح باالی کشور و اقدامات تفرقه افکنانه 
گروهک ها، مردم دسته دسته شده بودند اما دفاع مقدس 
همه آحاد مردم را یکپارچه کرد.رهبر انقالب اسالمی یکی 
دیگر از دستاوردهای دفاع مقدس را که زمینه ساز تبدیل 
تهدید به فرصت شد، مسئله اقتدار نظامی کشور دانستند و 
گفتند: در شــروع جنگ تحمیلی وضع کشور از لحاظ 
نظامی خوب نبود اما دفاع مقدس از یک طرف تبدیل به 
آزمون وفاداری ارتش به نظام مقدس جمهوری اسالمی 
شد و از طرف دیگر زمینه ساز سربرآوردن سپاه به عنوان 
یک حقیقت درخشنده شد.فرمانده کل قوا با تأکید بر اینکه 
اقتدار نیروهای مسلح موجب محبوبیت آنها نزد مردم و 
ایجاد احساس امنیت برای کشور شد، افزودند: البته این 
نکته باید مد نظر فرماندهان محترم ارتش و سپاه باشد که 
این محبوبیت و اقتدار تا زمانی است که حرکت پیش رونده 
نیروهای مسلح با همان شتاب قبلی ادامه داشته باشد و 
دستخوش توقف و عقب گرد نشود زیرا هرگونه توقف در 
مقابل حرکت رو به جلوی دشمن، به معنای عقبگرد است 
و بر همین اساس مسئوالن نظامی و کشوری، پشتیبانی از 
نیروهای مسلح را از کارهای واجب خود بدانند.ایشان 
تأکید کردند: به لطف الهی امروز کشور از لحاظ دفاعی به 
مرحله بازدارندگی رسیده است و از لحاظ تهدید خارجی 
نگرانی وجود ندارد و دشمنان نیز این موضوع را به خوبی 
می دانند.رهبر انقالب اسالمی در ادامه به یک نکته مهم 
اشاره کردند و گفتند: برخی اوقات در مورد دفاع مقدس 
تعابیری همچون استفاده از موج انسانی بکار برده می شود 
در حالیکه محور تمام حرکات و اقدامات و عملیات در ۸ 
سال جنگ، تدبیر و عقالنیت بود و روش ها و راه کنش های 
ابتکاری در عملیات مختلف قابل تدریس در دانشگاههای 
نظامی اســت.حضرت آیــت اهلل خامنــه ای از جمله 
دستاوردهای دفاع مقدس را ثابت شدن یک اصل مهم 
برای ملت ایران دانستند و تأکید کردند: در دوران دفاع 
مقدس ثابت شد که صیانت کشور و بازدارندگی در مقابل 
تهدیدهای دشمن، تنها از راه مقاومت بدست می آید و نه 
تسلیم.ایشــان افزودند: در همان اوایل جنگ افرادی 
معتقد به تســلیم بودند و غیر مستقیم این موضوع را 
مطرح می کردند اما امام محکم ایستاد و در نهایت برای 
ملت ایران نیز ثابت شد که پیروزی و پیشرفت و صیانت 
کشور با مقاومت حاصل می شود.رهبر انقالب اسالمی 
با اشاره به استفاده از اصل مقاومت در مسائل مختلف 
سیاســی، اقتصادی و فرهنگی خاطرنشان کردند: این 
مقاومت هوشــمندانه موجب شد اوالً یک اطمینان و 

اعتماد به نفس داخلی در فعالین سیاســی و فرهنگی 
بوجود آید، ثانیاً به دشمن آموخت در محاسبات خود، 
همواره قدرت داخلی ایران را به حساب بیاورد چرا که 
ما با همین روحیه توانستیم در بسیاری از موارد همچون 
فشار حداکثری یا طرح خاورمیانه جدید و یا تعرض به 
مرزهای هوایی و دریایی از جمله ساقط کردن پرنده 
متجاوز دشمن یا توقیف شناورهای خاطی آنان، دشمن 
را ناکام بگذاریم.ایشــان به تأکید مکرر خود بر لزوم 
روایت گری درست، اشاره کردند و گفتند: فعالیت هایی 
که تاکنون در این زمینه انجام شده خوب است اما همه 
آنها زیرساخت هستند و باید خروجی کارها مشاهده 
شــوند.رهبر انقالب اســالمی تأکید کردند: هنگامی 
می توانید از نتیجه ی کار خــود در روایت گری دفاع 
مقدس احساس رضایت کنید که نوجوان دبیرستانی و 
جوان دانشگاهی با همان چشمی که شما به دفاع مقدس 
نگاه می کنید، به مسائل آن بنگرد و همان برداشت را 
داشته باشد.حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه 
اگر این مهم اتفاق بیفتد موفقیت در میدانهای گوناگون 
آینده، حتمی خواهد بود، افزودند: حضور جوان هایی که 
برای دفاع از حرم به میدان رفتند و برخی هم به شهادت 
رسیدند از تأثیرات روایت درست بود زیرا این جوان ها 
دفاع مقدس را ندیده بودند.فرمانده کل قوا با اشاره به 
تالش دشمن برای انکار فرازها و اوج های دفاع مقدس 
و بزرگنمایی برخی نقاط ضعف احتمالی گفتند، آنها با 
کار »فرهنگی، تبلیغاتی و رســانه ای« پرحجم تالش 
می کنند زرق و برق دروغین استکبار را به رخ جوانان 
بکشند و تلخی ها و تاریکی های خود را پنهان کنند و در 
مقابل، با پنهان کردن نقاط قوت و دستاوردهای دفاع 
مقدس،  زمینه ساز ترس مردم از قدرت و هیبت ظاهری 
استکبار شوند که نتیجه ی آن، ترس از دشمن در میدان 
سیاســی و خود کم بینی در مقابل دشــمن در میدان 
فرهنگی است.رهبر انقالب اسالمی در پایان پاسخگویی 
به روایت های دروغ و مخدوش از دفاع مقدس و اصل 
انقالب اســالمی را ضــروری خواندنــد و افزودند: 
امریکاییها و صهیونیست ها با نگارش کتاب و تولید فیلم 
در این زمینه مشغول هستند که باید با استفاده از افراد 
اهل فکر و هنر در مقابل آنها تالش و اقدامات مناسب 
انجام داد.در این دیدار، سردار سرلشکر محمد باقری 
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح با اشاره به برگزاری 
»سومین آیین تجلیل و تکریم سراسری از یک میلیون 
پیشکســوت دفاع مقدس و مقاومت«، گزارشــی از 
برنامه ها و فعالیت هــای انجام گرفته در زمینه حفظ و 
ترویج فرهنگ و ارزش های دفاع مقدس بیان کرد.در 
آغاز این مراسم که با ارتباط تصویری با مراکز ۳۱ استان 
همراه بود آقای صادق آهنگران دقایقی به نوحه سرایی 

پرداخت.

رهبر انقالب اسالمی در دیدار پیشکسوتان دفاع مقدس :

دفاع مقدس نشان داد صیانت از کشور با مقاومت به دست می آید نه با تسلیم
ادامه از تیتر یک //

  استاندار هرمزگان با اشاره به زمان  بر بودن آزمایشات تعیین 
ماهیت مواد معدنی و تحمیل هزینه های دموراژ بر صادرکنندگان، 
افزود: قطعا این موضوع را با هدف تسهیل صادرات غیر نفتی 
از ســوی وزارت صمت پیگیری خواهیم کرد تا فرآیند تعیین 
ماهیت مواد معدنی چابک تر شود و محصوالتی که شناسایی 
آن ها بدون آزمایش قابل انجام است وارد پروسه آزمایشگاهی 
نشود.نماینده عالی دولت در استان تاکید کرد: در صادرات برخی 
از کاالهای بومی مشکل ارزش گذاری گمرکی خارج از استان 
وجوددارد که ممکن است شناخت دقیقی از محصوالت بومی 
ما نداشته باشند و الزم اســت از طریق گمرک مراتب انجام 
این امر در داخل اســتان انجام شود.مهندس دوستی با اشاره 
به افزایش عوارض صادرات محصوالتی چون گوجه فرنگی 
با تاکید بر اصالح الگوی کشــت، گفت: با توجه به اینکه در 
بحث صادرات برخی محصوالت کشاورزی با کشورهای منطقه 
رقابت داریم، برای حمایت از کشاورزان استان و حفظ بازارهای 
هدف باید مکاتباتی با وزارت جهادکشاورزی داشته باشیم که 
عــوارض صادرات برخی از محصوالت کشــاورزی کاهش 
 پیدا کنــد چرا که بازنــده اصلی این موضــوع در محصول 
گوجه فرنگی هرمزگان و جنوب کرمان است.مهندس دوستی با 
توجه به برگزاری جام جهانی 2۰22 افزود: قطری ها متقاضی 
محصوالت کشــاورزی هرمزگان هستند و با توجه به اینکه 

بندر دیر  پایانه صادراتی اســت جهت تســهیل در ترانزیت 
محصوالت کشاورزان استان بندرشــیو فعال سازی می شود.  
نماینده عالــی دولت در هرمزگان حفــظ میراث ملموس و 
ناملموس فرهنگی و توسعه صنایع دستی در هرمزگان را مهم 
برشمرد و خاطرنشان کرد: برای گذر از صنایع دستی معیشتی 
و افزایش تولیدات در این حوزه، تهیه  ماشــین آالت مرتبط 
ضرورت دارد و از محل اعتبارات فنی و مهندسی تسهیالت و 
حمایت هایی برای تک رقمی شدن سود بازپرداخت تسهیالت 
درنظر گرفتیم که فعاالن عرصه صنایع دستی بتوانند کار خود 
را توســعه دهند.  اســتاندار هرمزگان احداث  شهر میوه های 
گرمســیری بندرعباس را مزیت ممتاز هرمزگان در صادرات 
دانست و گفت: از بخش خصوصی مشارکت کننده در این طرح 
حمایت کامل می کنیم چراکه ایجاد شهر میوه های گرمسیری 
جزء مهمی از برنامه پیشــرفت مردم اســاس هرمزگان است 
که با تمام امکانات بارانداز، ترانزیت و لجستیک در موقعیت 
 مجاورت با فرودگاه؛ بعنوان یک پــروژه با ابعاد ملی مطرح 
می شود و در آینده می تواند نقش بسزایی در توسعه صادرات 
داشته باشــد. مهندس مهدی دوستی همچنین از آغاز مطالعه 
و بررســی اصالح فرآیندها در اســتان نیز خبرداد و اصالح 
فرآیندهای گمرکی  را مشــمول تمــام رویه های صادراتی و 
وارداتی از محل ورود و خروج کاال تا مسیرهای حمل و نقل 

دانست .

استاندار هرمزگان خبر داد

صادرات محصوالت کشاورزی هرمزگان به قطر
وزیر کشور:

رهبر انقالب اسالمی در دیدار پیشکسوتان دفاع مقدس :

دفاع مقدس نشان داد صیانت از کشور با مقاومت به دست می آید نه با تسلیم
صفحه  1 را بخوانید



کشف ۸۰ ُتن کاالی قاچاق 
در گمرک شهید باهنر بندرعباس

  گروه خبر // سرپرســت اداره کل گمرک شــهید 
باهنر از کشف و ضبط ۸۰ تُن کاالی قاچاق از مجموع 
۹۶ تُن کاالی اظهار شده به ارزش بیش از ۱2 میلیارد 
ریال در این گمرک خبر داد. » فریبرز گرگی« افزود: 
با اتخاذ تسهیالت و خدمات شبانه روزی در خروج 
 کاالهای رویه صادرات و انجام تشــریفات گمرکی 
 در راســتای جلوگیــری از خســارت کاالهــای 
ســریع الفساد به ویژه میوه و تره بار، متاسفانه افرادی 
سودجو با فرصت طلبی طی دو فقره اظهارنامه صادراتی 
در مجموع ۹۶ تُن کاال شــامل خربزه، خیار سبز، آلو 
سیاه و سیب در سیستم جامع گمرکی اظهار کرده اند.

وی ادامــه داد: در اجرای دقیق کنترل های گمرکی و 
 با هوشــیاری کارکنان گمرک شهبد باهنر از مجموع 
۹۶ تن کاالی اظهار شــده مقدار ۸۰ تن کاال به ظن 
قاچاق کشف و ضبط گردید.سرپرست اداره کل گمرک 
 شهید باهنر بیان کرد: از این مقدار حدود ۵۷ تن کیوی

) ممنوع فصلی(تحت عنوان سیب درختی اظهار گردیده 
 که چنانچه افراد سود جو موفق به اجرای نیت متقلبانه 
 مــی شــدند، مــی توانســتند از محل صــادارت 
سیب درختی در مقابل  واردات کاالی موز ترخیص 
کنند.به گفته گرگی، همچنیــن 2۳ تن گوجه فرنگی 
زراعی از نوع عوارضی هــر کیلوگرم ۶۰هزار ریال 
بوده که به صورت جاســازی شــده در زیر کاالی 
اظهار شــده و با نام کاالی دیگر بود کشف شد.وی 
همچنین ارزش محموله کشــف شده را به میزان ۴۳ 
هــزار و ۴۱۰ دالر و برابــر با ۱2 میلیــارد و ۳۴۱ 
میلیون و ۷۰۰هــزار ریال اعالم کرد.به گزارش ایرنا، 
 سرپرست اداره کل گمرک شــهید باهنر خاطرنشان

  کرد: دســتور الزم برای تشــکیل پرونده قاچاق و 
 سیر مراحل رســیدگی در مرجع قضایی صادر شده 

است.
پیکر مطهر شهید دوران دفاع مقدس 

هرمزگان شناسایی شد
  گروه خبر // مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
هرمزگان از شناســایی پیکر »شهســوار بهرامی« از 
شــهیدان دوران دفاع مقدس این استان هرمزگان بعد 
از سال ها خبرداد. عطا ناوکی افزود: پیکر مطهر شهید 
»شهســوار بهرامی« پس از ۳۴ سال چشم انتظاری 
 خانواده این شهید بسیجی تفحص و از طریق آزمایش  
ایرنــا؛   ) DNA ( شناســایی شــد.به گــزارش 
شــهید شهسوار بهرامی متولد ســال ۱۳۴۶ از استان 
هرمزگان عازم جبهه های جنگ شد و چهارم خرداد 
ســال ۱۳۶۷ در منطقه  عملیاتی شلمچه شهید شد و 

پیکر پاکش در منطقه برجای مانده بود.

خبر

خبری
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سرمقاله

  ۳۱ شــهریور سالروز شروع جنگ تحمیلی از سوی رژیم بعث عراق علیه 
 جمهوری اســالمی ایران، به عنــوان آغاز دفاع مقدس نامگذاری شــده و از 
۳۱ شهریور تا ۶ مهر ادامه دارد.در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ رژیم بعثی عراق با تصمیم 
و طرح قبلی و با هدف برانداختن نظام نوپای جمهوری اســالمی، جنگی تمام 
عیار را علیه ایران اسالمی آغاز کرد. صدام حسین رئیس جمهور عراق با ظاهر 
شدن در برابر دوربین تلویزیون عراق، با پاره کردن قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر، آغاز 
تجاوز رژیم بعثی به خاک ایران را اعالم کرد.جنگی نابرابر در شرایطی به ایران 
تحمیل شد که از جانب استکبار جهانی آمریکا تحت فشار شدید قرار داشت و 
در داخل کشور نیز جناح های وابسته به غرب و شرق، با ایجاد تبلیغات و ایجاد 
درگیری های نظامی در صدد تضعیف نظام بودند. در جنگ تحمیلی، رژیم بعث 
عراق، جنگی ناخواســته را به کشور ما تحمیل کرد و با نادیده گرفتن استقالل 
سرزمین ما به ایران اسالمی تجاوز کرد. از این رو، مردم غیرتمند ایران، در دفاعی 
مقدس، از حق خود که از استقالل سرزمین و هویت دینی ملی خود بود، دفاع 
کردند.از جلوه های معنویت در دفاع مقدس، حالت تضرع، استغاثه و راز و نیاز 
عارفانه رزمندگان اسالم بوده است. دفاع مقدس، فرصت نمایش خالصانه ترین و 
زیباترین دعاها را پدید آورد. در کنار نماز و قرآن، دعا بود که یاد خدا را در دل 
رزمندگان زنده نگاه می داشت، به آنان قدرت روحی می بخشید و سختی های نبرد 
را برای آنها آسان تر می ساختند.شجاعت فرماندهان ورزمندگان نیز ، در دوران 
هشــت سال دفاع مقدس، مثال زدنی بود.از ارزش هایی که رزمندگان اسالم در 
دفاع مقدس بدان متصف هستند، بی اعتنایی به دنیا و مظاهر فریبنده آن است. 
رزمندگان اسالم در دوران نوجوانی و جوانی به همه لذت های دل فریب دنیا پشت 
پا زدند و حضور در جبهه و دفاع از میهن و نظام اسالمی را برتر دیدند. بی گمان، 
بدون دل بریدن از دنیا و دل بستن به آخرت، رزمندگان هیچ گاه توفیق آفرینش 
حماسه های سترگ و ماندگار دفاع مقدس را نمی یافتند.از عوامل پیروزی آفرین 
در صحنه نبرد، خطرها را به جان خریدن و به پیشواز مرگ سرخ رفتن بود. ترس 
از مرگ و اشتیاق به زنده ماندن، با روح جنگجویی و رزمندگی ناسازگار است. 
یکی از ارزش هایی که رزمندگان اسالم با تکیه بر آن، پیروزی های بزرگی را برای 
جبهه حق به ارمغان آوردند، شهادت طلبی است. رزمندگان اسالم از آن جا که 
دفاع در برابر تهاجم بعثیان را مقدس می دانستند و مرگ در این راه را برای خود، 
مرگی سعادت آفرین و افتخارآمیز ارزیابی می کردند، نه تنها از دادن جان دریغ 
نمی ورزیدند که آن را شیفته اند. شهادت طلبی رزمندگان اسالم به عنوان عامل 
معنوی، از امتیازهای جبهه حق در برابر جبهه باطل بود. پس همه باید بدانند که 
این خاک و کشور و نظام مقدس جمهوری اسالمی به سادگی پایدار نمانده است و 
بایستی حافظش باشند و اجازه ندهند که هیچ دشمنی به آن دست درازی کند وبه 
همین دلیل بحمداهلل در حوزه دفاعی به موفقیت های چشمگیری دست یافته ایم 
و دشمنان هم قدرت دفاعی ایران را می دانند و به همین دلیل از شیوه های دیگر 
برای ضربه زدن به ایران استفاده می کنند که بایستی هوشیار باشیم. بایستی همگان 
حافظ ارزش ها وآرمان های دفاع مقدس باشــیم ودر استان هرمزگان که در 
حوزه زمینی، دریایی و هوایی در دفاع مقدس نقش داشته است، یادمان ایرباس 
 وباغ موزه دفاع مقدس نیز زودتر احداث شــود تا نسل امروز با دفاع مقدس و 

    علی زارعیرشادت های نسل دفاع مقدسی های بیشتر آشنا شوند .

حافظ آرمان های دفاع مقدس باشیم

گروه خبر // استاندار هرمزگان از آغاز اجرای 
طرح بازآفرینی شــهری در محله اسالم آباد 

بندرعباس خبرداد. 
   به گزارش خبرنــگار دریا ، با حضور مهندس 
مهدی دوســتی اســتاندار هرمزگان جلسه ستاد 
بازآفرینی شهری با دســتور کار شروع طرح در 
محله اســالم آباد برگزار شد.استاندار هرمزگان 
گفت: طرح بازآفرینی شــهری بعنــوان الگو از 
محله اســالم آباد شــروع می شــود  و افزایش 

مشــارکت اجتماعی مهمترین شاخص پیشرفت 
طــرح خواهدبود.مهندس دوســتی تاکید کرد: 
جلسات ستاد بازآفرینی شهری به جهت اهمیت 
تا اطالع بعدی با حضور استاندار، معاون عمرانی، 
شــهردار،فرماندار و شخص مدیران عضو برگزار 
و متناسب با بافت شهری تصمیم گیری می شود.

وی باتوجــه به نقش فرهنگی و پیشــگیری از 
آسیب های اجتماعی بر اهمیت رعایت استاندارد 
در اصــالح معابر تاکید کرد و گفــت: در حوزه 

بازآفرینی شهری اولویت بازگشایی معابر اصلی 
است که در محله اســالم آباد نیز  باهدف ایجاد 
مسیرهای دسترسی بیشتر و تسهیل تردد شهری 
باز آفرینی از بازگشــایی معبر شروع می شود.
استاندار هرمزگان در مسئله بازآفرینی عالوه بر 
بازگشــایی و اصالح معابر دو موضوع دیگر را 
مطرح کــرد و ادامه داد: تعریف پروژه های جدید 
ورزشــی، فرهنگی، تفریحی و آموزشی در محله 
و تقویت و کارآمد کــردن ظرفیت های موجود 

در محله نیز از مســائل مهم بازآفرینی هســتند 
که الزم اســت با برنامه زمانبندی شده پیشرفت 
 داشته باشند.مهندس دوستی همچنین بر ضرورت 
تعریف و جانمایی پروژه های ویژه بازآفرینی محله 

اسالم آباد همزمان با شروع طرح تاکید کرد .

استاندار هرمزگان خبر داد 

آغاز طرح بازآفرینی شهری در محله اسالم آباد بندرعباس 

 

  گروه خبر // رئیس دانشــگاه آزاد اســالمی هرمزگان گفت:  
رشــته هایی که اکنون در این دانشــگاه آموزش داده می شود 

متناسب با ظرفیت ها و نیازهای این استان است.
   محمد حسین رنجبر اظهار داشت:  رشته هایی که از سال تحصیلی 
گذشته در این دانشگاه تاسیس شــده متناسب با نیاز هرمزگان 
بوده اند.وی ادامه داد:  نزدیک به ۶۵ رشته محل در مقاطع کاردانی 
و کارشناسی و متناســب با توسعه صنایع داریم و درصددیم سه 
پردیس دیگر ایجاد کنیم.وی اضافه کرد:  رشته هایی دریایی مانند 
ناوبری، لجســتیک و حمل و نقل دریایی و 2۷ رشــته جدید را 
در مقطع کاردانی و کارشناســی مرتبط با دریا توسعه داده ایم و 
۱۳ رشــته مرتبط با فعالیت های صنعتی در هرمزگان فعال است 
که می توان به رشــته های مکانیک و متالوژی و مهندسی شیمی 
اشــاره کرد که مرتبط با فعالیت های پاالیشــگاهی است.رئیس 

دانشــگاه آزاد اســالمی هرمزگان افزود: این رشته ها در مقطع 
کاردانی و کارشناسی آموزش داده می شود و معتقدیم داوطلبان و 
عالقه مندان همه رشته های مرتبط با حوزه دریا و صنایع فعال در 
این استان می توانند در همین استان تحصیل کنند.رنجبر بیان کرد:  
حتی تاسیس رشته های متناسب با نیاز در مناطقی مانند جاسک 
که در آینده توسعه می یابد در برنامه آینده این دانشگاه قرار داشته 
و درحال ایجاد آن ها هستیم، ۱۰ رشته متناسب با توسعه سواحل 
مکران از جمله در زمینه صنایع پاالیشگاهی، پتروشیمی، شیمی و 
متالوژی ایجاد می شود.وی ابراز داشت: سایر رشته هایی مورد نیاز 
آینده درحال شناسایی هستند تا نسبت به تاسیس آن ها اقدام شود،  
مزیت خوبی در دانشگاه آزاد اسالمی وجود دارد و این دانشگاه 
می تواند هم به صورت شبکه ای اقدام کند و هم امکان جابه جایی 

رشته ها را دارد.

*  امکان جابه جایی رشته ها در دانشگاه آزاد وجود دارد
  رئیس دانشگاه آزاد اسالمی هرمزگان ادامه داد: همزمان یک رشته را 
در چند شهر نزدیک به هم آموزش نمی دهیم چراکه مشکل ایجاد می کند 
اما این قابلیت وجود دارد که متناســب با قابلیت ها و ظرفیت های هر 
منطقه رشته ها را جابه جا کنیم بدین صورت که برای مدتی مثاًل یک تا 
2 سال رشته ای در یک شهر آموزش داده شود و سپس به شهر دیگری 
منتقل بشود.وی اظهار داشت: دانشکده مهارت و کارآفرینی دانشگاه آزاد 
اسالمی در واحد بندرعباس هم بیشتر رشته های مورد نیاز در زمینه دریا 
را فعال کرده است به جز رشته ناوبری که در قشم فعال است و این امکان 
وجود دارد که ســال آینده این رشته را جابه جا کرده و در بندرعباس 
آموزش داد.به گزارش ایرنا ؛ وی اضافه کرد: دانشــگاه آزاد اســالمی 
هرمزگان با ۹ واحد و پنج مرکز و یک پردیس دانشــگاهی در بشاگرد 
دارای افزون بر 2۵ هزار دانشجو در مقاطع و رشته های مختلف است.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی هرمزگان عنوان کرد

رشته های دانشگاه آزاد اسالمی هرمزگان متناسب با ظرفیت های استان
 

گروه خبر// مدیرعامــل نیروگاه بندرعباس از 
طراحی، ساخت و بازسازی ۱۲۰۰ قطعه تخصصی 
از ابتدای سال جاری تاکنون در این نیروگاه خبر 

داد.
  به گزارش خبرنگار دریا؛ »داریوش محمودی« 
عنوان کــرد: با توجه به شــرایط تحریم و موانع 
موجــود در تأمین قطعات خارجی، اســتفاده از 
توان مندی های ساخت داخل بهترین گزینه برای 
تأمیــن قطعات، جهت تولید بــرق پایدار در این 

نیروگاه اســت که حرکت در مسیر ساخت داخل 
موجب حمایت از تولیدکننده های داخلی، کمک به 
اشتغال و صرفه جویی ارزی خواهد شد.مدیرعامل 
نیروگاه بندرعباس افزود: این مجموعه در نیمه اول 
امسال، موفق به بومی سازی بیش از ۱2۰۰ قطعه 
مهم کوچک و بزرگ نیروگاهی شــده که عالوه 
بر صرفه جویی ارزی، گام بسیار مهمی در عرصه 
افزایش دانش این بخش مهم صنعت برق کشــور 
برداشته اســت.وی بیان کرد: در این بازه زمانی 

قطعات یدکی ولوهای آب شیرین کن، نازل تفلونی 
و هدر آب پاش آب شیرین کن، قطعات بانداسکرین، 
تــوری، قرقره، زنجیر بانداســکرین، ســاخته 
شــده اســت.محمودی در ادامه افزود: هوزینگ 
مکانیکال سیل، کاسه نمد، قطعات کمپرسور شامل: 
اینترکولر سوپاپ ولوها، رینگ پیستون ها، گلندهای 
روغن، دیافراگم، شاتون، شفت و پیستون کمپرسور 
فیلترهای هوا، قطعات پوسته یاتاقان بانداسکرین، 
یاتاقان و پوسته یاتاقان G.R.FAN، پروانه پمپ 

بلودان آب شیرین کن، کمربند و نازل جهت انشعاب 
جدید مســیر آب دریا در کلرزنی، ساپورت های 
داخلی تانک میکس بد، استم اکچویتور کنترل والو 
آب شــیرین کن، پولی کمپرسور هیدروژن، شافت 
پمپ بلودان آب شــیرین کن در این مدت توسط 
متخصصان داخلی نیروگاه بومی سازی شده است.

مدیرعامل نیروگاه بندرعباس در پایان خاطرنشان 
کرد: نیروگاه بندرعباس بــا ۶ واحد تولیدی و با 
مجموع ظرفیت ۱۳2۰ مگاوات ساعت بزرگ ترین 
نیروگاه جنوب شــرق کشور است که ضمن تولید 
پایدار انرژی حیاتی برق و پشــتیبانی از شــبکه 
سراســری، بخشی از قطعات مورد نیاز خود را با 
تکیه بر دانش، تجربــه و تخصص کارکنان خود 

طراحی و مورد ساخت و بازسازی قرار می دهد.

در نیمه اول سال جاری محقق شد؛

ساخت و بازسازی ۱۲۰۰ قطعه تخصصی در نیروگاه بندرعباس

آگهی تحدید حدود عمومی شهرستان پارسیان  
آگهی تحدیدحدود امالک و مستغالت حوزه ثبتی پارسیان که می بایست طبق ماده 14قانون ثبت آگهی آنها منتشر شود و همچنین 
پالک هایی که بعلت عدم حضور مالک یا نماینده قانونی آنها از نوبت خارج شده بشرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می شود:  

پالک 3  /5934 اصلی بنام محمد دربان فرزند احمد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 678.06 متر مربع واقع در بوچیر 
پالک 15935 اصلی بنام سید محمد هوشمند  فرزند سید احمد ششدانگ یک قطعه زمین زراعی  به مساحت 111784 متر مربع 

واقع در بهده 
پالک 15936 اصلی بنام سید محمد هوشمند فرزند سید احمد  ششدانگ یک قطعه زمین زراعی  به مساحت 32870متر مربع 

واقع دربهده  
پالک 1  /1711 اصلی بنام بهنام رحیمی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 400 متر مربع واقع در چهواز 
پالک2  /1711 اصلی بنام بهنام رحیمی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 112449.4 متر مربع واقع در 

چهواز  
مورخ21/07/1401

پالک 2  /3018 اصلی بنام احمد هاشمی فرزند عبدالرحمن ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 31874.64 متر مربع 
واقع در دشتی 

پالک 3  /3018 اصلی بنام احمد هاشمی فرزند عبدالرحمن ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 6593.86 متر مربع واقع 
در دشتی 

پالک 16027 اصلی بنام عبداهلل ایرانی فرزند علی دوازده سهم مشاع از چهل و دو سهم ، فاطمه ایرانی فرزند علی بیست و چهار 
ســهم مشــاع از چهل و دو سهم و حلیمه ایرانی فرزند علی شش سهم مشاع از چهل و دو سهم یک قطعه زمین  به مساحت 

29232.7 متر مربع واقع در دشتی
پالک 15932 اصلی بنام ناصر مفتولی  فرزند سلطان ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 908.32 متر مربع واقع در مغدان 
پالک 15933 اصلی بنام ناصر مفتولی  فرزند سلطان ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 940.37 متر مربع واقع در مغدان 

مورخ22/07/1401
پالک 2  /3421 اصلی بنام خاتون قاسمی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 28861.19 متر مربع واقع 

در عمانی 
پالک 4031 اصلی بنام یوسف شاهینی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 30476.91 متر مربع واقع در 

کوشکنار
پالک 4133 اصلی بنام فاطمه هاشــمی فرزند عبدالرحمن ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 1854 متر مربع واقع 

درکوشکنار 
پالک 4164 اصلی بنام محمد محمدی فرزندجاســم  ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 10100.37 متر مربع واقع 

درکوشکنار 
پالک 4185 اصلی بنام علی زارعی فرزندسلطان  ششدانگ یک قطعه زمین زراعی  به مساحت 47093 متر مربع واقع درکوشکنار  

مورخ23/07/1401
پالک 1  /4185 اصلی بنام علی زارعی فرزندســلطان  ششــدانگ یک قطعه زمین زراعی  به مساحت 11036.16متر مربع واقع 

درکوشکنار  
پالک4206  اصلی بنام محمد ارایش   فرزند احمد شش دانگ یک قطعه زمین زراعی  به مساحت 22503.09 متر مربع واقع 

درکوشکنار
پالک4289 اصلی بنام عبداهلل دلو فرزند حسین  ششدانگ یک قطعه زمین زراعی  به مساحت 106150.48 متر مربع واقع در 

کوشکنار 
پالک 16005 اصلی بنام خالد آرایش فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 81762.02 متر مربع واقع در 

کوشکنار
پالک 16006 اصلی بنام سلطان جاسمی فرزند یوسف ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت99400 متر مربع واقع در 

کوشکنار
مورخ24/07/1401

پالک 4398 اصلی بنام یوسف جاسم زاده فرزند جاسم ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 32856متر واقع در سروباش 
پالک 1  /4398 اصلی بنام یوسف جاسم زاده  فرزند جاسم  ششدانگ یک قطعه زمین زراعی  به مساحت 6234.25 متر مربع 

واقع در سروباش 
پالک 15921 اصلی بنام عزیزه خلف زاده  فرزندسیف  ششدانگ یک قطعه زمین زراعی  به مساحت93973.11 متر مربع واقع 

درروستای سروباش  
پالک15922اصلی بنام عزیزه خلف زاده فرزندسیف  ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 32351.38متر مربع واقع در 

روستای سروباش 

پالک 16024 اصلی بنام یوسف دستگیر فرزند موسی ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 982.85 متر مربع واقع در 
غورزه

پالک 15997 اصلی بنام یوسف ارزی فرزند مراد ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 13485.32 متر مربع واقع در غورزه  
مورخ25/07/1401

پالک 15970 اصلی بنام علی راه انجام  فرزند یوسف ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 113059.34متر مربع واقع 
درسرکوه شنبه  

پالک 15971 اصلی بنام عبدالرحمن بلوچی فرزند ابراهیم  ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 3694.8متر مربع واقع 
در سرکوه شنبه

پالک 15973 اصلی بنام عبداهلل بلوچی  فرزند محمد  ششدانگ یک قطعه زمین زراعی  به مساحت 9241.42متر مربع واقع در 
سرکوه شنبه 

پالک 15974 اصلی بنام دردو بلوچی  فرزند محمد  ششدانگ یک قطعه زمین زراعی  به مساحت 17901.22 متر مربع واقع 
در سرکوه شنبه 

مورخ26/07/1401
پالک 13  /2176 اصلی بنام احمد قاسمی فرزند غالم ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 661.89 متر مربع واقع در پارسیان

پالک 31  /2223  اصلی بنام فوزیه صمدی فرزند حسن ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 266.21 متر مربع واقع در پارسیان  
پالک 19  /2224 اصلی بنام فوزیه صمدی فرزند حسن ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 48.37 متر مربع واقع در پارسیان

پالک 300  /2566 اصلی بنام مذکور نصوری فرزند حارب و هادی نصوری فرزند مذکور هرکدام به نسبت سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب چهاردیواری به مساحت 201.66 متر مربع واقع در پارسیان  

پالک 301  /2566 اصلی بنام مذکور نصوری فرزند حارب و هادی نصوری فرزند مذکور هرکدام به نسبت سه دانگ مشاع از 
ششدانگ چهارباب مغازه به مساحت 235.54 متر مربع واقع در پارسیان

پالک 398  /2566 اصلی بنام قدرت اله محمدی فر فرزند محمد ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 209.85 متر مربع واقع 
در پارسیان    

پالک 425  /2566 اصلی بنام احســان صفری فرزند ابراهیم ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 589.61 متر مربع واقع در 
پارسیان

پالک 435  /2566 اصلی بنام عبدالملک ملک پور فرزند عبداهلل ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 235.8 متر مربع واقع در 
پارسیان

مورخ27/07/1401
پالک 37  /2570 اصلی بنام عبداهلل اعزازی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 107.74 متر مربع واقع در پارسیان 
پالک 38  /2570 اصلی بنام عبداهلل اعزازی فرزند محمد ششدانگ یک باب خانه به مساحت 247.84 متر مربع واقع در پارسیان 
پالک 2  /3633 اصلی بنام قاسم گلستانی فرزند عبداله دوازده سهم مشاع از چهل و دو سهم ، خدیجه گلستانی فرزند عبداله 
شش سهم مشاع از چهل و دو سهم ، حمزه گلستانی فرزند عبداله دوازده سهم مشاع از چهل و دو سهم ، زینب گلستانی شش 
سهم مشاع از چهل و دو سهم و هاجر گلستانی شش سهم مشاع از چهل و دو سهم یک قطعه زمین محصور و بنای احداثی به 

مساحت 16930.17 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 93  /5721 اصلی بنام حســن حمزوی  فرزند اسماعیل ششدانگ یک باب خانه به مساحت 342.13 متر مربع واقع در 

پارسیان
پالک 6095 اصلی بنام جاسم بحری فرزند عبدالرحمن ششدانگ یک باب خانه به مساحت 171متر مربع واقع در پارسیان 

پالک 13696 اصلی بنام محمدولی جمالیان فرزند بهزاد ششــدانگ یک قطعه زمین به مســاحت 491.4 متر مربع واقع در 
پارسیان  -احشام 

پالک 14258 اصلی بنام محمد غواصی فرزند عبداهلل ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 250 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 15087 اصلی بنام طیب عبدلی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 240 متر مربع واقع در پارسیان

مورخ28/07/1401
پالک 15115 اصلی بنام نجم الدین زارع  فرزند هوشــنگ ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 276.76  متر مربع واقع در 

پارسیان
پالک 15245 اصلی بنام جاسم کنعانی فرزند محمد ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 287.19 متر مربع واقع در پارسیان 
پالک 15262 اصلی بنام عبدالرحیم رحیمی فرزند یوسف ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 300 متر مربع واقع در پارسیان
پالک15645 اصلی بنام محمد رحیمی فرزند عبداهلل ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 429.81 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 1 /15845 اصلی بنام حسن علی پرست فرزندعبداهلل  ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت 419.26متر مربع واقع در 

پارسیان
پالک15848اصلی بنام محمد دست افشان  فرزند یوسف ششدانگ یکباب چهار دیواری به مساحت 417.77 متر مربع واقع 

در پارسیان 
پالک15925 اصلی بنام جهان تاب زارع  فرزند هوشنگ  ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت 

240متر مربع واقع در پارسیان 
مورخ30/07/1401

پالک 15939 اصلی بنام مهدی ترابی  فرزند علی جعفر ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت 
419.52متر مربع واقع در پارسیان

پالک 15940 اصلی بنام محمد دست افشان فرزندیوسف  ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت 372.51متر مربع واقع در 
پارسیان 

پالک 15941 اصلی بنام مهدی ترابی  فرزندعلی  جعفر ششــدانگ یک قطعه زمین  به مساحت 397.72متر مربع واقع در 
پارسیان 

پالک 15942 اصلی بنام مهدی ترابی فرزند علی جعفر  ششــدانگ یک قطعه زمین  به مساحت 376.02متر مربع واقع در 
پارسیان 

پالک 15943 اصلی بنام مهدی ترابی  فرزند علی جعفر ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت354.26 متر مربع واقع در پارسیان 
پالک 15944 اصلی بنام مهدی ترابی  فرزند علی جعفر  ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 438متر مربع واقع در پارسیان 

مورخ01/08/1401
پالک 15964 اصلی بنام فاطمه رحیمی  فرزند عبدالفتاح ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت240 متر مربع واقع در پارسیان 

پالک 15972 اصلی بنام عبداحمید محمدی فرزند محمد  ششدانگ یک قطعه زمین زراعی  به مساحت 54539.2متر مربع 
واقع در پارسیان 

پالک 16001 اصلی بنام حفصه خلفی فرزند عبداهلل ششــدانگ یک قطعه زمین زراعی به مســاحت7343 متر مربع واقع در 
پارسیان  -قاسم آباد

پالک 16002 اصلی بنام حفصه خلفی فرزند عبداهلل ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 27120.65 متر مربع واقع 
در پارسیان  -قاسم آباد 
مورخ02/08/1401

پالک 15975 اصلی بنام علی رکابدار فرزند حسن ششدانگ یک باب خانه به مساحت218.17 متر مربع واقع در پارسیان 
پالک 15986 اصلی بنام شیخه نجات فرزند اسماعیل ششدانگ یک باب خانه به مساحت 348.95 متر مربع واقع در پارسیان 
پالک 15988 اصلی بنام یوسف علی پور فرزند محمد ششدانگ یک باب خانه به مساحت296.95 متر مربع واقع در پارسیان  -

احشام 
پالک 15993 اصلی بنام مریم حسینی فرزند یوسف ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت243.18 متر مربع واقع در پارسیان  -

احشام
مورخ04/08/1401

پالک 16003 اصلی بنام عبدالملک ملک پور فرزند احمد ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 71.23 متر مربع واقع در 
پارسیان 

پالک 16007 اصلی بنام احسان صفری فرزند ابراهیم ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت300 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 16011 اصلی بنام محمدسعید یوسف نژاد فرزند خالد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت238 متر مربع واقع در پارسیان

پالک 16012 اصلی بنام احمد یوسف نژاد فرزند یوسف ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت240 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 16016 اصلی بنام محمد عابدی فرزند ابراهیم ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 269.7 متر مربع واقع در پارسیان  -احشام
پالک 16021 اصلی بنام حسن علی پرست فرزند عبداهلل ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت245.16 متر مربع واقع در پارسیان

مورخ05/08/1401
لذا بموجب دستور ماده 15 قانون ثبت  از صاحبان امالک و مجاورین پالکهای فوق الذکر دعوت می شود در وقت مقرر تحدید 
حدود که از ساعت 8صبح شروع می شود در محل حضور بهم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده  قانونی 
ایشان حاضر نباشند تحدید حدود با معرفی مجاورین بعمل خواهد آمد و برابر ماده 20 قانون ثبت اسناد و امالک از تاریخ تنظیم 
صورتجلسه تحدید حدود اعتراضات تا سی روز پذیرفته خواهد شد و معترض می بایستی اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت 
اسناد و امالک پارسیان تسلیم نماید و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع 
ذیصالح قضایی تسلیم نماید ضمناً طبق تبصره دو ماده واحده قانون  مصوب 25   /3   / 1375تعیین و تکلیف پرونده های معترض 
ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضائی از بین رفته است معترض می بایست ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی محل وقوع ملک تسلیم نماید و إال حق او ساقط خواهد 

شد.   /پ-  1708/182م/الف- تاریخ انتشار : 31    /06    /1401
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معاون اجرایی رئیس جمهور:
راه آهن بوشهر وارد فاز اجرایی می شود

   سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها // معاون اجرایی 
رئیس جمهور گفت: منابع مالی اجرای طرح راه آهن بوشــهر 
به شــیراز از محل تهاتر نفت اختصاص یافت و امید اســت 
این طرح وارد فاز جدیدی شــود. به گزارش خبرنگار دریا ؛ 
ســیدصولت مرتضوی در جریان سفر به استان بوشهر در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: این سفر با هدف نظارت میدانی بر اجرای 
دستورات رئیس جمهور و بررسی روند اجرای مصوبات سفر 
اول صورت گرفته اســت.وی اضافه کرد: آنچه از محل منابع 
عمومی اجرای مصوبات سفر اول بوده بیش از ۱2۰ درصد در 
سال گذشته تخصیص یافته و در سال ۱۴۰۱ نیز برخی اعتبارات 
تخصیص یافته است.به گفته معاون اجرایی رئیس جمهور، تامین 
منابع مالی اجرای طرح راه آهن بوشــهر به شیراز نیز از محل 
تهاتر نفت اختصاص یافت و امید اســت طــرح راه آهن وارد 
فاز جدیدی شــود و در بازه زمانی تعریف شده به بهره برداری 
برسد.مرتضوی بیان کرد: شرط رئیس جمهور این است که انجام 
سفر دوم مستلزم تحقق مصوبات ســفر اول است و ما در این 
بازدیدهای میدانی مشکالت فراروی اجرای طرح ها را برطرف 
و منابع مالی الزم را تامین می کنیم.وی تصریح کرد: در این سفر 
مشــکالت اجرایی مصوبات و دستورات دور اول سفر رئیس 
جمهور به بوشهر بررسی و ضمن رفع موانع، منابع مالی آنها نیز 

تامین می شود.
استاندار کرمان :

زمین های رها شده در کرمان
 به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یابد

  آرزو توکلی سرویس اســتان ها // استاندار کرمان گفت: 
زمین های رها شــده در سطح شهر باید شناسایی و در اختیار 
طرح نهضت ملی مســکن قرار داده شود.به گزارش خبرنگار 
دریا ، محمدمهدی فداکار در جلســه شــورای مسکن استان 
کرمان اظهار کرد: جهش مســکن یک پروژه ملی است و تمام 
دستگاه ها باید برای اجرای این طرح همکاری کنند.وی با اشاره 
به مشکالت بر سر راه اجرای این طرح در استان کرمان، گفت: 
بانک های استان باید در زمینه پرداخت تسهیالت مسکن پای 
کار بیایند. زمین های رها شده در سطح شهر باید شناسایی و در 
اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار داده شود.استاندار کرمان 
تصریح کرد: مردمی سازی مسکن، یک ظرفیت است. اگر زمین 
باشد مردم خودشان برای ساخت پای کار می آیند.وی با تسهیل 
شرایط برای ساخت مسکن مددجویان کمیته امداد و بهزیستی 
را مــورد تاکید قرار داد و بیان کــرد: باید از تمام ظرفیت های 
قانونی برای ساخت مسکن برای این اقشار کمک گرفته شود و 

شهرداری ها و دهیاری ها هم کمک کنند.

خبری

روابط عمومی 
 شیالت رهمزگان 

آیا مي دانيد گوشت ماهي و ميگو حاوي 13 نوع ویتامين ضروري بدن است

حسن سیالوی سرویس استان ها // سرپرست مرکز 
بهداشت خوزستان با بیان اینکه بیماری وبا در استان 
خوزستان آندمیک بوده و انتظار وقوع آن در فصل های 
 بهار و پاییز زیاد اســت، گفت: بیمــاری وبا از طریق 
آب آشامیدنی غیربهداشتی، آشامیدنی ها و مواد غذایی 
آلوده مانند سبزی ها و میوه هایی که به روش بهداشتی 
سالم سازی نشده اند، آلودگی غذاهای پخته شده بعد از 
تهیه، استفاده از غذاهای شب مانده و انتقال آلودگی 
از طریق دست به غذای تهیه شده پس از پخت منتقل 

می شود. 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛دکتر پژمان بختیاری نیا 
با اشاره به نزدیک شدن به فصل پاییز، اظهار کرد: 
بیماری وبا در استان خوزستان آندمیک بوده و در 
فصل های بهار و پاییز انتظار وقوع بیماری بیشــتر 
است.بختیاری نیا خاطرنشان کرد: وبا یک بیماری 
اسهالی واگیردار اســت که اصلی ترین عالمت آن 
اسهال حاد آبکی است؛ این بیماری از طریق مصرف 
آب و غذای آلوده به مدفوع انسانی ایجاد می شود. 
بــه دلیل مقاوم بودن میکروب بیمــاری وبا به یخ 
زدگی، قالب های یخ آلوده نیز از منابع مهم بیماری 

به شمار می روند.
  سرپرست مرکز بهداشت خوزستان افزود:  عامل 
بیماری وبا در آب آلوده، محیط های مرطوب، میوه 

و سبزیجات زنده می ماند ولی نسبت به خشکی و 
نور آفتاب تحملی ندارد و با جوشاندن آب به مدت 
یک تا ســه دقیقه یا ضدعفونی آب با کلر، از بین 

می رود.
  وی در خصــوص عالئم بیماری وبا تصریح کرد: 
باکتری ویبریوکلرا عامل بیماری وبا، فقط انسان را 
مبتال می کند؛ این بیماری باعث ایجاد طیف وسیعی 
از عالئم می شــود، به گونه ای که تقریبًا ۷۵ درصد 
از افراد هیچ نشانه ای از بیماری ندارند، 2۰ درصد 
دیگر دچار اسهال خفیف می شــوند، تقریبا در ۵ 
درصد از افراد مبتال، اســهال آبکی شدید، استفراغ 
و از دســت رفتن آب بدن رخ می دهد و این افراد 
باید به موقع به مراکز درمانی جهت جایگزینی آب 

و امالح مراجعه کنند.
  سرپرســت مرکز بهداشت خوزستان ادامه داد: در 
افرادی که دچار عالئم شــدید وبا می شوند، عالئم 
با اســهال آبکی حجیم بدون تب و زورپیچ شکم 
آغاز می شــود؛ مدفوع بیماران وبایی ظاهر مایع 
شــفافی دارد که به مدفوع آب برنجی معروف بوده 

 و معموالً بدون بو بوده یا بوی ماهی می دهد. در این 
بیماری اســتفراغ و گرفتگی های دردناک در پاها 

شایع است. 
  در موارد شــدید بیماری زورپیچ در معده و درد 
در دست ها و پاها ممکن است وجود داشته باشد. 
پوست بدن در افراد مبتال، چروکیده و ادرار آنان کم 

و بسیار غلیظ می شود.
  وی افزود: دوره نهفتگــی بیماری )دوره پنهانی( 
فاصله زمانی است که پس از ورود عامل بیماری زا 
به بدن، نشانه های بیماری از چند ساعت تا پنج روز 
و به طور متوسط یک تا دو روز بعد از عفونت ظاهر 
می شود و برای دو تا ســه روز و در بعضی موارد 
تا پنج روز ادامه می یابد و شدت عالئم بیماری به 
سرعت و مدت از دست رفتن مایعات بدن بستگی 

دارد.
  بختیاری نیا به راه های انتقال بیماری وبا اشاره کرد 
و گفت: در کل افرادی باعث انتقال عفونت هستند 
که بعد از اجابت مزاج، دستان خود را به طور کامل 
نمی شویند و در اثر تماس مستقیم با دیگران یا در 

اثر تماس با مواد غذایی، عفونت را به ســایر افراد 
منتقل می کنند و بدون شــک، بلند بودن ناخن ها 

می تواند بر خطر انتقال بیماری بیفزاید.
  وی اضافه کرد: بیماری وبا از طریق آب آشامیدنی 
غیربهداشــتی، آشــامیدنی ها و مواد غذایی آلوده 
مانند ســبزی ها و میوه هایی که به روش بهداشتی 
سالم سازی نشــده اند، آلودگی غذاهای پخته شده 
بعد از تهیه، استفاده از غذاهای شب مانده و انتقال 
آلودگی از طریق دســت به غذای تهیه شده پس از 

پخت منتقل می شود.
  وی افزود: شــیر دادن کودکان با بطری که با ماده 
ضد عفونی به خوبی تمیز نشده باشد نیز یک عامل 

خطر چشمگیر برای شیرخواران است.
  بختیاری نیا به توصیه هایی در خصوص پیشگیری 
از بیماری وبا اشاره کرد و گفت: شستن دست ها با 
آب و صابون قبل از آمــاده کردن و خوردن غذا، 
دادن غذا به کودک و همچنین بعد از اجابت مزاج، 
تماس با مواد غذایی خام و نشسته، تعویض پوشاک 
بچه، تمــاس با زباله و ... نقش بســیار مهمی در 

پیشگیری از بیماری های اسهالی دارد.
وی ادامه داد: راه دیگر پیشــگیری از بیماری های 
اســهالی نوشیدن آب سالم و بهداشتی و استفاده از 
آب سالم در شستشــو و طبخ مواد غذایی است؛ 
همچنین در ســفرها دقت شود از آب مطمئن برای 

نوشیدن استفاده شود.
  سرپرســت مرکز بهداشت خوزستان گفت: برای 
پیشــگیری از بیماری های اسهالی باید سالم سازی 
سبزی ها و میوه ها )پاکسازی، انگل زدایی، ضدعفونی 
و شستشــو( به درســتی انجام و از خرید هرگونه 
مواد غذایی و خوراکی از دست فروشان و مصرف 
ساالدهای فصل در ساندویچی ها و رستوران های 

غیربهداشتی خودداری شود.
  بختیاری نیــا در پایان تاکید کرد: در صورت بروز 
اســهال حاد آبکی، بدون انجام خــود درمانی به 
نزدیکترین مراکز خدمات بهداشتی درمانی مراجعه 
شود و قبل از مراجعه، چنانچه بیمار قادر به نوشیدن 
اســت، مایعات کافی از جمله محلــول خوراکی 
درمانی او آر اس به بیمار بدهید. برای تهیه محلول 
خوراکی درمانی او آر اس، یک بســته از آن را در 
یک لیتر آب جوشــیده سرد شــده حل کنید و به 

تدریج به بیمار بدهید.

هشدار جدی بهداشت خوزستان در خصوص بروز بيماری وبا

 سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها // 
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان 
 جهاد کشــاورزی اســتان بوشهر گفت: 
پنج هزار و ۴۹۶ میلیــارد ریال اعتبار در 
بوشهر  استان  کشاورزی  تسهیالت  حوزه 

جذب شد.
  به گزارش خبرنگار دریا، شاپور رضایی 
در آئین معارفه سرپرست های مدیریت 
امــور ســرمایه گذاری و مدیریت امور 
برنامه و بودجه این سازمان اظهار داشت: 
پرداخت کامل سهم اعتبارات تخصیصی 
از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون 
بودجه سال ۱۴۰۰ با عاملیت بانک های 
کشــاورزی، توســعه تعاون و صندوق 
کارآفرینی امید در اســتان بوشهر محقق 
شد.وی بیان کرد: در مجموع حدود ۵۹ 
درصد تسهیالت پرداختی استان از محل 
تسهیالت مذکور با مجموع مبلغ 2 هزار 
و ۵۴۸ میلیارد ریال در زیر بخش های 
کشــاورزی اســتان جذب شد.رضایی 
ادامه داد: عمده طرح های دریافت کننده 
تسهیالت در بخش های صنایع تبدیلی و 
غذایی، شــیالت و آبزیان، دام و طیور و 

تولیدات گیاهی بوده است.وی اظهار کرد: 
بخش کشاورزی استان بوشهر در جذب 
به موقع سهم برای استان از این تسهیالت 
حائز رتبه اول کشوری در سطح استان ها 
شده است.رضایی گفت: اعتبارات خرید 
بذر استان در سال جاری به صورت صد 
درصد جذب شــد که با توجه به اهمیت 
تولید محصول استراتژیک گندم، پرداخت 
تسهیالت خرید بذر با مجموع مبلغ یک 
هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به شرکت های 
تولید کننده بذر اســتان موجب تضمین 
تأمین بذر مورد نیاز کشــاورزان استان 
در زمان کاشت پاییزه، کشت به موقع و 
افزایش تولید می شود.وی افزود: استان 
بوشهر در پرداخت تسهیالت خرید بذر 
تنها استانی است که موفق به عقد قرارداد 
سهم کامل تسهیالت ابالغی شده است.

معــاون برنامه ریزی و امــور اقتصادی 
سازمان جهاد کشــاورزی استان بوشهر 
گفــت: طی دو مرحله ابــالغ اعتبارات 
امهال تسهیالت خسارت دیدگان ناشی 
از خشکسالی از محل منابع بند خ ماده 

۳۳ قانون برنامه نیز تا کنون ۴2۸ میلیارد 
ریال معادل ۹۹ درصد اعتبارات ابالغی 
جذب شد.وی گفت: استان بوشهر در این 
بخش حائز رتبه ســوم در سطح کشور 
می باشــد و اکنون نیز در حال پیگیری 
برای افزایش سهم اســتان و استفاده از 
منابع متمرکز هستیم.رضایی در خصوص 
اعتبار سرمایه در گردش تأمین نهاده های 
تولید دام و طیور و شــیالت افزود: در 
راستای کاهش تبعات ناشی از افزایش 
قیمت نهاده های تولید در سال جاری در 
بخش های دام و طیور و آبزیان و حمایت 
از تولیدکنندگان بخش کشاورزی استان 
نیز تاکنون مبلغ هزار و 2۰ میلیارد ریال 
تســهیالت به متقاضیان پرداخت شده و 
هم اکنون نیز در حال پذیرش درخواست 
متقاضیان هســتیم.در این آئین مصطفی 
قائدی به عنوان سرپرست مدیریت امور 
به  سرمایه گذاری و عبدالحسین خلعتی 
عنوان سرپرست مدیریت امور برنامه و 
بودجه ســازمان جهاد کشاورزی استان 

بوشهر معارفه شدند.

معاون جهاد کشاورزی بوشهر:

پنج هزار میلیارد تسهیالت کشاورزی در استان بوشهر جذب شد
علیرضا حائری زاده سرویس استان ها   
//  مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد 
گفت: در حال حاضر هــزار و ۵۰۰ دانش 
آموز بازمانده از تحصیل در اســتان یزد 
وجود دارند که به نظر می رســد با موج 
مهاجرت جدید به استان، این آمار افزایش 

یابد.
    بــه گــزارش خبرنگاردریــا ، کاظم 
رحیمــی نــژاد، در نشســتی خبری به 
مناسبت بازگشایی مدارس با بیان اینکه 
سال تحصیلی جدید با شعار »تحول در 
آموزش و تعمل در تربیت« در اســتان 
یزد آغاز می شود، اظهار داشت: مقدمات 
و آمادگی هــای الزم برای آغاز ســال 
تحصیلی در مدارس فراهم شــده است.
وی از برگزاری دوره های بازآموزی برای 
معلمان، برگزاری دوره های آموزشی برای 
معلمانی که به تازگی اســتخدام شده اند، 
برنامه ریزی برای اجرای طرح هایی نظیر 
طرح جامع نمازجماعت و … خبر داد و 
افزود: این اقدام در راستای ایجاد آمادگی 
برای آغاز سال تحصیلی انجام شده است.

وی عنوان کرد: ســال تحصیلی کالس 
اولی ها صبح پنجشــنبه ۳۱ شهریورماه 
آغاز می شــود و زنگ شکوفه ها نیز به 
طور نمادین در دبســتان قرآنی پسرانه 
مدرس ناحیه یک نواخته می شود.مدیرکل 
آموزش و پرورش اســتان یزد همچنین 
بیان کرد: استان یزد از پیشگامان تأسیس 
هنرستان های جوار کارخانه ای است و سه 
هنرستان معدن در همین راستا در دست 
اقدام اســت که دو مــورد آن در مهرماه 

امسال دانش آموز پذیرفته است.
   وی گفت: مدرســه ای در جوار معدن 
مروســت و مدرســه ای در جوار معدن 
بهادران راه اندازی شــده که از اول مهر 
فعال می شوند و مدرسه معدن چادرملو 
نیز در دســت احداث است.رحیمی نژاد 
در بخش دیگری از سخنان خود یادآور 
شد: پیش بینی ما برای ثبت نام و حضور 
دانش آموزان در مدارس استان یزد، ۳۰۵ 
هزار و 22۴ نفر است که 2۶ هزار و ۷۳۵ 
نفر پیش دبســتانی و ۵ هزار و ۱۷۶ نفر 
بزرگسال و بقیه در سایر مقاطع تحصیلی 

هســتند.وی بیان کرد: آنچه تاکنون ثبت 
نام شــده، 2۵۶ هزار و ۵۷۸ نفر است که 
در هزار و ۵۳۹ واحد آموزشی دولتی و 
غیردولتی مشــغول تحصیل می شوند که 
۱2۶ هــزار و ۶۵۱ نفــر از آنها دختر و 
۱2۹ هزار و ۹2۷ نفر پسر هستند.مدیرکل 
آموزش و پرورش اســتان یزد در مورد 
بازماندگان از تحصیل عنوان کرد: در حال 
حاضر آمار بازماندگان از تحصیل، هزار 
و ۵۰۰ نفر اســت ضمن اینکه آمار اتباع 
خارجــی بازمانده از تحصیل نیز ۷ هزار 

نفر بوده است.
  وی با اشــاره به موج مهاجرپذیری که 
در استان اتفاق افتاده است، گفت: اغلب 
بازماندگان از تحصیل را مهاجران و اتباع 
خارجی تشــکیل می دهند.رحیمی نژاد 
عنوان کرد: یکــی از وظایف آموزش و 
پرورش، شناسایی بازماندگان از تحصیل 
و هدایت آنها به مدارس اســت که این 
اقدام با همکاری ثبــت احوال در حال 
انجام است زیرا تحصیل در مقطع ابتدایی 

اجباری است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد :

۱۵۰۰ دانش آموز در استان یزد از تحصیل بازماندند

علیرضا حائری زاده ســرویس اســتان ها //رئیس 
جهاددانشگاهی کشــور و سرپرست معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری بر لزوم ایجاد تحول در 
فرایندهای دانش بنیان شدن شــرکتها با توجه به 
توســعه مطلوب این شــرکتها طی سالهای گذشته 
تاکید کرد و توسعه اکوسیستم دانش بنیان در کشور 
را در گروی اهتمام و حمایت دولتمردان به این بخش 

دانست. 
   بــه گزارش خبرنــگار دریــا ؛ روح اهلل دهقانی 
فیروزآبادی در نشست ستاد نوآوری، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان استان یزد که در سالن کوثر استانداری یزد 
برگزار شــد، ضمن قدردانی از زحمات و تالشهای 
چندین ساله »سورنا ستاری« در سمت معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری در راســتای ترویج و 
توسعه زیرساختهای علمی و فناوری، به ویژگی های 

خاص یزد و یزدیها اشاره و اظهار کرد: برخورداری 
یزد از نخبگان عالقمند به یزد از ویژگی های شاخص 

این استان در مقایسه با سایر استانهاست.
  وی با اشاره به جلسات مستمر مسئوالن و نخبگان 
استان در حوزه علم و فناوری، سطح اندیشه ها و افق 
نگاه ها در این جلســات را بسیار باال خواند و گفت: 
شم اقتصادی خوب یزدی ها و همراهی کامل حاکمان 

دولتی نیز از ویژگی ها و فرصت های ویژه یزد است.
دهقانی فیروزآبادی با اشاره به ظرفیتها و توانمندی های 
باالی یزدیها در کنار منابع غنی طبیعی در این استان، 
گفت: به نظر می آید که گردش مالی صنایع استان به 
تنهایی یا حتی گردش مالی بخش پزشکی و سالمت 
یزد چند برابر مجموع گردش مالی کشور باشد و این 

یک موضوع معنادار است.
  وی به اهمیت توسعه دانش بنیانها طی سالهای گذشته 
در کشــور، گفت: اکنون دیگر دوران افتتاح و ایجاد 
زیرساختهای علمی و فناوری گذشته است و هرچند 
توسعه این زیرساختها از ضروریات است ولی باید با 
تولید محتوی از این در جهت رفع نیازهای جامعه و 

کشور بهره گرفت.

  وی تحول در فرآیندهای دانش بنیان را حائز اهمیت 
خواند و گفت: امروز در ازای دانش بنیان شدن شرکتها 
که در گذشته بعضًا برای اخذ مزیتهای آن یا برند شدن 
برای کســب این عنوان تالش می شد، باید بخشی از 
 درآمدهای شــرکتهای متقاضــی دانش بنیان صرف 
بکار گیری دانش بنیانها شــود لذا الزم است مفاهیم 

جدیدی برای دانش بنیانها تعریف کنیم.
  این مســئول با بیان این که امروز دانش بنیانها باید 
برای دانشگاه، طرح و کار تعریف کنند و حلقه واسط 
بین دانشــگاه و صنعت باشند، تاکید کرد: اکوسیستم 
دانش بنیان در کشــورمان توسعه نخواهد یافت مگر 
با توسعه بازار و توسعه فروش و از آنجایی که بخش 
بزرگی از اقتصاد کشورمان، دولتی است، دولت باید 
در این باره ورود کند و متناسب با مسائل جامعه بین 

دانش بنیانها تقسیم کار صورت دهد.
   رئیس جهاددانشــگاهی کشــور اضافه کرد: برای 
این که اقتصاد دانش بنیان ســهمی از تولید ناخالص 
ملی)GDP( کشــور را به خود اختصاص دهد باید 
دولتمــردان به دانش بنیانها و هلدینگهای دانش بنیان 
فرصت داده و حمایتشان کنند و در ازای اهتمام صنایع 

به دانش بنیانها برای رفع نیازهایشان نیز صندوقهای 
پژوهش و فناوری، از این ســرمایه گذاری ریسک 

حمایت کنند.
  وی بــا تاکید بر این که زمــان کنونی دوران تحول 
است، گفت: سهم اقتصاد دانش بنیان از تولید ناخالص 
ملی باید برای افق چهار سال آینده روی پنج درصد 
هدف گذاری شود و با تحقق آنها همه بخشها تالش 

کنند.
  دهقانی فیروزآبادی در ادامه به نقش جهاددانشگاهی 
در شبکه ســازی دانش بنیانها برای رفع مشــکالت 
جامعه و صنعت اشاره و عنوان کرد: جهاددانشگاهی 
 باید رفع مســائل بزرگ و دشــوار ملی را برعهده 
 بگیــرد و رفــع آنهــا را تقســیم کار مناســب بر 
عهده دانش بنیانها بگذارد و ضمانت اجرایی نیز داشته 

باشد.
  وی با بیان این کــه در این صورت نخبگان واقعی 
وارد میدان عمل خواهند شد، گفت: جهاددانشگاهی 
یک نهاد ارزشمند اســت چرا که زمانی که سخن از 
ارتباط علم و صنعت در مراکز علمی کشور نبود، در 
کنار دانشگاه ها برای تحقق این هدف فعالیت کرد و 

خوشبختانه دســتاوردهای خوبی نیز کسب شد ولی 
طی ۱۵ سال گذشته بنا به دالیلی اثرگذاری اجتماعی 
این نهاد کاهش یافته است لذا از آنجایی که بزرگترین 
مسئله امروز کشور در حوزه علم و فناوری موضوع 
توجه به نخبگان اســت، جهاددانشگاهی می تواند به 
عنوان زیست بوم فناوری نخبگان کشور به جایگاه 

شایسته خود نیز دست یابد.
   وی با اشــاره به اهمیت توســعه کســب و کارها 
مبتنی بر نیازهای بازار در کشورمان، مدلی حمایتی 
جهت اســتارتاپها از سوی جهاددانشــگاهی ارائه 
کرد و گفت: جهاددانشــگاهی های کشور می توانند 
حمایت زیرســاختی و حتی مالی از استارتاپها در 
ازای فعالیتهایشان داشته باشند و همانگونه که مرحوم 
»کاظمی آشــتیانی« به همین طریق اسباب اقدامات 

بزرگی در این حوزه بود، فعالیت کند.
   رئیس جهاددانشــگاهی کشــور در بخش پایانی 
سخنانش گفت: مکتبی در جهاددانشگاهی پایه ریزی 
شده که براساس رئیس جهاددانشگاهی هر استان نه 
رئیس جهاددانشــگاهی آن استان شناخته می شود 
بلکه به عنوان رئیس سازمان جهاددانشگاهی در آن 
اســتان باید از تمام ظرفیت این نهاد در مسیر تعالی 
کشور و رفع مشکالت آن گام بردارد.»مهران فاطمی« 
 استاندار یزد نیز در این نشست اظهار کرد: نوع نگاه 
ما به جهاددانشــگاهی همان نگاه مقام معظم رهبری 

است.

 وی با اشاره به فعالیتها و دستاوردهای جهاددانشگاهی، 
افزود: اگر این ساز و کار و مدل و نگاه بر عرصه علمی 
کشور حاکم شود، دستاوردهای شاخصی را به همراه 

خواهد داشت.
  فاطمــی ضمن قدردانی از خدمات دکتر ســتاری 
و  نقش وی در بسط و توســعه حوزه دانش بنیانها 
در کشــور، گفت: شاید در دوره جدید که سکان این 
مجموعه به دســت فردی جوان و نخبه قرار گرفته، 
الزم باشد تا ماهیت ستادی این معاونت از وضعیت 
صف کمک مالی به فعاالن این حوزه خارج شــود و 
بخشی از امور مربوطه به دانشگاه ها و پارکها تفویض 
شــود.وی اظهار کرد: سطح فعاالن کسب و کارهای 
حوزه علم و فناوری و فعالیتهای دانش بنیان در استان 
یزد متفاوت از سایر استانهاست که نشان از کار یک 
دهه گذشــته فعاالن این بخش در یزد است.استاندار 
یزد در پایان از وجود زیرساخت های اقدامات جدید 
و  بزرگ در این اســتان خبر داد و اشــاره کرد: در 
ســفر اخیر دکتر ســتاری به یزد مقرر شد تا یزد به 
عنوان پایلوت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیاد 
در کشور لحاظ شــود که امیدواریم در این باره نیز 

حمایتهای الزم صورت گیرد.
  محمدرضا دهقانی رئیس جهاددانشگاهی استان یزد 
نیز در این نشست ضمن ارائه گزارشی از دستاوردهای 
جهاددانشگاهی در اســتان، به تشریح سیاست ها و 
چشم اندازهای این نهاد انقالبی در استان یزد پرداخت.

سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خبر داد 

افزایش سهم اقتصاد دانش بنیان با حمایت دولتمردان 
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موتور J۲44۱۳۸۵ شماره شاسی KNCSE۰6۱۳۸7۱۳۵794 شماره 

پالک 4۵۱۲۱ شخصی قشم بنام درویش زنده جان مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد
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مفقودی نوبت اول

مفقودی

  آرزو توکلی ســرویس اســتان ها // رئیس کل دادگســتری 
اســتان کرمان گفت: وضعیت اســتان در تعیین تکلیف اراضی 
کشاورزی)اجرای قانون حدنگار( قابل قبول نیست و باید خود را طی 

دو ماه آینده به متوسط کشور برسانیم. 
    حجت االســالم ابراهیم حمیدی در جلسه شورای حفظ حقوق 
بیت المال استان کرمان با حضور رئیس سازمان امور اراضی کشور 
با بیان اینکه اجرای مصوبات شــورای حفظ حقوق بیت المال در 
حفظ اراضی ملی و جلوگیری از تعرض افراد ســودجو به اراضی 
ملی و دولتی تاثیر به سزایی داشته، افزود: این اقدامات در راستای 
حفظ کاربری اراضی نیز بسیار اثرگذار بوده است. وی اظهار کرد: 
۱۷۶۸ فقره پرونده در سال جاری در شورامطرح و در ۶۶۷ پرونده 
از آنها در مراجع قضائی استان حکم صادر و 2۸۸ هکتار اراضی به 
بیت المال برگشته که ارزش تقریبی این اراضی ۱۵۶ میلیارد تومان 
بوده است. حمیدی بیان کرد: ۸۸۳ نفر متخلف در استان شناسائی و 

تحت تعقیب قرار گرفته و موارد قلع و قمع تصرفات ۵۶ هکتار از 
ابتدای سال تاکنون بوده است.  رئیس کل دادگستری استان کرمان 
گفت: بیش از ۹۵ درصد اراضی منابع طبیعی در اســتان کرمان به 
ثبت رســیده و حدنگار آنها اجرا شده است. ضمن اینکه اقداماتی 
که در حال حاضر برای حدنگار اراضی کشاورزی در دست انجام 
است، دچار ناهماهنگی هایی است و در این رابطه اختالفاتی بین 
دستگاه های مرتبط وجود دارد که موجب شده امور قفل شود.  وی 
یادآور شــد: بحث کاداستر اراضی کشاورزی در استان کرمان می 
توان گفت هنوز آغاز نشده و باید با رفع مسائل موجود، این وضعیت 
 سامان یابد زیرا در حال حاضر استان کرمان در این زمینه از سایر 
استان ها عقب است.میدی افزود: وضعیت استان در تعیین تکلیف 
اراضی کشاورزی)اجرای قانون حدنگار( قابل قبول نیست و باید 
خود را طی دو ماه آینده به متوســط کشور برسانیم و در غیر این 

صورت به عنوان دستگاه قضایی پیگیری خواهیم کرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان :

وضعیت استان کرمان در تعیین تکلیف اراضی کشاورزی قابل قبول نیست
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مصاحبه اختصاصی // بچــه های کانونی، کانون 
پرورش فکری کــودکان و نوجوانان را خانه خود 

می دانند و با آن انس می گیرند.
    کانونی ها بیشــترین خاطرات خوش شان را از 
این مراکز دارند وکانون را عامل مهمی در پیشرفت 
خود می دانند. کســانی که در کانــون بوده اند و 
 اثراتــش را دیده اند،به والدیــن هرمزگانی توصیه 
می کنند فرزندان شــان را به مراکز کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان در سطح استان ببرند تا 
باعث شــکوفایی استعدادشان شوند وبرای ساختن 
ایرانی آباد آماده شوند. ما نیز جهت معرفی دیدگاه 
فعاالن کانونی، در سلســله گزارش هایی به گفتگو 
با آنها پرداخته ایم. در این شــماره نیزبه گفتگو با 
یک عضو ارشــد کانون پرورش فکــری کودکان 
و نوجوانان هرمــزگان در میناب پرداخته ایم. این 

گزارش را بخوانید. 

دریا: خودتان را بطــور کامل معرفی کنید واز 
چند ســالگی و چگونه با کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان آشــنا شدید؟ والدین تان 
چه نقشی در آشنایی واســتفاده از کتابخانه 

وبرنامه های کانون داشتند؟
   بهنام رحیمی هســتم، عضو ارشد کانون پرورش 

فکــری کــودکان و نوجوانــان از مرکزمینــاب و 
دانشجوی ترم ۵بهداشــت محیط زیست. من از ۸ 
یا ۹ سالگی از طریق مدرســه با کانون آشنا شدم. 
 محیط جذاب وکتاب های کانون در هر ســبکی منو 
شــیفته خودش کرد. کانون نقش بسزایی در سبک 
زندگی من داشــت که باعث شدبیشتر وزودتر وارد 
عرصه کتاب و کتابخوانی وپرورش خالقیت من بشه. 
دریا: بیشــتر در چــه 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 
کانونــی وغیرکانونی چه تفاوتی فکر می کنی 
وجــود دارد؟ مربیان کانونی بــا غیرکانونی 

بنظرتان چه تفاوتی باهم دارند؟
  تا جایی که یادم هست تقریبا در همه ی فعالیتهای 
کانون شــرکت کردم. درکانون دوره ها ومهارتهای 
زیادی وجــود دارد وهیچ محدودیتی مانع رشــد 
خالقیت ما نمی شــود این باعث می شود نگاه ما 
به دنیای اطراف خالقانه تر باشد وبیشتر به آفرینش 
الهی دقت کنیم. کانون یعنی دنیایی از شادی ورنگها 
در اوج سادگی وراحتی نشاط وصمیمیت مربی های 
کانون باعث می شــوند که ما بیشتر کانون را خانه 

خود ومربیان را خانواده خود بدانیم. 
دریا: با توجه به اینکه شما دانش آموز بودید، 
حضور در کانون چه اثری بر روی تحصیل تان 
داشــت؟ در روند تحصیل و درس خواندن و... 

چه تاثیری داشته است؟ 
  همانطــور که گفتم کانون باعــث ایجاد خالقیت 
می شــود.  این باعث می شــود دیدما نســبت به 
اطراف باز تر وآینده نگر تر شــود وجور دیگری 
از مطالعه کــردن لذت ببریم کــه درس را درنظر 
ما شــیرین تر می کنــد ودرانتخاب شــغل مورد 
نظرمون دقت می کنیم. کانــون افق دید منو خیلی 
 خیلی باز کرد ونگرشــم را بــه دنیای اطراف تغییر 

داد. 
دریــا: باتوجه بــه مطالعه کتاب هــای کانون 
پرورش فکری، بنظرتان وجه تمایز کتاب های 

کانون با غیرکانونی چیست و چه چیزهایی را 
از این کتاب ها آموزش دیده اید؟

  کتابها از نظر ادبی متنوع تر با بیان عامیانه ترباعث 
جذب کودکان ونوجوانان درتمام ســنین می شود. 
نکتــه متمایز می توان به محیط کانون اشــاره کرد. 
محیطی کامال زنده، باطراوت و در عین حال سرشار 

از آرامش و تازگی که دچار کسالت نخواهی شد.
دریا: در چه جشــنواره هایی تاکنون شــرکت 

کرده اید و به چه مقام هایی دست یافته اید؟
  در جشــنواره های بسیاری شــرکت کرده ام اعم 
از نقاشی، کتابخوانی، داستان نویسی،قصه گویی.... 

 درجشــنواره ای که بــه تازگی شــرکت کرده ام 
جشنواره ی سرود بود که تا گروه سرود شهرستان 
میناب با نوای دلنشین محلی جزو هشت گروه برتر 

کشوری شد که باعث افتخار بنده بود. 
 دریا:چه توصیه هایــی را به والدین و کودکان 
و نوجوانان برای اســتفاده وبهــره مندی از 

برنامه های کانون دارید؟
  از والدین تقاضا دارم که کودکان را با محیط کانون 
آشــنا کنند. دنیای کودکان ما آمیخته به تکنولوژی 

و فضای مجازی وآثار مخرب آنها باعث شــده از 
رویای شــیرین کودکانه دور بمانند ، همان دورانی 
که خودشــان در کودکی تجربه کرده اند، با آشنایی 
کودکان خود با کانون  دوران شــیرین کودکی را به 

آنها هدیه دهند. 
دریا: بنظرتان خانواده ها ومسئوالن چه میزان 
با کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
آشنا هســتید و چه کار باید کرد تا آنها بیشتر 
آشنا شــوند و چه حمایت هایی فکر می کنید از 

کانون و هنرجویانش بایستی صورت گیرد؟
  تنوع کالسها درکانون زیاده ومکانی کامال تخصصی 
متتاسب با کودکان ونوجوانان است وهمین امر باعث 
میشه که مسؤلین توجه وعنایت خاصی به فضاهای 
خاص فرهنگی ورشــد فضای کانون وحتی مراکز 

دیگر داشته باشند.
 دریا:بــه نظر خودتــان اگــه با کانون آشــنا 
نمی شدید مسیر زندگی تان چه تغییری می کرد؟

  هیچوقت به چنین سوالی فکر نکردم. آشنایی من با 
کانون یعنی شیرینی بیشتر دوران کودکی ومتمایز بودن 

من با بقیه هم سن وساالنم وشور نشاط بی مثالش. 

دریا : سوال آخر هم اینکه هرآن چیزی دیگری 
که در این گفتگو مطرح نشــد وتمایل دارید را 

بیان کنند.
   ما اعضای ارشد کانون هستیم که با کانون زندگی 
کردیم. مربیــان جزوی از خانواده ما هســتند. با 
ناراحتی آنها غمگین با لبخندشــان شادیم. با پیچ 
 وخــم کانون آشــناییم و با محیط کانــون آمیخته 
شــده ایم. ولی هرساله توجه مســئوالن به کانون 
وکانونــی بیش از پیــش کمتر و کمتر می شــود. 
وپــرورش خالقیت  فرهنگســازی  مهــد  کانون 
اســت و کانون باعث می شــود ما بد را از خوب 
 تشخیص دهیم. در کانون با شناسایی استعدادمون، 
زمینه های مختلف اشتغال زایی برای ما فراهم می 
 شود. زیرا آینده ساختنی است. اگر من با کانون آشنا 
 نمی شــدم، هیچگاه راه درست شــاد بودن را پیدا 

نمی کردم.

عضوارشد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میناب :

کانون مهد فرهنگ سازی وپرورش خالقيت است
کانون را خانه خود ومربیان را خانواده خود می دانیم

کتابها از نظــر ادبی متنوع تر با بیان 
عامیانــه ترباعــث جــذب کــودکان 
ونوجوانان درتمام ســنین می شود. 
نکته متمایز می توان به محیط کانون 
اشــاره کــرد. محیطــی کامــا زنده، 
باطــراوت و در عین حال سرشــار از 
آرامــش و تازگــی که دچار کســالت 

نخواهی شد

,,,,

         علی زارعی/ دریا
daryaz           @gmail.com1359

ما اعضای ارشد کانون هستیم که با 
کانون زندگی کردیم. مربیان جزوی 
از خانواده ما هستند. با ناراحتی آنها 
غمگین با لبخندشان شادیم. با پیچ 
وخم کانون آشناییم و با محیط کانون 
آمیخته شده ایم. ولی هرساله توجه 
مسئوالن به کانون وکانونی بیش از 

پیش کمتر و کمتر می شود

 در شماره قبل چند مورد از مواردی که باید افراد قبل 
از ازدواج آن ها را در نظر بگیرند همچون شباهت در 
ابعاد شخصیت، منفی گرایی، اهداف مشترک، اعتماد 
به یکدیگر، مذاکره، توانایی برقراری ارتباط را بررسی 
کردیم در این شماره چند مورد دیگر که لزوماً باید به 

آن توجه کرد را بیان کرده ایم.
  انتخاب همسر یکی از مهم ترین و سرنوشت سازترین 
انتخاب های انســان در طول زندگی است. داشتن یک 
همراه خوب همان چیزی است که همه انسان ها به آن نیاز 
دارند. کسی که به موقع شما را تشویق کند، از شما انتقاد 
کند، پا به پای شما گریه کند و با شما بخندد انتخاب یک 
شریک زندگی شاید برای برخی ساده به نظر برسد، اما 
اگر به اندازه کافی درباره آن فکر کنید متوجه می شوید 
که کاری بسیار پیچیده و تا حدی گیج کننده است. برای 
کشف معیارهای انتخاب همسر، الزم است که درک و 
شناخت درستی از خودتان داشته باشید، نقاط قوت و 
ضعف خود را بشناسید و بدانید که عکس العمل هایتان در 
موقعیت های مختلف چگونه است خودشناسی از جمله 
معیارهای ازدواج است که ما باید قبل از هر چیزی به 
آن برسیم. تا زمانی که از ویژگی های شخصیتی، اهداف 
 و برنامه های خود برای آینده تصوری نداشــته باشیم 

نمی توانیم یک انتخاب خوب داشته باشیم.
هدف من در زندگی مشترک چیست؟ 

چه تصوری از آینده دارم؟ 
انتظارات من از یک همسر خوب چیست؟

نقش همسر من در زندگی من چیست؟
  ازدواج از روی تنهایی ممنوع!

  از روی تنهایی فردی را انتخاب نکنید. گاهی تنهایی 
می تواند ســخت و غیر قابل تحمل شود ولی انتخاب 
فردی دیگر صرفًا به دلیل فرار از تنهایی می تواند خیلی 
خطرناک باشد و هم به شما و هم طرف مقابلتان آسیب 
برساند، شما باید در موقعیت مناسب و نبود مشکل به 
این انتخاب مهم دســت بزنید انتخاب از روی نیاز و 
کمبود اشتباه است شروع زندگی مشترک موفق بیش 
از هر چیز، نیازمند بلوغ عاطفی، عقلی و شناختی کافی 
است.در صورتی که در صحبت های طرف مقابل تان 
رگه هایی از ترس از تنهایی، فشــارهای خانوادگی و 
نمونه هایی از این قبیــل را می بینید، این ازدواج می 
تواند بر بنایی سســت استوار شــود.در چنین حالتی 
ممکن است طرفین از یکدیگر به عنوان سپری در برابر 
احساس تنهایی استفاده کنند و این استفاده ی ابزاری 
در دراز مدت می تواند کارکرد خود را از دســت داده 
و سیســتم خانواده را دچار مشکل کند.در صورتی که 
 در حال حاضــر، در یک ارتباط عاطفی قرار دارید و 

تصمیم گیــری در خصوص وضعیت طــرف مقابل 
برای تان دشــوار شده است، می توانید از یک مشاور 
متخصص درخواســت کمک کنید و تصمیمی بالغانه 

بگیرید.
   سالمت روانی

   اطمینان از ســالمت روانی طــرف مقابل امر مهمی 
در انتخاب همسر می باشــد. در موارد زیادی ازدواج 
با افرادی که ســالمت جسمانی مناسبی ندارند ازدواج 
بالمانع است، اما درباره نداشتن سالمت روان اینگونه 
نیست. درواقع فردی که سالمت روانی ندارد اول باید 
توسط روانشــناس درمان شده  سپس ازدواج کند. از 
جمله راه هایی که برای اطمینان از سالمت روانی طرف 
مقابل می توان اســتفاده کرد، تحقیقات )از محل کار و 
محل زندگی(، جلسه های مشــاوره پیش از ازدواج، 
تست های روانشناسی توسط روانشناس و... می باشند.

عدم سالمت روانی همیشه به معنای آن نیست که فرد 
در شرایط بحرانی و عجیب و غریبی به سر ببرد.
در صورتی که در طرف مقابل تان نشانه هایی از:

بدبینــی، رفتارهای عجیب و غریــب، اضطراب و یا 
افسردگی می بیند، بهتر است مراقب باشید.

  حتی اگر چنین فردی برای شما کاماًل مناسب باشد، 
الزم اســت تا در ابتدا نســبت به حل مشکلش اقدام 
 کند و ســپس به ازدواج فکر کنید در غیر این صورت، 
ازدواج تــان هرگز به رفع مشــکالت روحی طرفین، 

کمکی نخواهد کرد.
  این افراد در انتخاب همســر مناسب با مشکل روبرو 

خواهند بود.
  احترام به نیازها و خواسته ها

  زندگی کردن با کسی که به شما، عقاید، عالئق، رویاها 
و تصمیمات شــما احترام نمی گذارد، خیلی سخت و 
دور از ذهن به نظر می رســد. احتــرام متقابل یکی از 
خصوصیات بسیار تعیین کننده و مهم در زندگی مشترک 
 است.بی احترامی طیف وســیعی از رفتارها را در بر 
می گیرد.به عنوان مثال الزم نیست فردی شما را مورد 
خشونت کالمی یا غیر کالمی قرار دهد تا بی احترامی 
 محسوب شود بلکه بی توجهی یا بی احترامی به سبک 
زندگی تان، خانواده و نزدیکان تان نیز حامل پیام هایی 

در مورد میزان احترام آن فرد نسبت به شماست
  فرهنگ و تناسب فرهنگی خانواده ها

   آداب و رسوم به ویژه در مورد خواستگاری، مراسم 
نامــزدی، دادن هدیه، تفاوت زبــان و گویش، تفاوت 
وضعیت مذهبی، آداب و رسوم مهمانی رفتن، نشستن، 
ســبک زندگی، نحوه مدیریت اقتصادی، ســبک غذا 
خــوردن، روش برخورد و غیره باید از طریق گفتگو، 
مشاهده و تحقیق روشــن گردد. باید بدانیم که آداب 
و رســوم خانواده ها یک سنجه مهم در بین معیارهای 

انتخاب همسر است.

   کنار آمدن با اعضای خانواده
   خانواده همیشه یک سیستم پشتیبانی قوی و مهم در 
زندگی است. ممکن اســت اعضای خانواده بر اساس 
تجربیــات یا دانش خود، فردی را که شــما به عنوان 
شــریک زندگی انتخاب کرده اید را مناسب ندانند. در 
چنین مواقعی باید بــه خوبی و بدون جانبداری با هم 
صحبت کرده و دالیل خود را بیان و استدالل دیگران را 
بشنوید. انتخاب فردی که نتواند با اعضای خانواده شما 
کنار بیاید، اغلب کار درســتی به نظر نمی رسد؛ گرچه 

همیشه استثنائاتی هم وجود دارد.
  قدرت کنترل احساسات منفی مثل خشم 

  در یک رابطه، دو انســان با شخصیت های منحصر به 
فرد قرار دارند. بنابراین بروز اختالف و تنش بین آن ها 
اجتناب ناپذیر اســت. چگونگی رفتار و گفتار در این 
بحث ها ممکن اســت وضعیت اختالف را بدتر کرده و 
آسیب های جدی به رابطه وارد کند. نحوه واکنش های 
شــما و شــریک زندگیتان در چنین مواقعی می تواند 
بسیاری از اتفاقات آینده را پیش بینی کند. خارج شدن 
از کنترل در هنگام خشــم، لطمه های زیادی به کیفیت 
رابطه وارد می کند. یک زوج الزم اســت که عالوه بر 
کنترل احساسات خود در شرایط بحرانی، تکنیک های 
کنترل احساسات طرف مقابل را هم یاد بگیرند. گاهی 
اوقات دامن زدن به شعله های خشم و عصبانیت یکی 

از طرف هــای رابطه، می تواند زمینه را برای بحث های 
جدید و آســیب زا فراهم کند پس عــالوه بر کنترل و 
هدایت احساسات خود، باید به فرونشاندن عصبانیت 

و ناراحتی او هم فکر کنید.
  توانایی بخشش و گذشت 

   وجود تنش و اختــالف، جزء جدایی ناپذیر زندگی 
مشترک اســت. اما توانایی بخشش و فراموش کردن 
می تواند بــه بهبود کیفیت این رابطــه کمک کند. این 
ویژگی، با توانایی کنترل خشم مرتبط است. اگر شریک 
زندگی شــما مدام بخواهد درباره اختالفات گذشته با 
شما بحث کند، مســلما آرامش زندگی را تحت تاثیر 
قرار می دهــد. باید بدانید که فراموش کردن بحث ها و 
اختالفات گذشته یک راه مهم برای رابطه است. برخی 

از زوج ها در روابط ناسالم، با پیش کشیدن موضوعات 
تمام شده گذشته، شعله های اختالف جدیدی را ایجاد 
می کنند. وقتی طرف مقابــل دائما خود را در معرض 
وقوع یک بحث تکراری ببیند، احساس ناامنی روانی 

کرده و رابطه با بحران جدی مواجه می شود
  اشتیاق برای زندگی مشترک

  کسی که تمایل به برقراری یک رابطه بلندمدت با شما 
دارد، نسبت به پیشرفت، رسیدن به اهداف و آرزوهای 
شــما حساس اســت و به آن ها اهمیت می دهد. یک 
شریک زندگی خوب همیشه از ارتقاء شغلی و موفقیت 
شما حمایت می کند و به بهانه لطمه به زندگی مشترک، 
کم شــدن زمان شــما برای وقت گذرانی با خانواده 
 و… مانع آن نمی شــود. بلکه به دنبال راهکاری برای 
بهتر شدن رابطه از این طریق می گردد. کسی که تمایل به 
زندگی مشترک با شما دارد، از هر بهانه ای برای صحبت 
درباره خانه مشترک، سفرهای آتی، داشتن فرزند و… 
اســتفاده کرده و شور و تمایل خود را به ساختن یک 

خانواده با شما نشان می دهد
  بلوغ فکری

   بلوغ فکری یکی از معیار های ازدواج اســت که در 
انتخاب همســر بسیار مهم می باشد. فرد باید بداند در 
چه جایی چه رفتاری کند و بتواند در شــرایط سخت 
خود را کنترل کند. کسی که از نظر ذهنی هم رشد کرده 
 باشــد دیدگاهش به ازدواج متفاوت می باشــد. افراد
 می توانند رشد اجتماعی و بلوغ فکری یکدیگر را از 
طریق گفتگوهایی درباره فعالیت های روزمره، نگاه به 
ازدواج و آینده، استقالل، مسئولیت پذیری، خودجوشی، 
قاطعیت، مشارکت جویی و دیدگاه های اجتماعی و... 
بسنجند. البته در این زمینه روانشناس ازدواج می تواند 

کمک بسزایی کند
  وضعیت ظاهر

   دختر و پسر باید به دل هم بنشینند. وضعیت چهره، 
رنگ پوست، قد و مجموعه اینها مسائلی است که دختر 
و پســر با نگاه کردن به هم باید به این تایید برســند. 
نسبت این مالک باید با وضعیت خود فرد نزدیک باشد.
در مواردی خاص دیده شــده است که فرد از وضعیت 
ظاهر مناســبی برخوردار نیست اما به دنبال زیباترین 

پسر و دختر می گردد.
  اخالق

  خوشرو بودن، آرام و متین صحبت کردن، نرم خویی، 
 لجبــاز و کینه دل نبودن، لحن تحقیر کننده نداشــتن، 
دشــنام دهنده نبودن، پرخاشگر نبودن و مهمتر از همه 
صداقت داشتن که اســاس اعتماد در زندگی است از 
ویژگی های اخالقی اســت که باید مورد توجه قرار 

گیرد.

اهمیت مشاوره و ضرورت شناخت قبل از ازدواج 
   

 گروه خبر//  مدیرکل کمیته امداد هرمزگان 
گفت: پویش شور عاطفه ها در استان با شعار 
»با هم مشــق محبت بنویسیم« و با هدف 
ترویج فرهنگ احسان، انفاق و نیکوکاری بین 
فرزندان در حال اجرا اســت و تا ۱۵ مهر ماه 

ادامه دارد. 
   جلیل تراهی، در نشستی خبری، اظهار کرد: 
در آستانه بازگشایی مدارس و سال تحصیلی 
جدید با رویداد شــور عاطفه ها به اســتقبال 
مهــر ماه خواهیم رفت.وی با اشــاره به اینکه 
خوداتکایــی فکری و فرهنگــی خانواده ها و 
فرزندان تحت پوشش این نهاد از دغدغه ها و 
اهداف ماست، عنوان کرد: اگر قرار باشد زنجیره 
فقر قطع شود راهی نداریم جز اینکه فرزندان ما 
صاحب کرسی های برتر دانشگاه ها باشند و این 
امر دست یافتنی است. ۹2 نفر از دانش آموزان ما 
در کنکور امسال مجاز به تحصیل در دانشگاه 
فرهنگیان و 2 نفر نیز موفق به قبولی در رشته 

پزشکی شدند.
  مدیرکل کمیته امــداد هرمزگان تصریح کرد: 
از مردم نیکــوکار هرمزگان دعوت می کنم در 
تمامی عرصه هایی که دانش آمــوزان را برای 
ســال تحصیلی جدید آماده می کنــد، ورود 
کنند. ۴۷۰ پایگاه آماده جشــن شور عاطفه ها 
در سال جاری هســتند. یکی از ظرفیت های 
اصلــی ما مردم هســتند کــه در قالب مراکز 
نیکوکاری ساماندهی شده اند تا اقالم تحصیلی 
دانش آموزان را تأمین کنیــم.وی ادامه داد: به 
دنبال این هستیم که مردم را دغدغه مند کنیم تا 
کمک های خود به دانش آموزان کم برخوردار 
اســتان را مانند فرزندان خود در نظر بگیرند. 
هدف گذاری کردیم که کمک های مردمی را به 

سمت دانش آموزان مستعد استان هدایت کنیم.
مدیرکل کمیته امداد هرمزگان بیان کرد: امسال 
از ۱۵ شــهریور پویش شور عاطفه ها با شعار 
»با هم مشــق محبت بنویســیم« آغاز شده و 

تا ۱۵ مهر ادامه می یابــد. هدف اصلی ما این 
است که فرهنگ احســان، انفاق و نیکوکاری 
را در فرزندان خود نهادینه کنیم. در این راستا 
بیــش از 2۰۰ هزار پاکت کمک های شــور 
عاطفه هــا را آماده و بین مدارس توزیع کردیم 
و با بازگشــایی مدارس تحویل دانش آموزان 
می شود تا در این رویداد مشارکت داشته باشند.

وی با اشــاره به اینکه ۴۳ هزار دانش آموز در 
مقاطع مختلف تحصیلی تحت پوشش این نهاد 
در استان هســتند، عنوان کرد: در سال گذشته 
۳ میلیــارد و ۱۰۰ میلیون تومان کمک نقدی 
در شــور عاطفه ها جمع آوری شد. امسال نیز 
مردم نیک اندیش استان می توانند از طریق کد 
دســتوری # ۸۸۷۷۰۷۶ و یا شــماره کارت 
نقدی  کمک هــای   ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰222
خود به دانش آموزان نیازمنــد را واریز کنند.

تراهی با بیان اینکه در سال گذشته تعدادی از 
فارغ التحصیالن دانشگاهی تحت پوشش کمیته 
امداد اســتان جذب صنایع شدند. اظهار کرد: 
 هفته اول مهرماه رویدادی علمی در شهرستان 
مینــاب همراه با پانســیونی مطالعاتی برگزار 
خواهد شد و دانش آموزان پایه دوازدهم تحت 
پوشــش این نهاد خود را بــرای کنکور آماده 

خواهند کرد.
   وی بیان کرد: مــردم نیکوکار هرمزگان در 
کمک به ایتام حضور پررنگی داشــته و دارند. 
نیکوکاران در ۵ ماهه ابتدایی ســال جاری ۶۰ 
میلیارد تومان بــه فرزندان معنوی خود کمک 
کردند که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 
2۹ میلیارد تومان بوده است.به گزارش ایسنا، 
مدیرکل کمیته امداد هرمزگان در پایان با اشاره 
به حمایت چشمگیر صنایع استان از طرح اکرام 
ایتام و محســنین، یادآور شد: فوالد هرمزگان 
۱۰ هزار و پاالیشگاه نفت بندرعباس ۵ هزار 
کودک طرح اکرام ایتام و محســنین را تحت 

پوشش حمایت خود قرار دادند .

اجرای پویش » شور عاطفه ها « در هرمزگان

                 سعیده دبیری نژاد/ دریا
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گاهی اوقات دامن زدن به شعله های 
خشــم و عصبانیت یکــی از طرف های 
بــرای  را  زمینــه  می توانــد  رابطــه، 
بحث هــای جدید و آســیب زا. فراهم 
کند پــس عاوه بر کنتــرل و هدایت 
احساســات خود، باید به فرو نشاندن 

عصبانیت و ناراحتی او هم فکر کنید
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 - قسمت دوم


