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گروه خبر // مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان گفت: 
به مناسبت هفته کودک بازدید از موزه مردم شناسی خلیج فارس بندرعباس به 

مدت 2 روز برای کودکان رایگان است .
   به گزارش خبرنگار دریا ، ســهراب بناوند با بیان این مطلب گفت: به مناســبت 
گرامیداشــت هفته کودک بازدید از موزه مردم شناســی خلیج فارس بندرعباس در 
روزهای 16 و 17 مهرماه برای کودکان رایگان خواهد بود.مدیرکل میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی هرمزگان افزود: عالقه مندان می توانند همه روزه از ساعت 
8 تا 17 از موزه مردم شناسی خلیج فارس بندرعباس بازدید نمایند.موزه مردم شناسی 
خلیج فــارس در 3 طبقه با زیربنای 2 هــزار و 400 مترمربع دارای فضای عمومی، 
خدماتی، کتابخانه تخصصی و نمایشگاه  است و طبقات دوم و سوم موزه، بخش های 
مختلفی مانند بازار سنتی، آزادسازی هرمز از دست نیروهای پرتغالی،  بخش صید و 

صیادی مردمان جنوب و باستان شناسی قرار دارد . 

گروه خبر // مدیر کل شــیالت اســتان هرمزگان 
از پایان دریابســت در آبهای استان هرمزگان از 

پانزدهم مهرماه خبر داد.
   به گزارش خبرنگار دریا ، عبدالرسول دریایی با اشاره 
به اهمیت و لزوم اجرای دریابســت برای حفظ ذخایر 
ارزشمند آبزیان و تنفس دریا تصریح کرد: خوشبختانه 
 بــا حمایت جامعه صیادی و دســتگاه های اجرایی و

 ارگان های ذی ربط  دریابســت به خوبی در اســتان 

هرمزگان از یکم مهرماه لغایت پانزدهم مهرماه ســال 
 1401 برگزار شــد.وی طرح دریابســت را  یکی از 
روش های مهم  در برای حفظ و بازسازی ذخایر  خواند 
و گفت: در سال های اخیر این طرح توسط کارشناسان 
پژوهشــکده اکولوژی خلیج فــارس و دریای عمان و 
مدیران شیالتی و با مشارکت جامعه صیادی دنبال شده 
است و بی شک شــاهد نتایج خوب آن خواهیم بود.

این مقام سئول افزود: دریابست را می توان » ممنوعیت 

زمانی- مکانی، بخشــی یا همه فعالیت های صید و 
صیادی به عنوان یک راهبرد مدیریتی برای حفاظت و 
بازسازی ذخایر ماهیان دریایی« تعریف کرد. دریایی 
هدف از  اجرای دریابســت را در واقع کنترل تالش 
صیادی، حفاظــت از ماهیان بالغ در فصل تخم ریزی، 

حفاظت از صید نسل جوان ماهیان خواند.
   مدیر کل شیالت هرمزگان همچنین افزود: فصل صید 
میگو در آبهای هرمزگان از شانزدهم مهرماه آغاز شده 
است و در این فصل  حدود 200 فروند شناور صیادی 
لنج میگو گیر از کوهســتک در شهرستان سیریک تا 
درگهان درشهرســتان قشم به صید میگو اقدام خواهند 

کرد .

گروه خبر // کشــت نهــال حرا با 
همکاری جوامع محلی درســواحل 

هرمزگان از آذرماه آغاز می شود.
   بــه گــزارش  خبرنــگار دریــا ؛     
عبدالعزیــز کرد رئیــس اداره جنگل، 
هرمزگان  وآبخیــزداری  طبیعی  منابع 

گفت: امســال مردم ســاحل نشــین 
میناب،  بندرعباس،  سیریک،  جاسک، 
بندرلنگه 600هزار  و  بندرخمیر  قشم، 
اصله نهال های تولید شــده را در دهانه 
رودخانه ها و محل جزر و مد دریا کشت 
می کنند.وی گفت: حفاظت از خاک و 

ســواحل در برابر امواج و طوفان های 
وکرانه های  سواحل  سرسبزی   دریایی، 
خلیج فارس، کاهش آلودگی آب دریاها، 
ایجاد محلی امن برای زیست پرندگان- 
تکثیرآبزیان، کاهش دمای  حشرات و 
محیط ســواحل و ایجاد نقاط مستعد 

اکوتوریسم  و  توسعه گردشگری  برای 
از اهــداف تولید و کاشــت نهال های 
حرا اســت.وی گفت: رویشــگاه های 
طبیعی جنگل های مانگرو از غرب به 
شــرق هرمزگان؛ منطقه سایه خوش 
شهرستان  بندرپل  بندرلنگه،  شهرستان 
بندرخمیر، خورخوران قشم، خور تاسبر 
بندرعباس، منطقه تیاب وکالهی میناب، 
خورآذینی سیریک، و منطقه کوه مبارک 
است.جنگل های  جاســک  شهرستان 
حرا بر روی خاک های لجنی ناشی از 
رســوب حاصل از فرسایش سواحل 
رشــد می کنند و با جزر و مد آب، در 
دریا شناور می شوند و این ویژگی، راز 
شگفتی جنگل های اسطوره ای حراست.

تنها ۵۵ کشور دنیا و 14 کشور آسیایی 
دارای سطوح وسیعی از جنگل های حرا 
است.از نظر وسعت جنگل های مانگرو، 
ایران رتبه 43 را در دنیا دارد.  ســطح 
ایــن جنگل های در هرمــزگان بیش 
از 20 هــزار هکتار اســت که درمیان 
 کشور های حاشیه خلیج فارس بیشترین 
را  مانگرو  ســطح جنگل های طبیعی 

داراست .

بازدید رایگان موزه مردم شناسی خلیج فارس برای کودکان

مدیر کل شیالت هرمزگان خبر داد

پایان دریابست در آبهای هرمزگان

کشت هزار اصله نهال حرا در سواحل هرمزگان 

روزنامه منطقه جنوب کشور
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 توقیف ۱۳۰۰ خودروی فاقد پالک 

در هرمزگان 
فرمانده انتظامی هرمزگان خبر داد 
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با حضور استاندار هرمزگان صورت گرفت
افتتاح و کلنگ زنی چهار طرح راهداری 

و جاده ای در میناب

کشت هزار اصله نهال حرا 
در سواحل هرمزگان 
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پشت پرده اغتشاشات 
که رهبر انقالب 

برمال کردند

امام جمعه بندرعباس : 

امنیت ایران 
را نشانه گرفته اند

محالت حاشیه نشین نیازمند توجه مسئوالن 

توانمند سازی 
 پاشنه آشیل تحول محالت حاشیه ای

بازدید مدیر حوزه های علمیه کشور 
از ناو موشک  انداز شهید سلیمانی 

بایستی اطلس آسیب های اجتماعی در محالت آسیب دیده و آسیب پذیر ترسیم شود و وظایف دستگاه های متولی مشخص شود
  برای توانمندسازی خانواده ها در این مناطق بایستی برنامه ریزی و اقدامات الزم صورت پذیرد تا این محالت متحول شوند که نیاز به اقدامات جهادی و انقالبی 

می باشد . 
  متاسفانه به موضوع توانمند سازی این محالت کم برخوردار در سال های گذشته  چندان توجهی نشده است که این بی توجهی باعث شده است وضعیت محالت 
چندان بهبود نیافته  و ساکنان با مشکالت زیادی در حوزه های مختلف مواجهند و علی رغم انعکاس مشکالت و چالش هایی که حاشیه نشینان با آن دست به گریبان 
هستند، اما متولیان مربوطه در این حوزه، اقدامات اثرگذاری نداشته اند و به همین دلیل وضعیت آسیب های اجتماعی در محالت روز به روز وخیم تر شده و مسئوالن 

صفحه 8 را بخوانیدمربوطه اقدام مناسبی را در این بخش نداشته اند که این وضعیت نابسامان محالت، نارضایتی اهالی را به همراه داشته است . 

گروه خبر // استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه 
نقش پلیس در امنیت و آرامش جامعه انکار ناپذیر 
است گفت: در اغتشاشات اخیر پلیس مقتدرانه 
در برابر اتحاد شوم تجزیه طلبان، سلطنت طلبان، 

منافقین و اراذل و اوباش ایستاد. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ مهندس مهدی دوستی 
اســتاندار هرمزگان در مراســم صبحگاه مشترک 
نیروهای مســلح مســتقر در اســتان به مناسبت 
گرامیداشــت هفته فراجا اظهار داشــت: اهمیت و 
جایــگاه، وظایف و کارکردهــای پلیس برای همه 
مشخص بود و دو موضوع در اغتشاشات اخیر این 
وظایف را متمایز کرده است.وی افزود: یکی از این 
موضوعات دفاع پلیس از مرزهای اعتقادی بود که 
نیروی انتظامی در جریانات اخیر جور کم کاری سایر 
دستگاه ها را نیز کشید و مسئله دوم نیز شباهت این 
روزها با ایام دفاع مقدس بود که جبهه منافقین، کفر و 
معاندین در کنار هم جمع شدند و پلیس در برابر این 
گروه ها ایستاد.استاندار هرمزگان گفت: در اغتشاشات 
اخیر اتحاد شوم میان تجزیه طلبان، سلطنت طلبان، 
منافقین و اراذل و اوباش با پشتیبانی دشمنان خارجی 
به محوریت آمریکا شکل گرفت و به دنبال ضربه زدن 
به انقالب بودند اما نتوانستند کاری از پیش ببرند.وی 
تصریح کرد: دشمنان باید خود را با گذشته قیاس کنند 

و ببینند آن زمان که انقالب تازه شکل گرفته بود اتحاد 
شرق و غرب نتوانست آسیبی به این نظام وارد آورد 
 و اکنون که پنجه در پنجه آمریکا انداخته ایم و آنها را 
زمین گیر کرده ایم هم نخواهند توانســت به انقالب 
ضربه بزنند.مهندس دوســتی با اشاره به مظلومیت 
مقتدرانه پلیس در جریانات اخیر گفت: تجزیه طلبان 
هم به سرنوشــت معدوم تکریت نگاه کنند و ببینند 
عاقبت او که چشم به تجزیه ایران داشت چه شد، ما 
از پلیس دفاع می کنیم تمام دستگاه ها و ارگان های 
کشور یک پیکر واحد تحت فرماندهی فرمانده کل 

قوا هســتند. وی افزود: ما معتقدیم والیت فقیه در 
امتداد والیت رسول اهلل)ص( است و همانگونه که 
در دفاع از حریم رسول اهلل)ص( عمل خواهیم کرد 
در در دفاع از حریم والیت فقیه هم عمل می کنیم 
و لحظه ای در دفــاع از حضرت آقا تردید نداریم. 
اســتاندار هرمزگان گفت: نیروهای مسلح اعم از 
نیروی انتظامی، ســپاه و بسیج این روزها و شب ها 
دالورانه و خستگی ناپذیر ایستادگی کردند و نشان 
دادند همواره آمادگی دفاع از حریم والیت وجود 

دارد . 

استاندار هرمزگان در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح : 

نقش پلیس در امنیت و آرامش جامعه انکار ناپذیر است

  

گروه خبر // رئیس کل دادگستری 
هرمــزگان از توقیف بیش از ۱۳۰۰ 
خودروی فاقد پالک در این استان از 

ابتدای امسال خبر داد.
   مجتبی قهرمانی در نشست شورای 
پیشگیری از وقوع جرم این استان گفت: 
باعنایت به اینکه تردد خودروهای فاقد 
پالک یا دارای پالک مخدوش و تقلبی 

برخــالف مقررات و مغایــر با نظم و 
امنیت می باشــد لذا برخورد قانونی با 
اینگونه خودروها به صورت ویژه در 
دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.

وی تصریــح کرد: با توجــه به اینکه 
تــردد خودروهای فاقد پالک و پالک 
مخدوش در احساس امنیت شهروندان 
تأثیرات نامطلوبی دارند و با توجه به 

اینکه برخورد با این قبیل وسائط نقلیه 
در خصوص پیشگیری از وقوع جرایم 
حائز اهمیت می باشــد، ضرورت دارد 
پلیس پیشگیری و دادستانی طرح های 
هوشــمندانه ای برای برخورد با این 
خودروها داشته باشند.وی بر ضرورت 
برخورد قاطع با خودروهای فاقد پالک 
و پــالک مخــدوش و در نظر گرفتن 

مجازات هــای تکمیلی برای مرتکبین 
جرایم ایــن حوزه نیــز تأکید کرد.به 
گزارش مهر، رئیس کل دادگســتری 
اســتان هرمزگان خاطر نشــان کرد: 
برابر ماده 720 قانون مجازات اسالمی 
هرگونه تغییر در ارقام و مشــخصات 
پالک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی 
یا کشاورزی یا الصاق پالک تقلبی یا 
پالک متعلق به وسایل نقلیه دیگر، جرم 
بوده و در این قانون برای مرتکبان از 
شش ماه تا یک سال حبس پیش بینی 

شده است .

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد 

توقیف ۱۳۰۰ خودروی فاقد پالک در هرمزگان 



خبر

خبری
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مدیــر   // خبــر  گــروه    
حوزه های علمیه کشــور در 
حاشــیه ســفر به هرمزگان 
از از ناو موشــک انداز شهید 

سلیمانی بازدید کرد. 
   آیت اهلل علیرضا اعرافی مدیر 
حوزه های علمیه کشور، در راس 
هیئتی با حضور در ستاد نیروی 
دریایی ســپاه با دریادار پاسدار 
و  فرمانده  تنگســیری  علیرضا 
حجت االســالم و المســلمین 
رئیسی مســئول نمایندگی ولی 
فقیــه در ندســا گفتگــو کرد.
 مدیر حوزه های علمیه کشــور 
ضمن بازدیــد از ناو عملیاتی و 
انداز شــهید سلیمانی،  موشک  
فناوری  پیشرفت های علمی و 
در حوزه های دفاعی و نظامی را 
چشمگیر دانست و خاطر نشان 
کرد: برکات انقالب اسالمی برای 
ملت ایران و امت اســالم فراوان 
بوده اســت و یکــی از برکات 
در  پیشرفت های چشمگیر  آن 
به  و  فناوری علمی  عرصه های 
ویژه در حوزه هــای دفاعی و 
نظامی و امنیتی اســت.وی سه 

اصل مقاومت، فناوری و ابتکار 
را در پیشبرد اهداف نظام در امر 
تولید و رشد علمی مهم دانست 
و اظهــار کرد: همیشــه افتخار 
 کردیــم و بالیدیم بــه مقاومت، 
فن آوری و ابتکاری که نیروهای 
مســلح ما و به ویژه سپاه مقتدر 
و عزیز ما داشــته و دارد.عضو 
افزود:  فقهای شــورای نگهبان 
کشــور با همت جوانان و سپاه 
مقتدر توانســت قله های بلند 
فناوری را در نوردد و جزء چند 
کشور اول دنیا قرار بگیرد؛ واقعا 
مایه افتخاراست.آیت اهلل اعرافی 
ادامــه داد: امیدواریم جوانان و 
مردم عزیز هرچه بیشــتر با این 

قدرتی  و  شوند  آشنا  افتخارات 
که بــا فرماندهــی فرمانده کل 
قوا به دســت آمده ان شــاءاهلل 
مایه عزت و عظمت کشــور و 
بازدارنــده از تعرض به منابع و 
 منافع کشورمان باشد.به گزارش 
موج ، وی ضمــن قدردانی از 
تالش هــا و مجاهــدت های 
فرمانده و تمامی دریادالن نیروی 
دریایی ســپاه، گفت: از طرف 
حوزه واقعًا از نیروهای مســلح 
به ویژه نیروی دریایی عزیز سپاه 
و همه جوانان و فعاالن در این 
عرصه تقدیر و تشکر می کنم و 
برای همه شما آرزوی عزت و 

سالمت و توفیق دارم .

ابطال ۳4۰۰ کارت سوخت متخلف در هرمزگان 
   گروه خبر // رئیس کل دادگســتری اســتان هرمزگان از 
ابطال بیش از 3 هزار و 400 کارت ســوخت متخلف و دخیل 
در امر قاچاق از ابتدای امسال خبر داد. سومین جلسه شورای 
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان به ریاست 
مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگســتری این استان و با حضور 
اعضا در بندرعباس برگزار شد.مجتبی قهرمانی در جریان این 
نشست با تأکید بر اینکه دادگستری استان هرمزگان در راستای 
وظایف ذاتی خود برای حفاظت از امنیت عمومی و صیانت از 
منابع ملی اجازه هیچ گونه فعالیت سودجویانه توسط قاچاقچیان 
ســوخت را نخواهند داد، به تشریح بخشــی از دستاوردهای 
قرارگاه عملیاتی مقابله و پیشــگیری از قاچاق ســوخت در 
استان هرمزگان پرداخت.وی در این زمینه عنوان کرد: با توجه 
به مأموریت های ابالغی از سوی قرارگاه عملیاتی پیشگیری و 
مقابله با قاچاق سوخت استان و در نتیجه همکاری بسیار خوب 
استانداری هرمزگان و اشــراف اطالعاتی ضابطین، از ابتدای 
امسال عالوه بر پیشگیری در میدان، در خصوص اتخاذ تدابیر 
پیشگیرانه در حوزه پخش نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده 
است.قهرمانی در ادامه افزود: در نتیجه تدابیر اتخاذ شده از ابتدای 
امسال 3 هزار و چهارصد و چهل و چهار کارت سوخت متخلف 
که در برای قاچاق مورد اســتفاده قرار می گرفتند شناسایی و 
ابطال شده است. به گزارش فارس ، رئیس کل دادگستری استان 
هرمزگان همچنین از راه اندازی دو ســامانه سیپاد و سپهتن به 
منظور جلوگیری از قاچاق سوخت در استان هرمزگان نیز خبر 
داد و گفت: این ســامانه ها مورد حمایت دستگاه قضایی است 
و ضرورت دارد همه دستگاه های متولی برای عملیاتی کردن و 

اجرای کامل آن برنامه ریزی داشته باشند .
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان :

اکنون بهترین زمان
  برای تزریق واکسن آنفلوآنزا است

  گروه خبر // ســخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
گفت: اکنون یکی از بهترین زمان برای تزریق واکسن آنفلوآنزا 
اســت و این واکســن در داروخانه های اســتان در دسترس 
شهروندان اســت. دکتر فاطمه نوروزیان با اشاره به تزریق 3۵ 
درصدی واکســن کرونا در بین کودکان ۵ تا 12 ســال، اظهار 
کرد: با توجه به بازگشــایی مدارس خانواده ها حتما نســبت 
به تزریق واکســن کرونا کودکان ۵ تا 12 ســال اقدام کنند.این 
مقام مسئول خاطرنشان کرد: امیدواریم با رعایت پروتکل های 
بهداشتی و همچنین تزریق واکسن شاهد استانی عاری از کرونا 
باشیم.وی با اشــاره به توزیع واکسن در داروخانه های استان 
هرمــزگان، عنوان کرد: اکنون یکی از بهترین زمان برای تزریق 
واکسن آنفلوآنزا است و این واکسن در داروخانه های استان در 
دسترس شهروندان است.به گزارش ایسنا ؛ سخنگوی دانشگاه 
علوم پزشکی هرمزگان تصریح کرد: توصیه می شود خانم های 
باردار، ســالمندان، کودکان باالی 6 ماه تا زیر ۵ سال و بیماران 

زمینه ای نسبت به تهیه و تزریق اقدام کنند .

گروه خبر // امام جمعه بندرعباس گفت: امنیت 
زیرســاخت تمام ابعاد زندگی است و دشمن 
دنبال گرفتن امنیت از کشور در ابعاد مختلف 

است . 
  حجت االسالم والســلمین محمد عبادی زاده در 
خطبه های نماز جمعه بندرعباس با اشاره به شئون 
حاکمیتی پیامبر اســالم )ص(، اظهارداشت: اولین 
شان ایشان نبوت و شــان دوم رسول بود. نبی از 
ناحیه خدا وحی را دریافت می کند اما اینکه رسالت 
خود را در این قرار دهد که جامعه را به این سمت 
بکشاند نیست اما رسول رســالت دارد که پیام و 
وحی دریافت شده را به مردم ابالغ کند و در مسیر 
هدایت جامعه تالش کند.وی، هدایت مردم را شامل 
دو بخش دانســت و عنوان کرد: یک بخش حق 
قانون گذاری است؛ یعنی پیامبر می تواند بر اساس 
وحی که دریافت کرده است قانون تعیین کند.نماینده 
ولی فقیه در استان هرمزگان، امامت را یکی دیگر 
از شئون پیامبر دانست و ابراز کرد: پیامبر در میان 
انبیاء هم رســول بود و هم نبی بود و هم امام بود. 
شان امامت اجرایی است و اجرای قوانین را بر عهده 
دارد و جایگاه واالتری دارد.وی، با ذکر این نکته که 
اسالم دارای یکسری قوانین و تکالیف فردی است، 
بیان کرد: اسالم یکسری تکالیف اجتماعی دارد که 
برای اجرای آن نیازمند حاکمیت است.نماینده ولی 
فقیه در استان هرمزگان، ایمان و معنویت را اولویت 
شاخصه حکومت پیامبر دانست و ابراز کرد: پیامبر 
در تالش بود که معونیت را در جامعه گسترش دهد 
و ایمان به انبیاء و خداوند را در جامعه تقویت کند.

*  قسط و عدل شاخصه حکومت اسالمی است
  حجت االســالم والمســلمین عبادی زاده، با ذکر 
این نکته که معنویت باعث ســاخت جامعه ایمانی 
 می شــود، افزود: شــاخصه دوم حکومت پیامبر 
اکرم )ص(، قســط و عدل در جامعه است. ایشان 
بر اساس تعالیم اسالم عدل را در جامعه گسترش 

دادند.وی، با ذکر این نکته که عدل یعنی عطا کردن 
حقوق افراد، عنوان کرد: شــاخص سوم حکومت 
پیامبر، افزایش سطح معرفت جامعه بود. پیامبران 
2 ماموریت داشتند یکی تعمیم کتاب در جامعه و 
دوم تزکیه جامعه است.نماینده ولی فقیه در استان 
هرمزگان، با اشــاره به این نکته تقویت برابری و 
اخوت در جامعه اســالمی در دوران پیامبر اسالم، 
ابراز کرد: پیامبر به جامعه اسالمی تفهیم کرد که افراد 
جامعه اســالمی با یکدیگر برادر هستند و نسبت 
بــه یکدیگر حق و حقوقی دارند.حجت االســالم 
والمسلمین عبادی زاده، خاطرنشــان کرد: پیامبر 
اسالم جامعه را برای حرکت به جلو و تالش تشویق 
می کردند؛ چراکه جامعه اسالمی نباید ایستا باشد 

بلکه باید میلی به سمت ارتقاء و کمال داشته باشد.
*  انقالب اسالمی از دل حکومت نبوی برخواسته 

است
  وی، انقالب اسالمی را حکومتی دانست که از دل 
حکومت نبوی برخواست، بیان کرد: باید بر اساس 
شاخص های حکومت پیامبر شاخص های حکومت 
اســالمی را در حوزه های مختلف از جمله فردی، 
اجتماعی، سیاسی و ... تعریف کرد چراکه تنها راه 
سعادت و نجات جامعه حرکت در راه پیامبر است.

نماینده ولی فقیه در اســتان هرمزگان، با اشــاره 
به تبریک آغاز هفته وحــدت، ابراز کرد: خداوند 
صاحبان ادیان را به تقویت اشتراکات دعوت می کند 
این مهم نشان دهنده این امر است که وحدت فرای 
جامعه اسالمی است.عبادی زاده با اشاره به اهمیت 
توجه به اصول مشترک مسلمانان، بیان کرد: قبله، 
کتاب الهی و احادیث مشــترک میان مســلمانان 

ظرفیت بســیار خوبی برای تقویت وحدت است.
وی، دشمن مسلمانان را یکی دانست و عنوان کرد: 
دشمن، شعائر اسالمی را مورد هجمه قرار داده است 
که باید با اشتراکات موجود در برابر آن ایستادگی 

کرد.
* بسیاری از چالش ها در جوامع اسالمی بدلیل 

تشتت است
  نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، همسایگی 
کشورهای اســالمی را یک ظرفیت بزرگ برای 
وحدت دانست و ابراز کرد: مسلمانان باید زیر لوای 
یک پرچم در برابر دشمنان ایستادگی کنند چراکه 
بســیاری از چالش هایی که در حال حاضر برای 
مسلمانان ایجاد می شود محصول تشتت است و اگر 
مسلمانان خود را امت واحد بدانند کسی نمی تواند 
در برابــر این امــت قرار بگیرد.حجت االســالم 
والمسلمین عبادی زاده، با اشاره به وحدت بی نظیر 
و عمل و وحدت مثال زدنی میان شیعه و سنی در 
هرمزگان، خاطرنشــان کرد: وحدت شیعه و سنی 

رمز پیروزی ما است و باید تداوم داشته باشد.
*  دنبال ضربه زدن به ایران مستقل هستند

  وی، با اشــاره به بیانات مقام معظم رهبری، بیان 
کرد: منشاء این اغتشاشات اخیر، ایران مستقل است 
چراکه دشــمن نمی تواند ایران مستقل و قوی را 
تحمل کند. به صورتیکه که اگر ما جمهوری اسالمی 
باشیم اما با آمریکا متحد باشیم مشکلی ندارند و 
مانند سایر کشورهای اسالمی که در حال حاضر 
با کشورهای غربی مراوده دارند و فعالیت می کنند.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان ابراز کرد: در 
این اغتشاشــات مشخص شد که دشمن با تعالیم 

اســالم از جمله حجاب که یک اصل الهی است، 
مبارزه می  کند.حجت االسالم والمسلمین عبادی زاده 
بیان کرد: ملت ایران بســیار خوب چهره دشمن 
شناخت و خود را مشغول این اغتشاشات نکردند.

*  امنیت ایران را نشانه گرفته اند
  وی، با اشاره به حمایت ویژه و جدی از نیروی 
انتظامی، عنوان کرد: دشمن نمی تواند تحمل کند 
که کشــور ایران در میان منطقه ای ناآرام امنیت 
داشته باشد. دشمن بداند که نیروهای امنیتی ایران 
در مقابل بی نظمی ها مانند کوه ایستاده اند.نماینده 
ولی فقیه در استان هرمزگان، امنیت را زیرساخت 
تمام ابعاد زندگی دانســت و ابراز کرد: اگر امنیت 
وجود نداشته باشد نمی تواند مسائل اقتصادی را 
نیز پیش برد و افرادی که به پاسگاه و بسیج حمله 
می کنند در واقع به بنیان ها و امنیت جامعه حمله 
می کنند.حجت االسالم والمســلمین عبادی زاده، 
با اشــاره به برخی از موضع گیری های سریع و 
بدون تحقیق، خاطرنشان کرد: برخی به فرعیات 
دچار شدند و اصل موضوع که ایران قوی است را 
فراموش کردند.به گزارش فارس ، حجت االسالم 
والمســلمین عبادی زاده، با اشاره به هفته نیروی 
دریایی، بیان کرد: سپاه و ارتش 2 بال مهم قدرت 
دریایی کشــور است و با توان خود دشمن را در 
دریا زمین گیر کرده اســت و تجهیزات خود را به 

رخ دشمنان می کشند .

امام جمعه بندرعباس : 

امنیت ایران را نشانه گرفته اند

 گروه خبر //  استاندار هرمزگان آب و آموزش را شایع ترین 
مشــکل هرمزگان دانست و از رشد ۶۰۰ درصدی پروژه های 

آبرسانی این استان خبر داد. 
   مهدی دوستی به همراه احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در 
مجلس شورای اسالمی و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی در 
نماز جمعه اهل سنت روستای قالت پایین از توابع بخش مرکزی 
شهرستان بندرعباس اظهار داشت: موظف هستیم با رعایت عدالت 
در توزیع امکانات و خدمات بــر وحدت حاکم در منطقه صحه 
بگذاریم.وی در این مراســم با اشــاره به وحدت حاکم بین شیعه 

و ســنی در منطقه گفت: همه ما موظف هستیم با رعایت عدالت 
در توزیع امکانات و خدمات بــر وحدت حاکم در منطقه صحه 
بگذاریم و کاری نکنیم که خدشــه ای به این وحدت دشمن شکن 
وارد شود.اســتاندار هرمزگان تصریح کرد: معموال دشمنان نسبت 
به آن چیزی که وجــود دارد طمع می کنند و تالش آن ها برای از 
بین بردن وحدت بین شــیعه و سنی در کشــور نشان از وجود و 
عینی بودن این مســئله در جامعه است که ما نیز با عملکرد خود 
وظیفه داریم این اتحاد و انسجام را حفظ و تقویت کنیم.نماینده عالی 
دولت در اســتان هرمزگان تاکید کرد: آب و آموزش مشکل شایع 

ما در سطح استان اســت و حتی در مرکز استان هم شاهد وجود 
این  مشکل هستیم و خوشبختانه با پیگیری ها و همراهی های پنج 
نماینده استان در مجلس شورای اسالمی، عدد و رقم و اعتبارات 
خوبی در اســتان به مسئله آب اختصاص پیدا کرده است.دوستی 
ادامه داد: در حال حاضر با تالش هایی که انجام شــده، پروژه های 
آبرســانی در استان رشــد 600 درصدی داشــته است که در 2 
 حوزه تامین آب از طریق آبشیرین کن ها  و احداث خطوط انتقال 
تقسیم بندی می شود و امیدواریم تا انتهای امسال مردم نمونه های 
مشخص تالش ها را مشــاهده کنند. به گزارش ایرنا ؛ وی با قول 
مساعد برای حل مشــکل  آب  و آموزش روستای قالت پایین 
خاطرنشان  کرد: الزم است فرماندار بندرعباس مسائل و مشکالت 
منطقه را جمع بندی کند تا با بررسی دقیق و برنامه ریزی، اتفاقات 

مبارکی برای مردم رقم بخورد و مشکالت مرتفع شود .

استاندار هرمزگان خبر داد      

رشد ۶۰۰ درصدی پروژه های آبرسانی در هرمزگان 

   
سرمقاله

  رهبر معظم انقالب هفته گذشته بیانات مهمی از پشت پرده اغتشاشات 
اخیــر بیان فرمودند که مرور آنها برای آحــاد جامعه ضرورت دارد وبه 
همین دلیل به بخشی از فرمایشات شــان در خصوص این اغتشاشات 
پرداختیــم. رهبر معظم انقالب در ســخنرانی هفته قبل بــا بیان اینکه  
اغتشاش ها برنامه ریزی شده بود؛ تأکید کردند: با صراحت می گویم این 
حوادث طراحی امریکا، رژیم صهیونیســتی و دنباله روهای آنها است. 
مشکل اصلی آنها با ایران قوی و مستقل و پیشرفت کشور است.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای فرمانده معظم کل قوا در مراسم مشترک دانش آموختگی 
دانشجویان دانشگاه های افسری نیرو های مسلح در سخنان مهمی با اشاره 
به حــوادث اخیر تأکید کردند: با صراحت می گویم این حوادث طراحی 
امریکا، رژیم صهیونیستی و دنباله رو های آن ها است. مشکل اصلی آن ها 
با ایران قوی و مستقل و پیشرفت کشور است. ملت ایران در این حوادث 
کاماًل قوی ظاهر شد و در آینده نیز هر جا که الزم باشد، شجاعانه وارد 
میدان خواهد شد.رهبر انقالب اسالمی  در سخنان مهمی درباره حوادث 
اخیر کشور گفتند: در این حوادث بیش از همه به سازمان انتظامی کشور 
و به بســیج و به ملت ایران ظلم شــد. البته ملت ایران در این حادثه نیز 
همچون حوادث دیگر کاماًل قوی ظاهر شد و در آینده هم به همین صورت 
خواهد بود.در آینده نیز هر جا که دشمنان بخواهند اختاللی ایجاد کنند، 
آنکه بیش از همه سینه سپر خواهد کرد، ملت شجاع و مؤمن ایران است.

ایشان ملت ایران را همچون موالی خود حضرت امیرالمومنین علی )ع( 
ملتی مظلوم و در عین حال قوی خواندند و افزودند: در این حادثه ای که 
پیش آمد، دختر جوانی درگذشت که دل ما هم سوخت، اما واکنِش به این 
حادثه که بدون تحقیق و بدون اینکه امر مسّلمی وجود داشته باشد، عده ای 
بیایند خیابان ها را ناامن کنند، قرآن آتش بزنند، حجاب از سر زن محجبه 
بکشند، مسجد و حسینیه و خودروی مردم را به آتش بکشند، یک واکنش 
عادی و طبیعی نبود.رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه این اغتشاش ها 
برنامه ریزی شــده بود، گفتند: اگر قضیه این دختر جوان هم نبود، بهانه 
دیگری به وجود می آوردند تا امســال در اول مهر، در کشــور نا امنی و 
اغتشاش ایجاد کنند. من به صراحت می گویم این اغتشاش ها و ناامنی ها، 
طراحی امریکا و رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی بود و حقوق بگیران 
آن ها و برخی از ایرانی های خائن در خارج به آن ها کمک کردند. برخی 
افراد نسبت به اینکه گفته شود فالن حادثه طراحی و کار دشمن بوده است، 
حساس هستند و سینه سپر می کنند برای دفاع از سازمان جاسوسی امریکا 
و صهیونیست ها و انواع تحلیل ها و لفاظی های مغالطه آمیز را نیز به کار 
می گیرند تا بگویند کار خارجی ها نیست.رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان 
کردند: در دنیا، اغتشــاش های زیادی به وجود می آیــد و در اروپا و به 
خصوص فرانسه و پاریس هر چند وقت یک بار اغتشاش مفصلی به وجود 
می آید، اما آیا تاکنون شده است که رئیس جمهور امریکا مجلس نمایندگان 
امریکا از اغتشاشگران حمایت کنند و بیانیه بدهند؟ آیا سابقه دارد که پیام 
بدهند و بگویند در کنار شــما هستیم؟ آیا سابقه دارد رسانه های جمعی 
وابسته به سرمایه داری امریکا و مزدوران آن ها همانند برخی دولت های 
منطقه و از جمله سعودی ها از اغتشاشگران در این کشور ها حمایت کنند؟ 
و آیا سابقه دارد امریکایی ها اعالم کنند که ما فالن سخت افزار یا نرم افزار 
اینترنتی را در اختیار اغتشاشگران قرار می دهیم تا به راحتی ارتباط برقرار 
کنند؟ اما چنین حمایت هایی در ایران بار ها اتفاق افتاده است. پس چگونه 
است که برخی ها دســت خارجی را نمی بینند و چگونه انسان هوشمند 
احساس نکند که در پشت این حوادث دست های دیگری در کار است.

ایشان با تأکید بر اینکه اظهار تأسف امریکایی ها برای از دنیا رفتن یک 
دختر دروغ اســت و آن ها برخالف ظاهر، به علت به  دست آوردن این 
بهانه برای حادثه آفرینی شادمان هستند، گفتند: در کشور، مسئوالن سه 
قوه اظهار تأســف کردند و قوه قضاییه قول داده اســت که موضوع را تا 
نهایت دنبال کند تا مشخص شود مقصری وجود دارد یا نه و اینکه مقصر 
کیســت؟ تحقیق یعنی همین. حال، چگونه می شود یک سازمان و یک 
مجموعه عظیم خدمتگزار برای احتمال اینکه خطایی سر زده باشد، مورد 
تهمت قرار گیرد. هیچ منطقی پشت سر این کار نیست و این، کار عاملی 
جز دستگاه های جاسوسی و سیاست گذاران عنود خارجی ندارد.رهبر 
انقالب اسالمی با طرح این سؤال که انگیزه دولت های خارجی برای ایجاد 
اغتشاش و ناامنی در کشور چیســت؟ افزودند: آن ها احساس می کنند 
کشور در حال پیشرفت به سوی قدرت همه جانبه است و این موضوع را 
نمی توانند تحمل کنند.حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به شتاب گرفتن 
پیشرفت کشــور در همه بخش ها و تالش ها برای گشوده شدن برخی 
گره های قدیمی و فعال شدن بخش تولید و دانش بنیان ها و توانایی کشور 
برای خنثی کردن تحریم ها تأکید کردند: آن ها نمی خواهند این پیشرفت ها 
در کشور شکل بگیرد و به منظور متوقف کردن این حرکت، برای تعطیلی 
دانشگاه ها و ناامنی خیابان ها و درگیر شدن مسئوالن به مسائل جدید در 
شمال غرب و جنوب شرق کشور، برنامه ریزی کرده اند.ایشان با تأکید بر 
اینکه دشمن در محاسبات خود درباره شمال غرب و جنوب شرق کشور 
دچار اشتباه اســت، گفتند: من در میان قوم بلوچ زندگی کرده ام و آن ها 
عمیقًا به جمهوری اسالمی وفادار هستند. قوم ُکرد نیز یکی از پیشرفته ترین 
اقوام ایرانی و عالقمند به میهن، اسالم و نظام هستند بنابراین نقشه آن ها 
نخواهد گرفت. طراحی و اقدامات دشمنان نشان دهنده باطن آن ها است. 
همان دشمنی که در اظهارات دیپلماسی می گوید ما قصد تهاجم به ایران 
و تغییر نظام و قصد دشــمنی نداریم، چنین باطنی دارد و به دنبال توطئه 
ایجاد اغتشاش، نابود کردن امنیت کشور و تحریک هیجان کسانی است 
که ممکن است با برخی هیجان ها تحریک شوند.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
با تأکید بر اینکه امریکا فقط مخالف جمهوری اسالمی نیست و با ایران 
قوی و مستقل نیز مخالف است، افزودند: آن ها به دنبال ایران دوران پهلوی 
هســتند که همچون گاو شیرده مطیع اوامر آن ها بود.ایشان گفتند: پشت 
صحنه قضایای اخیر، این زورگویان قرار دارند و دعوا بر سر از دنیا رفتن 
یک دختر جوان و یا بر سر با حجاب و بدحجاب نیست. خیلی از کسانی 
که حجاب کامل ندارند، جزو هواداران جدی جمهوری اسالمی هستند و 
در مراسم مختلف شرکت می کنند. دعوا و بحث بر سر استقالل و ایستادگی 
و تقویت و اقتدار ایران اسالمی است.رهبر انقالب اسالمی در ادامه چند 
نکته را بیان کردند و افزودند: این کسانی که در خیابان ها فساد و تخریب 
می کنند، همه یک حکم ندارند برخی جوانان و نوجوانانی هستند که بر 
اثر هیجان ناشی از مالحظه یک برنامه اینترنتی به خیابان می آیند. چنین 
افرادی را می توان با یک تذکر و توضیح صحنه هدایت کرد. ایشــان با 
تأکید بر اینکه در مجموع همه کســانی که بــه خیابان آمده اند در مقابل 
ملت ایران و جوانان مؤمن و غیور، عده بســیار کمی هستند، گفتند: البته 
برخی از این افرادی که به خیابان می آیند، از بازمانده های عناصر ضربه 
خورده از جمهوری اسالمی همچون منافقان، تجزیه طلبان، سلطنت طلبان 
و خانواده های ســاواکی های منفور هستند که قوه قضاییه باید به تناسب 
مشارکت در تخریب ها و ضربه به امنیت خیابانها، مجازات تعیین، و آن ها 
را محاکمه کند.نکته دیگری که رهبر انقالب اسالمی به آن اشاره کردند، 
مواضع برخی خواص در ابتدای این ماجرا بود.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
گفتند: در اول کار برخی خواص بدون تحقیق و احتماالً ناشی از دلسوزی، 
اطالعیه و بیانیه دادند و اظهار نظر کردند. برخی از آن ها اتهام را به سمت 
سازمان انتظامی بردند و برخی هم مجموعه نظام را متهم کردند. اکنون که 
دیدند قضیه چیســت و نتیجه حرف های آنان با برنامه ریزی دشمن چه 
اتفاقاتی را در خیابان ها رقم زده است، باید کار خود را جبران و صریحًا 
اعالم کنند با آنچه اتفاق افتاده و با برنامه دشمن خارجی، مخالفند.ایشان 
افزودند: وقتی عنصر سیاسی امریکایی این قضایا را به دیوار برلین تشبیه 
می کند باید بفهمید قضیه چیست و اگر نفهمیدید حاال بفهمید و صریحًا 
موضع گیری کنید.رهبر انقالب اسالمی همچنین به موضع گیری های برخی 
چهره های ورزشی و هنری اشــاره و خاطرنشان کردند: از نظر من این 
موضع گیری ها هیچ اهمیتی ندارد و نباید در مورد آن ها حساسیت به خرج 
داد. جامعه هنری و ورزشی ما سالم است و در آن عناصر مؤمن و با شرف 
کم نیستند و موضع گیری چند نفر ارزشی ندارد. تطبیق اینکه موضع گیری 
آن ها عناوین مجرمانه دارد یا نه با قوه قضاییه است، ولی از لحاظ عمومی، 
موضع گیری این افراد ارزشی ندارد و جامعه هنری و ورزشی با این مواضع 
دشمن شادکن آلوده نخواهد شد.رهبر انقالب اسالمی در پایان این بحث 
یاد و خاطره همه شهدای راه حق و شهدای انتظامی و نیرو های مسلح و 

شهدای مدافع امنیت و بویژه شهدای اخیر را گرامی داشتند .
   علی زارعی

پشت پرده اغتشاشات که رهبر انقالب برمال کردند

بازدید مدیر حوزه های علمیه کشور 
از ناو موشک  انداز شهید سلیمانی 

کمیسیون معامالت

نوبت دوم )آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ( ۱۴۰۱-۱۸

 سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد اجرای محوطه سازی، مسیر دسترسی و دیوار پیرامونی در فرودگاه بین المللی قشم و احداث دیوار 
پیرامونی بوستان بانوان قشم را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکار صاحب صالحیت در رشته ساختمان و ابنیه و رشته تاسیسات 

و تجهیزات توامان، با شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید. 
- موضوع مناقصه : اجرای محوطه سازی ، مسیر دسترسی و دیوار پیرامونی در فرودگاه بین المللی قشم و احداث دیوار پیرامونی بوستان

بانوان قشم با شرح کار اجرایی و سایر شرایط مناقصه درج در اسناد مناقصه وفق فهارس بهای »ابنیه«، »تاسیسات برقی«، » راه، باند فرودگاه 
و زیرسازی راه آهن«، »شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب«، »توزیع نیروی الکتریکی« و شامل عملیات خاکی، بنایی با سنگ، اجرای دیوار بلوکی، 
اجرای میلگرد، کفسازی، زیرسازی، آسفالت، اندود کاری و پالستر، اجرای کامل روشنایی محوطه، اجرای سبتیک و پکیج تصفیه فاضالب و 

اجرای سایر عملیات مرتبط با موضوع مناقصه با مصالح 
- محل اجرای کار : استان هرمزگان - جزیره قشم - محدوده ی فرودگاه بین المللی جزیره قشم و شهر قشم

- مدت زمان اجرای کار : ۱۲ماه شمسی می باشد .
-مبلغ برآورد اولیه : برآورد اولیه عملیات موضوع فراخوان ۲۱۹,۲۲۰,434,845 ریال می باشد که شامل ضریب باالسری ۱.4۱ و ضریب 

منطقه ای جزیره قشم است . 
- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه :  ضمانت نامه بانکی بنام سازمان منطقه آزاد قشم با شناسه ملی ۱4۰۰۲8۶۱۶۹8 و کد اقتصادی 
 IR87۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰4۶5۱5۲5348 4۱۱443335884 یا واریز به حساب جاری 4۶5۱5۲5348 بانک ملت شعبه قشم با شماره شبای
با شناسه واریز ۹۹۰۰۹8۰3۱۲۹ ( به میزان ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال )یازده میلیارد ریال( تهیه و منضم به اسناد مناقصه ارائه گردد، مدت اعتبار 
ضمانتنامه فوق از تاریخ اولین روز تحویل پیشنهادها به مدت سه ماه و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید می باشد. عالوه بر آن ضمانتنامه های 
بانکی باید طبق فرم های مورد قبول تنظیم شود، )ضمانتنامه بانکی از بانک های خصوصی و دولتی مورد تایید بوده و ضمانتنامه های مربوط به 

موسسات مالی و اعتباری مورد تایید نمی باشد(
 مهلت دریافت اسناد مناقصه : متقاضیان می توانند پس از واریز مبلغ 35,۰۰۰,۰۰۰ ریال به حساب جاری 4۶5۱5۲5348 بانک ملت شعبه 
قشم به نام سازمان منطقه آزاد قشم، از تاریخ ۱4۰۱/۰7/۱۰ تا تاریخ ۱4۰۱/۰7/۱۹ جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه مراجعه نمایند.   
- محل تحویل اسناد مناقصه: سازمان منطقه آزاد قشم- مجاور اسکله بندر بهمن - ساختمان مدیریت حقوقی و امور قراردادها- دبیرخانه 

کمیسیون معامالت 35۲5۲۱5۰ -۰7۶ و فاکس 35۲4۱7۰۶ -۰7۶
-مهلت تحویل پاکات مناقصه : از تاریخ ۱4۰۱/۰7/۲۰ تا ۱4۰۱/۰7/3۰ )آخرین مهلت تحویل پیشنهادها ساعت ۱3:3۰ تاریخ ۱4۰۱/۰7/3۰ 

می باشد( 
- زمان و محل تشکیل کمیسیون و بازگشایی پاکتها : روز یک شنبه تاریخ ۱4۰۱/۰8/۰۱ راس ساعت ۱4:۰۰ در دفتر مدیریت امور حقوقی 

و قراردادها، واقع در اسکله بندر بهمن قشم .
- مکان دریافت و تحویل اسناد مناقصه : جزیره قشم- اسکله بندر بهمن - مدیریت امور حقوقی و قراردادها - دبیرخانه کمیسیون معامالت، 

تلفن 35۲5۲۱5۰ - ۰7۶ و فاکس 35۲4۱7۰۶-۰7۶ )کد پستی: 7۹5۱۶۱7444(
-  پیش پرداخت : قرارداد شامل پیش پرداخت برابر ۲۰ درصد مبلغ پیمان می باشد .

- سایر توضیحات : به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد .
-  هزینه هر نوبت انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

- تضمین حسن انجام کار در موضوع این مناقصه لحاظ خواهد شد . 
- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است . 058-1401 /م/الف

دبیرخانه كمیسیون معامالت

  

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک ۵۷۰۳ فرعی از ۱۸ - اصلی
 نظر به اینکه عملیات تحدید حــدود اختصاصی پالک ۵۷۰۳ فرعی از ۱۸- 
اصلی بنام آقای علی احمدی تازیانی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی مشهور به تمب رود به مساحت ۸۰.          مترمربع که مقدار ۷۸۸ 
مترمربع آن حریم رودخانه می باشــد واقع در روستای پاتل ایسین بخش دو 
بندرعباس که تحدید حدود عمومی تا کنون بعمل نیامده، لذا به درخواست 
متقاضی، تحدید حدود اختصاصی در مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ راس ســاعت ۹ 

صبح در محل بعمل خواهد آمد. اینک بموجب این آگهی به استناد ماده ۱۴ قانون ثبت، از متقاضی و کلیه 
مجاورین دعوت میگردد که در تاریخ و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند. واخواهی مجاورین نسبت 
به حدود و حقوق ارتفاقی، از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی ظرف مدت ۳۰ روز برابر ماده ۲۰ قانون 
ثبت پذیرفته خواهد شد و معترض میتواند به استناد تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده های 
معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است مصوب ۱۳۷۳/۲/۲۵و 
ماده ۸۶ آیین نامه قانون ثبت، میبایست ظرف مدت یکماه پس از اعتراض به مراجع قضایی مراجعه و تقدیم 
دادخواست نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند ، در غیر اینصورت این اداره مطابق 

مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی اقدام خواهد نمود . ۲۷۱ م/الف - تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۷
محمد اسالمی موحد 

 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بندرعباس

آگهی تحدید حدود اختصاصی

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

اصل قرارداد واگذاری زمین )مبایعه نامه ( به شماره 3274/م ز م/75 _24/4/1375  مالک : 
عبدالرسول نودراپور زمین قطعه تفکیکی C 10600  _06 واقع درمنطقه آزاد قشم بلوارامام قلی خان 

مفقود و از درجه اعتبارساقط می باشد .

مفقودی مبایعه نامه  نوبت دوم

۴۵۴۷۱
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مشت و مال تجزیه طلبان 
من ساقی ات را زنده میخواهم 

برخاست که بینند همه تاب و تبش را
تا در رخ عالم بکشد خشم شبش را

چون تجزیه را داشت طلب، داد پس ایران
با موشک و پهپاد به خوبی طلبش را

  محمدعلی کمالی مقدم
***

چل سال با تهدید بودی توی این فاز
در جاده خاکی می دهی بیهوده هی گاز

گفتی قرارت شنبه آینده، تهران
من ساقی ات را زنده میخواهم برانداز!

 مرضیه قاسمعلی
***

تا کجا می خوای برا ما جفتک اندازی کنی؟
حول و حوش کشورم هی حاشیه سازی کنی

تجزیه خواه مرتب و منظمی باشی
پازل نقشه ی ایران می خرم بازی کنی

 امیر یزدی
***

یک عمر نمودم همه را آواره
قومی ز جفا و شّر من، بیچاره
بازی به دم شیر نمودم، آمد

موشک به سرم فرود و گشتم پاره
  حسن اویسی

***
از یُمن وعده های توخالی شما بود

رفتارتان به ساِن یک بام و دو هوا بود
ولگرد در اینستا را خوب می شناسی

آن شورشی که دائم دنبال سطل ها بود
  محمدباقر منصورسمائی

***
ای تجزیه خواهان دموکرات و پژاک!

آویزه ی گوشتان کنید این پژواک
جمهوری اسالمی ایران بر پاست

تا تجزیه ی یَک یَکتان در دِل خاک!
  محمد علی کمالی  مقدم

طنز

ابوالحســن جعفری ســرویس   ســید 
 اســتان ها //  استاندار بوشهر گفت: با سه 
برابر شدن منابع دهیاری ها و شهرداری های 
اعتبار  میزان  استان درســال جاری  این 
تخصیــص یافته به این بخــش از ۲ هزار 
میلیارد تومان در ســال گذشته به ۶ هزار 

میلیارد تومان افزایش یافته است . 

   بــه گــزارش خبرنــگار دریــا، احمــد 
محمدی زاده به مناسبت 1۵ مهرماه روز روستا 
در جمع دهیاران و بخشــداران استان بوشهر 
افزود: این میزان افزایش اعتبار منابع دهیاری ها 
و بخشداری ها در راستای ایجاد عدالت در بین 
استان های کشــور و با هدف ایجاد تحوالت 
چشــمگیر اقتصادی و عمرانی در این استان 
اســت. وی بیان کرد: امــروز حرکت جمعی 
استان در شهرداری ها، دهیاری ها، بخشداری ها 
و فرماندارها در حوزه روســتا و عشایر ایجاد 
اشتغال پایدار و کارآفرینی در روستاها است که 
با منابع مناسب و قابل توجه ریالی اختصاص 

یافته انتظار می رود این سیاست بدرستی اجرایی 
شود. محمدی زاده ادامه داد: امروز روستاهای 
استان بوشــهر از زیرساخت های کافی و الزم 
برای کارآفرینی برخوردار هستند اما آن چیزی 
که باعث می شــود روستائیان به سمت شهرها 
مهاجرت کنند نبود اشتغال  پایدار در روستاها 
است که باید با ایجاد اشــتغال پایدار مانع از 
مهاجرت روستائیان به شهرها شد.وی اظهار 
کرد: براین اساس به دهیاران دستور داده شده 
که برنامه اجرایی خود را با نگاه کارآفرینی تهیه 
و به تائید بخشــداران و فرمانداران برسانند تا 
براساس برنامه های ارائه شده منابع تخصیص 

یابد.اســتاندار بوشهر گفت: تالش می شود با 
تزریق به موقع منابع و اعتبارات به شهرداری ها 
و دهیاری ها همه شــهرها و روســتاهای این 
استان به کارگاهی برای انجام اقدامی عمرانی 
و کارآفرینی تبدیل شود.وی ادامه داد: به برکت 
انقالب اسالمی وضعیت روستاها نسبت به قبل 
انقالب متحول شــده است به نحوی که امروز 
روستاها از همه زیرساخت های آب، برق، گاز، 
مدرسه، بهداشــت و راه برخوردارند.استاندار 
بوشهر با اشاره به اهمیت ارتقای سطح دانش 
و مهارت نیروی انســانی و افزایش بهره وری 
دهیاران افزود: مرکز علمی کاربردی سازمان 

همیاری شــهرداری های اســتان با استفاده 
 از اســتادان برجسته کشــوری و استانی در 
حوزه هــای مختلف تخصصــی نوین علوم 
مهندسی و اقتصادی صاحب فکر و ایده هستند.

وی تاکیــد کرد: این واحد علمــی به منظور 
ارتقای دانش تخصصی دهیاران به عنوان متولی 
برگزاری دوره های آموزشــی به طور جدی 
وارد عمل شده و انتظار می رود همه دهیاران، 
فرمانداران و بخشداران با این مجموعه علمی 
همکاری داشته باشــند. محمدی زاده با بیان 
اینکه جبهه حق و باطل همواره وجود داشــته 
است ادامه داد: امروز نماد جبهه باطل استکبار 

جهانی، آمریکا، اســرائیل غاصب و معاندان 
نظــام، منافقین و نماد جبهه حــق، در عصر 
کنونی جمهوری اســالمی ایران، رهبر معظم 
انقالب اسالمی و ملت بزرگ ایران است.وی 
با بیان اینکه در 44 سال گذشته، با وجود انواع 
توطئه ها در جبهه باطل، دشمنان ایران اسالمی 
نابود شدند و جبهه حق نظام جمهوری اسالمی 
ایران پیروز شد و ماندگار ماند گفت: بر اساس 
آموزه های قرآن کریم جبهه باطل رفتنی است و 
جبهه حق ماندنی و الزم است اتحاد و همدلی 
در جامعه تقویت تا اهداف دشمنان ناکام بماند.

وی با بیان اینکه در سطوح مختلف در استان 
بوشهر وحدت وجود دارد گفت: عزم اساسی و 
عامل موفقیت جامعه وحدت و مجاهدت در 
راه خدا است که زمینه تحقق استقالل اقتصادی 
جامعه و شکست جنگ اقتصادی دشمن محقق 

می شود .

استاندار بوشهر خبر داد 

افزایش منابع دهیاری ها و شهرداری های بوشهر به ۶ هزار میلیارد تومان 

 حسن سیالوی سرویس استان ها //  معاون 
عمرانی استاندار خوزستان گفت: ۱۱هزار و ۴۰۰ 
میلیارد ریــال با عنایت و نگاه مردمی دولت 
سیزدهم از محل  اعتبارات عوارض آالیندگی 
یافت که  اختصاص  به روستاهای خوزستان 
امید اســت با این نگاه دولت شاهد تحول و 

پیشرفت در سطح روستاهای استان باشیم. 
   بــه گزارش خبرنگار دریا ؛  محمد خانچی به 

مناســبت روز ملی روستا درخصوص اهمیت و 
جایگاه روستا در توســعه و آبادی کشور بیان 
کرد: مناطق روســتایی و عشایری کشور که در 
بیانات رهبر معظم انقالب به عنوان کانون تولید و 
ارزش آفرینی معرفی می شوند، خاستگاه اقتصاد 
مقاومتی و سنگر تامین امنیت غذایی، فرهنگی و 
مرزهای ایران اسالمی هستند.وی با اشاره به نگاه 
دولت به مسئله توسعه روستایی افزود: در دولت 

مردمی سیزدهم نگاه و توجه ویژه ای به توسعه 
روســتایی صورت گرفت که در این خصوص 
از ابتــدای دولت تاکنون راه های مواصالتی 28 
روستای اســتان به میزان ۹4 کیلومتر احداث و 
استاندار خوزستان  عمرانی  شد.معاون  بهسازی 
همچنین با اشاره به افزایش سطح پایداری آب 
یکهزار و 361  روستای استان خوزستان گفت: 
این روستاها جمیعتی بالغ با ۵10 هزار نفر دارند 
که حدود 7۹0 روســتا از این تعداد یا فاقد آب 
بودند یا ناپایداری شدید کمی و کیفی داشتند.وی 
اجرای 780 کیلومتر خطوط انتقال و شبکه انتقال 
آب و احداث و بهسازی 30 باب ایستگاه پمپاژ 
آب روســتایی و 30 حلقه چاه را یادآور شد و 
افزود: احداث 28 خانه بهداشــت یکی دیگر از 
اقدامات مهم دولت سیزدهم در حوزه بهداشت و 
درمان روستایی بوده است.خانچی گفت: استان 
خوزستان با 4۵3 پروژه روستایی پیش از افتتاح 
در هفته دولت امســال رتبه نخست کشوری را 
کسب کرد که این نشان از همت و تالش مدیران 
جهادی در حوزه روســتایی اســتان خوزستان 
و برنامه ریزی و هــدف گذاری صحیح در این 

خصوص است .

 پرداخت ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد عوارض آالیندگی 
به روستاهای خوزستان

    

حسن سیالوی ســرویس استان ها 
// مدیر حج و زیارت خوزســتان از 
عالیات  عتبات  خوزســتانی   زائران 
خواســت فقط در کاروان های مجاز 
زیر نظر سازمان حج و زیارت ثبت نام 

کنند . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمدامین 
یاقوت افزود: نرخ هزینه مصوب هر زائر 
عتبات عالیات با 6 شــب و هفت روز 
اقامت در شهرهای مقدس کربالی معال 
و نجف اشــرف 3۵میلیون و 400هزار 
ریال است و مراکز مجاز خدمات زیارتی 
موظف هســتند این هزینــه را از زائر 

دریافت کنند.
  وی از تداوم عزیمت کاروان های زائران 

خوزســتانی به عتبات عالیات خبر دادو 
 گفــت: در 2 هفته اخیــر 12 کاروان به 
 تعــداد 480 زائــر از مرز بیــن المللی 
شلمچه به شهرهای مقدس عراق عزیمت 

کرده اند.
  مدیر حج وزیارت خوزستان بیان کرد: 
زائران برای تشــرف به شهرهای مقدس 
عراق باید گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار 
 داشته باشند و عوارض خروج از کشور 
را نیز بپردازند.وی افزود: بر اساس توافق 
به عمــل آمده با دولت عــراق،  زائران 
عتبــات عالیات نیازی بــه اخذ روادید 

ندارند.
  یاقوت با اشــاره بــه دریافت برخی 
گزارش ها از بــروز ناامنی های پراکنده 

در بغداد و لغو ســفر زائران به شهرهای 
مقدس کاظمین و ســامرا اظهارداشت: 
چنانچه شــرایط اجازه دهد و مسئوالن 
امنیتی عراق سفر به این شهرها را بالمانع 
اعالم کنند عزیمت به این شهرهای مقدس 
انجام خواهد شد.وی افزود: هنوز برای 
عزیمت زائران عتبــات عالیات از مرز 
بین المللی چذابه در محدوده سیاســی 
شهرستان دشت آزادگان تصمیمی گرفته 
نشده اســت. در اربعین امسال 820هزار 
زائر از شــلمچه و 3۵8هزار زائر از مرز 
چذابه به صورت انفرادی و بدون روادید 

راهی کربالی معال شدند.
  مرز چذابه در 110کیلومتری شــمال 
غرب اهواز و شــلمچه در 1۵کیلومتری 
 غرب خرمشــهر 2 گذرگاه رســمی و 
بین المللی تــردد زائران عتبات عالیات 
هســتند.مرزهای زمینــی و دریایــی 
خوزســتان با عراق پس از ســرنگونی 
رژیم بعثی از تیرماه 1382 برای صادرات 
کاالهای غیرنفتی و درمهرماه همان سال 
بــرای عزیمت زائران اربعین حســینی 

بازگشایی شد.
  عزیمــت زائران خوزســتانی عتبات 
عالیات از مرزهای چذابه و شــلمچه در 
مقاطعی به علت مســائل امنیتی عراق 
و همــه گیری کرونا متوقف شــده بود.

خوزســتان در قالب تفاهم نامه 2 جانبه 
با اســتان های عراقی میســان و بصره، 
مناسبات اقتصادی، فرهنگی و آموزشی 

دارد .

زائران خوزستانی عتبات عالیات فقط در کاروان های 
مجاز ثبت نام کنند

حسن سیالوی سرویس استان ها // با حضور ویدیو کنفرانسی رئیس 
جمهور طرح آبرسانی به ۹۱۳ روستای خوزستان افتتاح شد.

   به گزارش خبرنگار دریا ، 1۵ مهرماه با حضور ویدیو کنفرانسی آیت اهلل 
رییسی طرح آبرسانی به ۹13 روستای خوزستان با اعتبار بیش از 17 هزار 

میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
  این طرح به صورت همزمان با افتتاح طرح آبرسانی به یک هزار و ۵00 

روستای کشور به صورت نمادین در شهرستان حمیدیه و با حضور رئیس 
جمهور به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح شد.

  در یک ســال اخیر فعالیت دولت سیزدهم مشکل آب یک هزار و ۵00 
روستا در اســتان خوزستان حل شده که از این تعداد 313 روستا به طور 
 کلــی بدون آب بودند.با افتتاح این طرح 136 هــزار خانوار از این طرح 

بهره مند شدند .

افتتاح طرح آبرسانی به ۹۱۳ روستای خوزستان

آگهی تجدید مزایده عمومی
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 علیرضا حائری زاده ســرویس اســتان ها // 
امام جمعه یزد با بیان این که دشــمن در صدد 
 تضعیف روحیه مردم و به نمایش گذاشــتن 
چهره ای شکست خورده از انقالب است، توصیه 
کرد مردم به این دروغ پردازی ها توجهی نکنند 
و مسئوالن نیز با حمایت از رسانه های داخلی، 

دروغ های دشمنان را رسوا کنند. 
   بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ آیت اهلل »محمدرضا 
ناصری« در خطبه های این هفته نماز جمعه یزد با 
سفارش نمازگزاران به تقوا و پرهیز از گناه و اطاعت 
از پروردگار و دوری جســتن از مخالفت با خدا، 
اظهار کرد: اعمال و رفتار ما در این دنیا و هر آنچه 
در ایــن دنیا انجام می دهیم، تعیین کننده در دنیای 
آخرت است بنابراین باید به نحوی عمل کنیم که در 

آخرت گرفتار اعمال بد خود نباشیم.
  ناصری با بیان اینکه قرآن به مومنان »قول سدید« 
را توصیه کرده است، افزود: قول سدید یعنی کالمی 
که هم گفتار صحیح و حقیقی باشد هم مردم را به 
اشتباه نیندازد و آنها را در برابر حق و باطل دچار 

شبهه نکند.
    وی ادامــه داد: امروز عده ای شــفاف ســخن 
 نمی گویند و ســخنان آنها مردم را دچار شــبهه 
می کند که این نحوه سخن گفتن، مورد توصیه قرآن 

کریم نیســت.  ناصری بیان کرد: پیامبر نیز همواره 
پیروان خود را به قول سدید توصیه کرده اند و تاکید 
دارند که از شنیده ها نتیجه گیری نکنند زیرا یکی 
از انحرافات بزرگ بشــر در جامعه، قول ناصواب 
و شایعات و ســخنان بی مدرک و سند و بی پایه 
و اساس است.امام جمعه یزد در بخش دیگری از 
سخنان خود با اشاره به نزدیک شدن به ایام میالد 
پیامبر اکرم)ص( اظهار کرد: هدف مبعوث شــدن 
پیامبران بر اساس روایات، این است که »ما پیامبر 
را مبعوث کردیم تا انسانهای خفته را بیدار کنند و 
دفینه های عقلی که خدا در وجود انســان گذاشته 

را جوشش دهند و آن را به منصه ظهور برسانند«.
  ناصری عنــوان کرد: ما نیــز در جامعه یکی از 
حرکت هایی که باید انجام دهیم، انفجار علم است. 
ارکان دین ما از معرفت ارکان الهی آغاز می شــود 
تا معرفت حجت خدا، ســپس پایداری در دین و 
ثابت قدم بودن در دین خدا و اولین قدم در مرحله 
زندگی، معرفت خداست و نخستین قدم انبیاء الهی 
نیز شناخت خدای تعالی است تا از معرفت الهی به 

شناخت حجت خدا برسیم.
  خطیــب جمعه یزد تاکید کــرد: بعد از معرفت و 
شــناخت خدا، باید همراه حجت خدا باشــیم و 
همراهی با آنها یعنی قدم برداشتن در مسیر آنها و 
ثابت قدم بودن در این مسیر نیز بسیار حائز اهمیت 
اســت.ناصری عنوان کرد: نظام اسالمی ما نیز بر 
اساس حرکت پیامبر اکرم )ص( و حضرت علی)ع( 
شروع شده و این نظام استثنایی است و هیچ کجای 
عالم این نظام را ندارند به همین دلیل است که این 
نظام با این ســبک، جهان اســتکبار را بهم ریخته 

است.وی تصریح کرد: حرکتی که ما در حال انجام 
هستیم، دشمنان بسیاری دارد زیرا به سوی تکامل 
و به سمت اهل بیت)ع( و پیامبر)ص( می رود و در 
 پناه اهل بیت و امدادهای الهی به سمت تعالی پیش 
مــی رود.  ناصری ادامه داد: کشــوری نظیر ایران 
پناهنگاه و زیر سلطه شــرق و غرب نیست بلکه 
ایران خود کشــوری اســت که در پناه خدا و انبیا 
و اهل بیــت)ع( پیش مــی رود.  وی تاکید کرد: 
دشمنان ما می خواهند خودشان برای همه آقایی 
کنند و دیگران زیردســت آنها باشــند در حالی 
که در نظام اســالمی ما اصال چنین تعریفی وجود 
ندارد زیــرا نظام ما والیی اســت.امام جمعه یزد 
ادامه داد: مردم ما سالهاســت که مقاومت کرده اند 
 و آمــوزش های خود را از ائمــه و امام و رهبری 
گرفته اند و در این مســیر پیــش می روند و البته 

مشکالتی در این مسیر دارند اما ثابت قدم هستند.
  ناصری عنوان کرد: دشمنان ما نمی توانند در این 
نظام رخنه کنند لذا می خواهند آن را تضعیف کنند 
و آن را از میــان بردارند امــا مردم ما در این چند 
دهه مقاومت و در این مسیر ایستادگی کرده اند البته 
زحماتی برای آنها ایجاد شــده زیرا عده ای فریب 
دشــمن را می خورند و برای مردم زحمت ایجاد 

می کنند.
  وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقالب که فریب 
خورده ها و غافل شده ها را جدا کردند و با هر کدام 
متناسب حالشان صحبت کردند و راه را به آن نشان 
دادند، افزود: حجت بر همگان تمام شده و هر گروه 
و قشــری تکلیف خود را می دانند و اکنون باید بر 
اساس آن عمل کنند.خطیب جمعه یزد با اشاره به 

این که شهدا و خساراتی در این مسیر دادیم، افزود: 
نیروی انتظامی، بسیج و مردم ما فداکاری کردند و 
توطئه هایی که در کشورهای مختلف طراحی کرده 

بودند، عملیاتی و اجرائی نشد.
  ناصری با اشــاره به اینکه رســانه های فارسی 
زبان با میلیاردها تومان پول، مامور دروغ پردازی، 
جعل و فریبــکاری مردم بودند، افــزود: عده ای 
 اطالعاتی از جنگ رسانه ای نداشتند و فریب آن را 
خوردند در حالی که جنگ رسانه ای دشمن لو رفته 
و امروز دیگر تقریبا همه متوجه این فریبکاری ها 

هستند.
  وی بیان کرد: توصیــه رهبری در گام دوم، نگاه 
خوش بینانه به آینده بوده بر این اساس همه باید از 
نا امیدی بیجا حذر کنیم و با امید پیش برویم زیرا 
مهمترین هدف دشمن، دروغ پردازی، پنهان کردن 
جلوه های امیدبخش اســت و در مقابله با چنین 
اقدامی باید در خود و دیگران نهال امید را پرورش 
دهیم و رهبری نیز ایــن موضوع را به عنوان یک 

وظیفه همگانی مطرح کردند.
    ناصــری اظهار کرد: دشــمن در صدد تضعیف 
روحیه مردم و به نمایش گذاشتن چهره ای شکست 
خورده از انقالب اســت اما توصیه می کنیم به این 
دروغ پردازی ها توجهی نکنند و مســئوالن نیز با 
حمایت از رسانه های داخلی، دروغ های دشمنان 

را رسوا کنند.
  امــام جمعه یزد در پایان تصریــح کرد: باید در 
 مقابل رسانه های معاند و جنگ رسانه ای دشمن، 
رسانه های قوی و موفق داشته باشیم تا بتوانیم در 

فضای مجازی بر آنها غلبه کنیم.

امام جمعه یزد :

هدف دشمن، دروغ پردازی و پنهان کردن جلوه های امیدبخش است

  یک عدد کارت شناسایی سازمان زندان های کشور مربوط به اینجانب علی دژکام به شماره ملی 3391831065 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

مفقودی نوبت دوم

شرکت پاالیش نفت الوان 

نوبت دوم
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بانوی ردیا

آشپزی

سوپ قارچ یکی از انواع سوپ های خوشمزه و پرطرفدار است که 
برای تهیه آن از ترکیب قارچ و مرغ با شیر و خامه استفاده می شود 
و یک سوپ غلیظ و مجلسی است. در این مطلب با طرز تهیه سوپ 

قارچ آشنا می شوید .
سوپ قارچ یکی از انواع سوپ های غلیظ و مجلسی است که در بیشتر 
رستوران ها به عنوان پیش غذا سرو می شود. این سوپ به دلیل داشتن 
مواد مغذی برای بدن بســیار مفید است. پخت این سوپ بسیار آسان 
است و حتی کسانی هم که ســر رشته ای در آشپزی ندارند، به راحتی 

می توانند آن را در منزل تهیه کنند . 
  مواد الزم برای تهیه سوپ قارچ

 سینه مرغ................................................... 1 عدد
پیاز............................................................. 1 عدد
قارچ خرد شده............................................. 2 لیوان
جو پرک...................................................... 1 لیوان
شیر............................................................ 1 لیتر
خامه صبحانه................................. 2 قاشق غذاخوری
سیر رنده شده............................... 1 قاشق چای خوری
کره........................................................... 20 گرم
نمک و فلفل سیاه................................. به میزان الزم
آب جوش................................................... 3 لیوان
جعفری خرد شده برای تزیین.................. به میزان الزم

  طرز تهیه مرحله به مرحله سوپ قارچ
1ـ  برای شروع کار ابتدا پیاز را پوست و به صورت نگینی خرد کنید. کره 
به دمای محیط رسیده را داخل قابلمه مناسب بریزید و روی حرارت کم 
اجاق گاز بگذارید تا آب شود؛ سپس پیاز خرد شده را به آن اضافه کنید 

و کمی تفت بدهید تا پیاز سبک شود.
2ـ   سیر خرد شده را به پیاز اضافه کنید و 1 دقیقه تفت بدهید؛ سپس سینه 
مرغ را همراه با نمک و فلفل سیاه به قابلمه اضافه کنید و اجازه بدهید 3 
تا 4 دقیقه با سیر و پیاز تفت بخورد. بعد آب جوش را اضافه کنید و درب 

قابلمه را ببندید و اجازه بدهید مرغ بپزید.
3ـ  بعــد از اینکه مرغ پخت، آن را از قابلمه خارج و ریش ریش کنید؛ 
سپس جو پرک را که از قبل خیس داده اید، داخل قابلمه بریزید و اجازه 
بدهید حدود نیم ساعت بجوشد تا کامال بپزد. در این مرحله دیگر نیازی 
نیست درب قابلمه را بگذارید و هرگاه دیدید آب سوپ خیلی کم شده 

است، مقداری آب جوش به آن اضافه کنید.
4ـ  بعد از اینکه جو پرک پخت، مایع ســوپ را با دستگاه مخلوط کن 
یا غذاساز کامال میکس کنید و مایع میکس شده را دوباره داخل قابلمه 

بریزید، با این کار سوپ غلیظ تر و خوشمزه تری خواهید داشت.
۵ـ  در مرحله آخر مرغ ریش شده و قارچ خرد شده را همراه با شیر به 
قابلمه سوپ اضافه کنید و اجازه بدهید ۵ دقیقه بجوشد؛ سپس خامه را 
داخل قابلمه سوپ بریزید و خوب هم بزنید تا خامه کامال مخلوط شود؛ 
سپس اجاق گاز را خاموش کنید. در این مرحله سوپ قارچ خوشمزه 
شما آماده سرو است که می توانید روی آن را با کمی جعفری خرد شده و 

پرک قارچ ترش تزیین کنید، نوش جان .

سوپ قارچ به روش رستورانی

برای رسیدن به موفقیت باید تالش کرد و به برخی 
 نکات به ظاهر ســاده باید توجه ویژه ای داشــت،

  قدم هایی هستند که ما را به موفقیت بسیار نزدیک 
می کنند.

  برداشتن بهترین قدم برای رسیدن به موفقیت
   تا به حال راجــع به این موضوع فکر کرده اید که چرا 
بعضی از افراد مدت های طوالنی در مورد شــغل مورد 
عالقه شان فکر می کنند اما بعضی دیگر بی تفاوت تر به 
نظر می رسند ؟ در حقیقت ممکن است این موضوع برای 
شــما هم پیش آمده باشد و مدام در حال کلنجار رفتن با 
خودتان باشید. پاسخ به این سوال ساده است. در این مطلب 
به صورت خالصه مراحل رسیدن به موفقیت برای ارتباط 
یا شغل را به شما معرفی می کنیم. در واقع انواع تجربه و 
تحصیالتی که در این مســیر کمک کننده است را برایتان 

جمع آوری کرده ایم.
*  قدم هایی که شما را به موفقیت نزدیک می کنند

  اهداف خود را تعیین کنید :
  یکی از چیزهایی که افــراد موفق را از افراد غیر موفق 
جدا می کند این است که آن ها زمان می گذارند و معنای 
موفقیت را برای خودشــان تعریف می کنند. به یاد داشته 
باشــید موفقیت مربوط به انتظارات خانواده، دوستان و 
همکاران تان نیست. ممکن است تعریف شما از موفقیت 
یک جایگاه شغلی خاص باشد اما برای شخص دیگر انجام 

همان کار، کامال شبیه به یک کابوس باشد.
مرحله اول این اســت که محدودیت هــای خودتان را 
مشــخص کنید و تصمیم بگیرید که زندگی موفق از نظر 
شما چه زندگی اســت. به طور مثال آیا دوست دارید با 
حیوانات کار کنیــد ؟ روی چیزی که می خواهید تمرکز 
کنید تا به ســادگی بتوانید برای ادامه مسیر شور و انگیزه 

کافی را داشته باشید.
  به پرورش دادن خودتان متعهد باشید : 

  اگر احســاس کردید که در مســیر رسیدن به موفقیت 
جا مــی زنید و مدام عقب نشــینی داریــد، باید علت 
 آن را پیــدا کنید. ســعی کنید دوباره به مســیری که در 

 پیش گرفتــه اید فکر کنید و ببینید چــه عواملی باعث 
رســیدن تان به موفقیت می شود. همچنین مدام در حال 
یادگیری چیزها و کارهای چالش برانگیز باشید تا ذهن 
ناخودآگاه شــما عادت کند که به پرورش دادن خودش 

فکر کند.
  اهدافتان را بنویسید : 

   حتماً اهدافی که می خواهید به آن ها دست پیدا کنید 
را روی کاغذ بنویســید. سعی کنید به رشد و پرورش 

شخصی فکر کنید و به رویاهای خود تبدیل شوید.
  واقع بین باشید : 

  اهداف تان را از رؤیا های تان جدا کنید و رؤیا پردازی 
نکنید و بر آرزوهای در دســترس تر خود تمرکز کنید. 
توانایی های خودتان و محدودیت هایی که دست و پای 
شما را بسته را هم در نظر بگیرید تا سرخورده نشوید و 
سراغ نقشه هایی بروید که از پس کنترل شان بر می آیید.
  از ترس درونی به عنوان ابزاری برای رفتن به 

سمت جلو استفاده کنید : 
   همه تغییرات اول از ترس شــروع می شــوند. ترس 
می تواند عاملی برای عقب کشــیدن شما باشد یا این 
که می توانید آن را به یک ابزار تبدیل کنید که به رشد 
بیشتر شما کمک کند، پس با ترس می توانید تمرکز خود 
را افزایــش دهید. پس فرصت های خود را در زندگی 
بررسی کنید و ببینید از چه چیزهایی می ترسید و سپس 

از همان ها برای انجام کارهای جدید استفاده کنید.
  یاد بگیرید که چگونه شرایط را فراهم کنید : 

    منظور از شــرایط ، مجموعــه ای از تحصیالت و 
تجربه هایی است که می تواند برای هدف بعدی شما، 
شغل و یا رشد جایگاهتان موثر باشد. پس یاد بگیرید 
 ایده هــای خود را به کار بیندازید. حتی کوچک ترین 

قدم ها در این مسیر می تواند موثر واقع بشود.

  ضمیر ناخودآگاهتان را دور بزنید : 
  اقداماتی را که مایل به انجامش نیســتید، به صورت 
مرتب و مســتمر، و البته روزانه، انجــام دهید. در این 
صورت، در گذر زمان، شــما یک ذهنیت ناخودآگاه 
جدید در خودتان خلق خواهید کرد که شما را به سوی 

موفقیت و به سوی اهدافتان به پیش خواهد راند.
  هوش هیجانی خود را تقویت کنید : 

  هشــتاد و پنج درصد از موفقیت شما به سطح هوش 
هیجانی و هوش اجتماعی شــما وابسته است. هوش 
هیجانی و هوش اجتماعی بســیار باالتر از IQ است. 
برای موفقیت باید در تمام جنبه های زندگی خود حد 

متعادلی را داشته باشید.
  ایــده ها و محدودیت هایــی را تعیین کنید و 

روابط سمی را از بین ببرید : 
  گاهی اوقات چیزی که شما را به عقب نگه می دارد، 
خودتان هســتید و روابطی که در آن ها حضور دارید. 
پــس محدودیت هایی برای مقابله کردن با این چالش 
را در خودتان تعیین کنید. اول درخواست های خود را 
مطرح کنید و سپس راه هایی را برای از بین بردن روابط 

سمی به کار بگیرید.
  از کارهایی که نباید انجام دهید، لیســت تهیه 

کنید : 
  حتما با لیست انجام کارها آشنا هستید اما این بار باید 
لیســتی تهیه کنید و در مورد کارهایی که باید از آن ها 
دست بکشید، باشد. پس از کارهایی که اصاًل از آن ها 
 لذت نمی برید و احســاس می کنید زمان شما را هدر 

می دهند یک لیست تهیه کنید.
   یک نامه برای آینده خودتان بنویسید : 

    در مورد چیزهایی که دوســت داریــد در آینده به 
آن ها دست پیدا کنید و دیدگاهی که به آینده خود دارید 

بنویسید.  برنامه  یک 
به  کار  این 

شما 

کمک 
که  کنــد  می 

بتوانید بیشــتر به رشد و 
موفقیت خود فکر کنید و قدم های موثری در این مسیر 

بردارید.
  مهارت جدید را به مدت 6 ماه تمرین کنید : 

  مهارتی را انتخاب کنید که فکر می کنید در مســیر 
رســیدن به موفقیت به شما کمک می کند و سپس به 
مدت 6 ماه آن را تمرین کنید. این دوره از یادگیری و 
تمرین به صورت متمرکز در افزایش تجربی شما تاثیر 
بسیار زیادی دارد. بعد از شش ماه اول می توانید باز هم 

این روش را ادامه دهید.
  از فرصت ها استفاده کنید : 

  برای موفقیت در زندگی، باید از فرصت هایی که سر 
راهمان قرار می گیرند، به خوبی استفاده کنیم. همیشه 
یک دلیل منطقی برای توجیه کردن وجود دارد. اما غلبه 

بر این وسوسه نیاز به درک و پذیرفتن ریسک دارد.
   از شکست نترسید : 

  برای رسیدن به هدف تان هر زمان که احساس کردید 
باید نقشه تان را عوض کنید، پس ریسک کنید. در مسیر 
رسیدن به اهداف تان ممکن است اشتباهاتی را مرتکب 
شوید به جای ناامید شدن، بهتر است از آنچه اتفاق افتاده 

درس بگیرید.

  اهداف شــغلی 
را  خــود 

بینی  ز با
کنید : 

  باید ببینید که اکنون در شــغل فعلی 
خود چه جایگاهی دارید. آیا از آن رضایت دارید؟ در 
غیر این صورت اگر به دنبال یک شغل جدید هستید، 
مراحل رسیدن به آن شغل را برای خودتان برنامه ریزی 
کنید. همچنین باید رزومه خود را بازبینی کنید و ببینید 
که آن شغل جدید نیاز به چه توانایی ها و عملکردهایی 
در شما دارد که بتوانید آن ها را در خودتان ایجاد کنید.

  به نقطه کور خود آگاهی یابید : 
  نقطه کور جایی است که شما قادر به دیدن آن نیستید؛ 
اما دیگران به راحتی می توانند آن را ببینند. از دیگران 
بخواهید که نمای بیرونی شما را برای خودتان توصیف 
کنند. آگاهی به نقطه کور باعث می شــود که شــما 
بســیاری از دالیل عدم موفقیت خود را که تا به حال 
قادر به دیدن آنها نبوده اید دیده، شناخته و اصالح یا 

تقویت کنید.
  یک راه جدید پیدا کنید : 

  اصال فرقی ندارد که در چه سنی یا چه زمانی از سال 
هستید، در هر صورت گاهی اوقات باید مسیر خود را 
عوض کنید و به دنبــال راه های جدید بگردید. پس 
برای آن ها با انگیزه برنامه ریزی کنید و فرصت های 

جدید را از دست ندهید .

مصرف کردن سیب زمینی در هر حالتی به هیچ وجه مناسب 
نیست، گاهی اوقات سیب زمینی ها بویی می دهند که مصرف 

آنها بیماری و خطراتی را برای فرد به همراه خواهد داشت.
  فرقی ندارد که سیب زمینی به صورت پخته، سرخ شده یا تنوری 
باشد. در هر صورت ممکن است بویی در آن وجود داشته باشد 
که شــما از آن آگاه نباشید که نشان دهنده یک ماده خطرناک و 
کشنده است. به همین دلیل باید مراقب باشید که اگر سیب زمینی 
این بو را می داد از آن استفاده نکنید، در غیر این صورت شما را 

بیمار می کند.
      اگر سیب زمینی بوی تلخی می داد آن را نخورید

    سیب زمینی ها جزو خانواده خوراکی های خوشمزه هستند که 
ممکن است داخل بعضی از آنها به طور طبیعی سم سوالنین وجود 
داشته باشــد. متخصصان بر این عقیده هستند که شما می توانید 

مقدار کمی ســوالنین را بدون این که واکنش زیادی داشته باشد 
مصرف کنید اما اگر این سم به شکل نامناسب در بدن ذخیره شده 

باشد، آسیب ایجاد می کند.
خوشــبختانه دو عالمت رایج برای وجود سم در سیب زمینی 
هست: این که سیب زمینی بوی تلخی بدهد یا پوست آن رگه های 
سبز داشته باشد. البته پوســت سبز به خودی خود مضر نیست 
و نشــان دهنده کلروفیل اســت اما گاهی اوقات نشان دهنده 
وجود ســم سوالنین هم هست. سیب زمینی های خراب و فاسد 
گاز ســوالنین تولید می کنند که ممکن اســت فرد را بیمار کند.

 سطح باالی ســوالنین باعث آسیب به سالمت می شود. مصرف 

سیب زمینی که این ماده سمی در آن زیاد وجود داشته باشد، در 
عرض 24 ساعت ممکن است فرد را وارد کما کند یا باعث مرگ 
شود که این آزمایش روی افراد زیادی انجام شده است و مشاهده 
شده که آن ها عالمت هایی مثل استفراغ، اسهال، درد شکم و در 
موارد شدیدتر افسردگی و مشکالت سیستم عصبی مرکزی دارند.

      دلیل تولید سم و بوی بد سیب زمینی
    علت این تغییر، مشــکالت نگهداری از ســیب زمینی است. 
مطالعات نشان می دهد که مشکل زمانی ایجاد می شود که سیب 
زمینی مدت زمان طوالنی در معرض نور باشد. نور فلورسانس یا 
نور طبیعی این مشکالت را افزایش می دهد. پس بهتر است آنها 

را داخل یک کیسه بگذارید و داخل کابینت نگه دارید تا در برابر 
نور زیاد نباشــد و در کل آنها را در محل تاریک و خنک قرار 
دهید. اگر سیب زمینی شــما رگه های سبزی داشت آنها را دور 
بریزید. البته برداشتن قسمت های سبز و پختن سیب زمینی، شاید 
مقداری از سموم آن را از بین ببرد اما راه خوبی برای جلوگیری 

از بیماری نیست.
     خطر نگهداری طوالنی مدت سیب زمینی

   نگهداری طوالنی مدت سیب زمینی باعث آسیب خواهد شد. 
نگه داشــتن سیب زمینی در محیط تاریک کار درستی است اما 
اگر آن را خیلی طوالنی نگه دارید، خطرات زیادی برای سالمتی 
دارد و کیفیت آن افت می کند و وضعیت خوبی نخواهند داشت و 
ممکن است خراب شوند که در چنین حالتی باید بدون شک آنها 

را دور بیندازید .

روش درست نگهداری سیب زمینی 
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رویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکتها

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ شرکت مزبور به واصله مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ که طی نامه شماره ۰۱/۱۱۰۶۲۷ 
مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ به تأئید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اداره مجوزهای بانکی رسیده است و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ از لحاظ واریز 
هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است :۱- آقای حسین موسوی دزفولی به شماره ملی ۰۴۹۲۰۸۵۵۷۹ با پرداخت مبلغ 
۲۲۷/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۲۴۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال افزایش داد .۲- آقای علیرضا خدابنده لو به 
شماره ملی ۰۰۸۱۲۱۹۰۴۰ با پرداخت مبلغ۲/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال افزایش 
داد .۳- سرمایه شرکت مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه از مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال افزایش و اصالح یافت .

رویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکتها

برابر صورتجلسه هیات مدیره ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ شرکت مزبور به واصله مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ که درتاریخ مورد اشاره از لحاظ واریز هزینه های ثبتی وامضای ذیل دفاتر 
ثبت تکمیل گردیده است :دفتر هماهنگی شرکت در تهران به نشانی : استان تهران - شهر تهران - محله دزا شیب - خیابان شهید حسین نجابت جو - خیابان شهید 

رضا کبیری - پالک ۱۳ رز - ورودی غربی - ساختمان رز - طبقه همکف - واحد ۱۰۴ - طبقه ۲- کدپستی ۱۹۳۵۶۱۶۹۷۸ تغییر یافت .
                رویا زاهدنیا - رئیس اداره ثبت شرکتها

آگهی تغییرات شرکت ساحل طالیی خربس قشم )سهامی خاص( هب شماره ثبت ۲۱۹۷ و شناهس ملی ۱۰۸۶۱۵۱۷۲۲۸

آگهی تغییرات شرکت تضامنی حسین موسوی زدفولی و شرکاء قشم هب شماره ثبت ۶۰۵۴ و شناهس ملی ۱۴۰۰۷۱۷۹۳۷۱ 

آگهی تغییرات شرکت الوان رپواز جوان قشم ) سهامی خاص( هب شماره ثبت 6825 وشناهس ملی 14009602999

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 

 شرکت نگین افروز افراء قشم با مسولیت محدود به شماره ثبت 6485 و شناسه ملی 1400822500

شرکت نگین افروز افراء قشم با مسولیت محدود به شماره ثبت 6485 و شناسه ملی 1400822500

دستور جلسه : موضوع تصمیم گیری در خصوص انتخاب اعضای هیات مدیره
 بدینوسیله از کلیه شرکاء شرکت فوق دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که راس ساعت ۱۱ صبح مورخ 
۱4۰۱/۰7/3۰ روز سه شنبه در محل: شهرستان قشم- شهرک سام و زال- کوی الهیه- فاز خدماتی- پشت نانوایی سنگک- قطعه 

تجاری T 5۱7 به کد پستی 7۹5۱۱8۹۶8۶ تشکیل می شود حضور بهم رسانند .

دستور جلسه : موضوع نقل و انتقال سهم الشرکه
 بدینوســیله از کلیه شــرکاء شرکت فوق دعوت به عمل می آید تا در جلســه مجمع عمومی فوق العاده که راس ساعت ۱۰ صبح 
مورخ۱4۰۱/۰7/3۰ روز سه شنبه در محل : شهرستان قشم- شهرک سام و زال- کوی الهیه- فاز خدماتی- پشت نانوایی سنگک- 

قطعه تجاری T 5۱7 به کد پستی 7۹5۱۱8۹۶8۶ تشکیل می شود حضور بهم رسانند .

تاریخ انتشار آگهی : 1401/07/17

تاریخ انتشار آگهی : 1401/07/17

در شماره قبل اختالل یادگیری را اینگونه 
تعریف کردیم:  به زبان ســاده ، کودکان و 
بزرگساالن دارای اختالل یادگیری چیزها 
را متفاوت می بینند، می شــنوند و درک 

می کنند.
   ایــن می تواند در یادگیــری اطالعات و 
مهارت های جدید و اســتفاده از آنها باعث 
مشکل شــود. متداول ترین انواع اختالالت 
یادگیری شامل مشکالت خواندن ، نوشتن ، 
ریاضیات ، استدالل ، شنوایی و گفتار است.
همچنین میزان شــیوع اختــالل یادگیری، 
عالیم د انش آموزان دارای اختالل یادگیری 
یا مشــکالت ویــژه یادگیری، شناســایی 
و تشــخیص کــودکان دارای ناتوانی های 
یادگیری، مراحل ارزیابی و تشــخیص در 
مراکز آموزشی مشــکالت ویژه یادگیری ، 
در ایــن زمینه ها هم به اختصار توضیحاتی 
عنوان شد.اما در این شماره در مورد انواع و 

عوامل اختالل در نوشتن آشنا خواهیم شد.
دیسگرافیا یا اختالل نوشتن چیست؟

دیسگرافیا یا اختالل نوشتن نوعی ناتوانی در 
یادگیری است که با  مشکالت نوشتن مثل 
بدخطی، امالی ضعیف و مشکل در انتخاب 
کلمات مناسب شناخته می شود و فرد قادر 
نیســت در مهارت نوشتن عملکردی مشابه 
ســایرین داشته باشد که در درجه بندی این 
مهارت سن، زمینه تحصیلی و سطح هوش 

بررسی می گردد . 
*  چه عواملی باعث اختالل نوشتن می 

شود ؟
برای نوشــتن نیاز به ســازماندهی چندین 
کارکــرد مغزی بوده تا بــا دریافت و جمع 
بندی اطالعــات و اســتفاده از مهارتهای 
حرکتی، زبانی، شناختی، حافظه و ... بتوان 
مفاهیم را منتقل کرد .نوشــتن عملی است 
که حرکتی باید در آن انجام شــود و گاهی 
مشــکل در همین حرکت است. به این معنا 
که در ذهن، اطالعــات مربوط به کلمات و 
نوشتن حروف وجود دارد، اما مغز نمی تواند 
آنها را بــه حرکت تبدیل کند تا فرد حروف 
را روی کاغذ بیاورد و بهترین پیش نیاز الزم 
برای نوشتن این است که کودک رابطه ی بین 
اشیا و در وهله ی بعد رابطه ی بین حروف 

و نوشتن را درک کند. 
* انواع مختلف اختالل نوشتن :

دیسگرافیا دیسلکسیا : در این مورد کلمات 
نوشته شده ای که از منبع دیگری کپی نکرده 

ناخوانا هستنداما، نوشته ها و طراحی های 
کپی شده می توانند واضح باشند .

دیســگرافیا یا اختالل نوشــتن حرکتی : 
زمانی رخ می دهد کــه مهارتهای حرکتی 

ظریف فرد ، ضعیف باشد .
دیسگرافیا یا اختالل نوشتن فاصله ای : 
معموال در نتیجه مشکل در آگاهی از فاصله 

رخ می دهد .
* ویژگیها و نشانه های کودکان مبتال به 

اختالل نوشتن :
دســت خط بد یا نا خوانا - امالی غلط یا 
عجیب - اشتباه در نوشتن با حروف بزرگ 
- سرعت نوشــتن پایین -خستگی بعد از 
نوشتن جمله های کوتاه – اندازه ی نامناسب 
حروف - حالت غیر عادی بدن یا دســت 
هنگام نوشتن - سفت یا غیر عادی گرفتن 
قلم - خودداری از کارهایی مثل نوشتن یا 

طراحی. 
* برخی از علت های اختالل نوشتن :

ضعف عضالت دســت، ســرعت پردازش 
پایین، ضعف هماهنگی چشم و دست، غلبه 

طرفی و عدم وجود انگیزه و ...
* راهکارهایی برای بهبود دست خط و 
نوشــتن : بازی با خمیر و گل رس، کار با 
قیچی،مچاله کردن کاغذ با دست، نخ کردن 
مهره،تقویت دو نیمکره مغز، تقویت حافظه 
بینایی و اجرای بــازی ببین و بگو، نمایش 
اشکال مختلف و خیالپردازی ،تقویت تمیز 
دیــداری و انجام بازیهایی مانند شــناخت 
تفاوت و شــباهت جزئیات تصاویر ،اشکال 

و کلمات . 
* ســخن پایانــی : اختــالل نوشــتن یا 
دیســگرافیا می تواند تاثیر چشمگیری در 
زندگی افراد داشــته باشــد که با درمان و 
مداخالت مناســب می توانیــم به مدیریت 
عالئم این اختالل کمــک کنیم و تاثیر این 

مشکل را در زندگی کاهش دهیم .

اختالل یادگیری ، اختالل نوشتن 
ترفند مزه دار کردن مرغ 

روشی مخصوص و متفاوت برای پختن مرغ
طبخ مرغ با ســبزیجات یکی از روش های پخت مرغ است که 
برای مزه دار کردن مرغ از موادی مثل رب انار، جعفری و گشنیز 

استفاده می شود و طعم بسیار متفاوتی دارد.
  مرغ در سفره ما و همچنین در برنامه غذایی خانواده ایرانی یکی از 
پروتئین های بسیار پرمصرف است که معموال بیشتر از گوشت قرمز 
از آن اســتفاده می شود. مرغ در انواع خورش ها، پلوها، ساالدها، 
فست فودها و خوراک ها استفاده می شود؛ ولی استفاده از آن برای 
غذای اصلی و به صورت خورش و خوراک رواج بیشــتری دارد.
روش های طبخ مرغ معموال با رب، زعفران یا به صورت سرخ کرده 
است که می توان گفت همگی به اندازه کافی تکرار شده اند. توصیه 
ما این اســت که روش های قدیمی طبخ مرغ را فراموش کنید و با 
ما همراه شــوید تا با استفاده از یک روش جدید بتوانید یک مرغ 
خوشمزه و خوش طعم را برای خود و اعضای خانواده تهیه کنید.
در ادامه این مطلب طرز تهیه مرغ خوشمزه با سبزیجات همراه با 

نکات مهم و فوت و فن های مربوط به تهیه آن ارائه خواهد شد .
  مواد الزم برای تهیه مرغ با سبزی

ران یا سینه مرغ........................................... 3 تکه
پیاز بزرگ................................................... 1 عدد
سیر............................................................ 2 حبه
رب انار ملس............................... 2 قاشق غذاخوری
ترکیب جعفری و گشنیز خرد شده............نصف لیوان
زعفران دم کرده...........................2 قاشق غذاخوری
نمک، زردچوبه و فلفل سیاه................ به میزان الزم
روغن............................................... به میزان الزم

طرز مزه دار کردن مرغ
1ـ  برای شروع کار پیاز را پوست و سپس رنده کنید. سیر را هم رنده 

و با پیاز مخلوط کنید.
2ـ  پیاز و سیر رنده شده را داخل یک کاسه بریزید؛ سپس مخلوط 
جعفری و گشــنیز خرده شده را همراه با رب انار، نمک، فلفل سیاه 
و زردچوبــه به آن اضافه کنید و خوب هم بزنید تا همه مواد با هم 
مخلوط شوند.3ـ  روی مرغ را با نوک چاقو چند شکاف عمیق ایجاد 
کنید؛ سپس مرغ ها را داخل یک کاسه بریزید و سسی را که از قبل 
آماده کرده اید، روی تکه های مرغ بریزید و با قاشق هم بزنید تا مرغ 

کامال به سس آغشته شود.
4ـ  حاال در ظرف را ببندید و آن را به مدت یک تا دو ساعت داخل 

یخچال بگذارید تا مرغ مزه دار شود.
۵ـ  در مرحله بعد کمی روغن داخل یک ماهی تابه بریزید و آن را 
روی حرارت متوسط اجاق گاز بگذارید تا گرم شود؛ سپس مرغ ها 
را از توی مواد بیرون بکشید و داخل ماهی تابه بچینید. در آخر همه 
سس را روی مرغ ها بریزید و در ماهیتابه را بگذراید. حرارت را کم 
کنید و اجازه بدهید تا مرغ با مواد کم کم بپزد. حدودا یک ساعت و 

نیم زمان الزم است.
6ـ  در حین پخت هرازگاهی مرغ ها را پشــت و رو کنید. در آخر 
پخت، زعفــران را روی مرغ ها بریزید و ده دقیقه بعد اجاق گاز را 
خاموش کنید. حاال مرغ خوشمزه و متفاوت شما آماده سرو است که 

می توانید آن را با زرشک پلو یا کته ساده میل کنید .

***

►

►
►

 چند قدم تا موفقیت و سریع تر رسیدن به هدف

       پیروزه مسیحی ایسینی مربی 
و درمانگر اختالالت یادگیری ناحیه 2 بندرعباس

                   سعیده دبیری نژاد/ دریا
Dabiri_      @yahoo.com91



كشف 7۰ تن انواع مواد مخدر در هرمزگان 

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

حوادث جهان
چاقوکشی در الس وگاس 2 کشته 

برجای گذاشت
 به گفته مقامات پلیس ایالت »نوادا«ی آمریکا، در پی وقوع 
حادثه چاقوکشی در شــهر الس وگاس در این ایالت دو تن 
کشته و شش تن دیگر نیز زخمی شــدند.  به گزارش ایسنا، 
مقامات پلیس ایالتی در این باره گفتند: حدود ساعت 11:40 
صبح تماس هایی مبنی بر چاقوکشی دریافت کرده و به محل 
وقوع این حادثه اعزام شدند. همچنین این مقامات پلیس اعالم 
کردند که مظنون این حادثه پس از دستگیری خود را به آن ها 
معرفی کرده و بازرســان در تالش برای تعیین هویت واقعی 
او هســتند. فرد مظنون این حادثه اسپانیایی تبار و حدودا 30 
ساله است و به نظر نمی رسد که ساکن الس وگاس باشد. در 
این حادثه دو تن کشــته و شش تن دیگر نیز زخمی شدند با 
این حال هویت قربانیان تاکنون اعالم نشده است. فرد مظنون 
این حادثه در ابتدا و پس از چاقوکشی متواری شده بود که با 
تالش مقامات پلیس دستگیر شده است. مقامات پلیس ایالتی 
اظهار کردند که هیچ مظنون دیگری در این پرونده وجود ندارد 
و هم اکنون محل وقوع این حادثه نیز امن اســت.به گزارش 
آسوشیتدپرس، همچنین علت وقوع این حادثه نیز تاکنون به 
طور رسمی اعالم نشده است. تیراندازی و چاقوکشی در معابر 
و اماکن عمومی در آمریکا همواره در صدر بیشترین حوادث 
قرار دارد، هرچند به تازگی مشخص شده که تعداد بیشتری از 
تیراندازی هــا در آمریکا نه در اماکن عمومی بلکه در خانه ها 
اتفاق می افتد و آمار تیراندازی و جرم در این کشــور بســیار 

باالست.
رانش زمین در یک معدن طال

 در گینه قربانی گرفت
 بر اثر رانش زمین در یک معدن طال در منطقه »ســیگیری« 
واقع در شمال شرق گینه، هشت تن جان خود را از دست دادند. 
به گزارش ایسنا، به گفته یکی از مقامات محلی، همچنین در این 
حادثه پنج تن دیگر نیز زخمی شدند. این مقام محلی اظهار کرد 
که یک تن از مصدومان این حادثه در شرایط وخیم جسمانی 
قرار دارد با این حال همگی آن ها به مراکز درمانی منتقل شده 
اند. به گزارش خبرگزاری شینهوا، شمال شرقی گینه سرشار از 
منابع طالست و در منطقه سیگیری حوادثی مانند رانش زمین 
اغلب به دلیل فعالیت های غیرقانونی استخراج طال رخ می دهد.

ماجرای استیکر غمگین 
وقتی برای آخرین بار با من تماس گرفت 
تا سفره دلش را نزد قدیمی ترین دوست 
خود بگشــاید، خیلی ســریع و کوتاه 
پاســخش را دادم تا در فرصت مناسبی 
پای درد دل هایش بنشــینم چرا که آن 
روز ارباب رجوع زیادی داشــتم و سرم 
به شدت شلوغ بود اما روز بعد خبر مرگ 

تلخ او را شنیدم و ...
این ها بخشی از اظهارات زن جوانی است که 
پس از خودکشی دوست قدیمی اش با عذاب 
وجدان خاصی دســت و پنجه نرم می کرد. 
او درباره این ماجرای تاســف بار به مشاور 
و مددکار اجتماعی کالنتری ســناباد مشهد 
گفت: 1۵ سال قبل رفاقت من و شکوفه در 
اولین ترم تحصیلی دانشگاه به مهر و محبت 
بی نظیری گره خــورد به گونه ای که رازدار 
یکدیگر بودیم و در چمن زار عاشقانه ها قدم 
می زدیم. او رنگین کمانی از شور و هیجان 
و مهر و عاطفه بود که با تابش خورشــید به 
همه انرژی می داد امــا در قلبش کوهی از 
غم و نامهربانی هــای روزگار نهفته بود. با 
این حال معنای واقعی واژه زن در وجودش 
خالصه می شد و من بارها در محافل دوستانه 
درس های عشق و اخالق را از او آموختم. 

چند ماه بعد تازه متوجه شدم که خود غصه 
سنگینی دارد. یک روز سفره زندگی اش را 
در برابرم گشــود و گفت: در 16 سالگی با 
جوان 30 ساله ای ازدواج کردم که هیچ گاه 
احساســات زنانه ام را نمی فهمید. او مردی 
بی مسئولیت، بی احساس و تهی از هرگونه 
مهر و محبت بود و از ســوی دیگر من هم 
حتی الفبای زندگی مشترک را درک نمی کردم 
اما انگار محکوم به »فهمیدن« بودم. شکوفه  
سال ها بعد و در حالی که تحصیالت تکمیلی 
»کارشناسی ارشــد« را به پایان رسانده بود 
روزی از خیانت همسرش پرده برداشت و با 
قلبی شکسته گفت که فرزندانش نیز نه تنها به 
او بی مهری می کنند بلکه مسیر شوم پدرشان 
را ادامــه می دهند به گونه ای که واژه مادر را 
نمی شناسند و از او فقط آشپزی و خانه داری 
را انتظار دارند چرا که از پدر مهندس شــان 
فقط هنر تحقیر و رفع نیازهای مالی شان را 
آموخته بودند،نمی دانم اگر دختری داشتم مهر 
مادر بر قلبش جاری می شد و مرا عاشقانه 
در آغوش می کشید یا او نیز مانند سه فرزند 
پسرم می شــد.با این حال من فقط سکوت 
می کردم تا بــا واکنش های تند آن ها روبه 
رو نشوم چرا که شوهرم طوری با من رفتار 

کرده بود که هیچ وقت جرئت بازخواست از 
فرزندانم را نداشتم و تنها نیازهای رفاهی و 
مادی آن ها را برطرف می کردم. از سوی دیگر 
همواره از این که همســرم به دلیل موقعیت 
اجتماعی و شغلی خود با زنان غریبه ارتباط 
داشت رنج می کشیدم و سال ها در آرزوی 
تبریکی از سوی همســرم ماندم که سالروز 
ازدواج  یا روز زن را به خاطر داشــته باشد 
اما تلخ تر از این روزهای سیاه لحظه ای بود 
کــه فهمیدم یونس قصد ازدواج با  دختر 18 
ســاله ای را دارد که از مدتی قبل در شرکت 
مهندسی او استخدام شده بود. باز هم سکوت 
کردم چرا که دیگر سال های جوانی ام سپری 
شــده بود و احساس می کردم دیگر در قلب 
همسرم جایی ندارم و ... زن 4۵ ساله که دیگر 
اشک از چشمانش جاری شده بود در ادامه 
این ماجرا گفت: سال ها بود که شکوفه سیر تا 
پیاز زندگی اش را صادقانه با من در میان می 
گذاشت و من هم به دلیل این که در رشته روان 
شناســی تحصیل کرده بودم، بی ریا و بدون 
ادعا پای درد دل هایش می نشستم و او را به 
زندگی امیدوار می کردم تا این که او چند روز 
قبــل و در یک صبح دلهره آور با من تماس 
گرفت، اما ارباب رجــوع زیادی در اطرافم 

نشسته بودند و حتی فرصت صرف صبحانه 
هم نداشــتم. از تماس شکوفه در آن ساعت 
روز فهمیدم که باز هم با یک مشــکل حاد 
خانوادگی روبه رو شــده است و مرا آخرین 
امید خود می داند تا مانند همیشه تاروپود از 
هم گسسته زندگی او را به یکدیگر گره بزنم 
اما من با پاســخ هایی کوتاه صحبت درباره 
زندگی اش را به فرصت دیگری موکول کردم 
و با قطع شدن تلفن صدای شکستن قلب او را 
نیز شنیدم و به همین دلیل استیکری با مفهوم 
شرمندگی و ناراحتی برایش فرستادم تا بدین 
گونه از قدیمی ترین دوستم عذرخواهی کرده 
باشم. خالصه آن روز گذشت و من صبح روز 
بعد را در حالی آغاز کردم که خبر خودکشی 
شکوفه مرا پشــت میز کارم میخ کوب کرد.

باورم نمی شد به همین راحتی صمیمی ترین 
دوســت زندگی ام را از دست داده باشم، آن 
جا بود که بی اختیار ســاعتی را در خلوت 
خودم گریستم و مدام افسوس می خوردم که 
ای کاش به جای ارسال استیکر دقایقی را با 
او همدردی می کردم، نمی دانم آن همه امید 
و انرژی چگونه به واژه تلخ خودکشی رسید 
و من حــاال با عذاب وجدانی عجیب درگیر 

شده ام که ای کاش ...

درامتداد تاریکی 

   گروه حــوادث // فرمانده انتظامی 
هرمزگان گفت: در یک ســاله اخیر 
بیش از 7۰ تن انواع مواد مخدر و هزار 
و و8۶۱ میلیارد تومــان انواع کاالی 
قاچاق در این استان کشف شده است. 
سردار غالمرضا جعفری فرمانده انتظامی 
هرمزگان در گفت وگویی رسانه ای اظهار 

داشت: سبز پوشان و جان بر کفان انتظامی 
و مرزبانی در راستای تامین نظم و امنیت 
و آرامش شهروندان و مردم قدر شناس 
اســتان از هیچ تالش و کوششــی دریغ 
نخواهند کرد و کارکنان انتظامی خدمت 
به مردم را برای خود یک افتخار می دانند 
و مردم شریف و شایسه استان هرمزگان 

فداکاری خدمتگزاران  شــاهد تالش و 
خود در نیروی انتظامی و مرزبانی استان 

هستند. 
وی افزود: هفته فراجا با شعار پلیس خادم 
مردم و مردم حامی پلیس در حالی آغاز 
می شود که کارکنان و از جان گذشتگان 
فراجا ، انتظامی و مرزبانی استان روزهای 
ســخت و پرفراز و نشــیبی را در کمال 
خویشــتنداری در کنــار دیگر نیروهای 

مسلح سپاه و بسیج سپری می کنند.
* قصد شوم دشمنان ایجاد شکاف در 

وحدت مردم است
این مقام انتظامی اســتان اظهار داشــت: 
امروز دشمنان قسم خورده انقالب اسالمی 
به ســرگردگی آمریــکا و رژیم غاصب 
صهیونیستی اعتقادات و باورهای جوانان 

غیور کشور عزیزمان را هدف گرفته اند 
و قصد شــوم ایجاد شکاف در وحدت ، 
انســجام و یکپارچگی کشور و ملت را 
دارند و تمام تالش خود را بکار گرفته اند 
که پیشرفت های کشور عزیزمان را بسیار 
کمرنگ جلوه دهنــد اما با وجود مردمی 
بصیر و آگاه دشمنان راه به جایی نبرده اند 
و تمام نقشــه های آنان نقش بر آب شده 

است.
* هرمزگان ۱5۰ شهید نیروی انتظامی 

تقدیم امنیت کشور کرده است
سردار جعفری خاطر نشان کرد: انتظامی 
و مرزبانی اســتان بــرای تامین امنیت 
هزینه های فراوانی داده اســت که یکی از 
این هزینه ها تقدیم 1۵0 شهید بومی و ۵6 
جانباز به نظام و انقالب است که  این آمار 

غیر از شهدای غیر بومی است.
* انهدام 4۰ باند مواد مخدر 

فرمانــده انتظامی اســتان هرمزگان بیان 
داشت: انتظامی و مرزبانی استان هرمزگان 
در حوزه های مختلف دستاوردهای خوبی 
داشته اســت که از جمله این دستاوردها 
کشــف بیش از 70 تن انواع مواد مخدر، 
دستگیری ۵71 قاچاقچی و خرده فروش 
مواد مخدر، انهدام 40 باند از قاچاقچیان 
مواد مخدر و ضربه به میزان هزار و 183 
میلیارد تومان به بنیان مالی قاچاقچیان، 
هالکت 6 قاچاقچی و شــرور مسلح و 
کشــف هزار و 861 میلیارد تومان انواع 
کاالی قاچاق از جمله این دســتاوردها 
در سال جاری بوده است که جز با تالش 
و جانفشــانی انتظامی این دستاوردها و 

موفقیت ها حاصل نمی شد.
* 98 درصــد جرایــم ســایبری در 

هرمزگان کشف شده است
به گــزارش فارس ؛ این مقــام انتظامی 
در پایان تصریح کــرد: در حوزه پلیس 
فتــا نیز اقدامات خوبــی صورت گرفته 
و ۹8 درصد جرایم ســایبری توســط 
کارشناسان کشف شده و در حوزه 1۹7 
نیز بیش از 3 هزار مورد تقدیر و تشــکر 
مردمی از عملکرد پلیس در حوزه های 
مختلف ثبت شــده است ، اینها بخشی از 
دســتاوردهای انتظامی و مرزبانی استان 
بوده که از زحمات و تالش های ســخت 
و طاقت فرسای تک تک همکاران خودم 
در انتظامی و مرزبانی تشــکر و قدردانی 

می کنم.

گروه حوادث //  پرونده دختر ۲8 ساله ای که در حمایت 
از مادرش، دســت به جنایتی وحشتناک زده است، در 
حالی به معمایی مرموز تبدیل شد که مادر وی اعتراف 
کرد دخترش نقشی در جنایت ندارد و او ضربات چاقو را 

بر پیکر همسرش فرود آورده است. 
در پی وقوع جنایتی هولناک در یک منزل مســکونی واقع 
در بولوار هاشمیه مشهد، تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی 
خراســان رضوی با راهنمایی ها و دســتورات قاضی دکتر 
صفری )قاضی ویژه قتل عمد( آغاز و مشــخص شد که مرد 
47 ساله ای به نام محمد جواد بر اثر اصابت سه ضربه چاقو 
در حالی به قتل رسیده است که فقط همسر و دختر خوانده او 
در منزل حضور داشتند. مادر و دختر جوان که مورد بازجویی 
قرار گرفته بودند، ادعا کردنــد که مرد مذکور با آنان درگیر 
شده و سپس خودکشــی کرده است! اما در ادامه بررسی ها 
»مهدیس« )دختر جوان( به قتل پدرخوانده اش اعتراف کرد 
وگفت: او با مادرم درگیر شده بود که من به حمایت از مادرم 
ضربات چاقو را بر پیکرش وارد کردم. در همین حال »میترا« 
)همسر مقتول( در حالی مدعی شــد که دخترش نقشی در 
ماجرا نداشته که با کشف چاقوی استفاده شده در قتل )آلت 
قتاله(  شــواهد موجود حاکی از آن است که اعترافات دختر 
28 ساله به واقعیت نزدیک تر است. بنابراین تحقیقات توسط 

سروان منفرد )افسر پرونده( ادامه دارد.

معمای دختری
 که پدر خوانده اش را کشت! 

آگهی تأسیس شرکت تالشگران ساحل زرین قشم )سهامی خاص( 
خالصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت تالشگران ساحل زرین قشم )سهامی خاص( که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ تحت شماره ۷۲۴۲ و شناسه ملی 

۱۴۰۱۱۴۶۰۶۴۰ در این اداره به ثبت رسیده است برای اطالع عموم در روزنامه رسمی و کثیراالنتشار آگهی می شود:
 ۱( موضوع فعالیت شرکت: مجوز فعالیت اقتصادی در زمینه شیالت/ کشاورزی )پرورش فوق متراکم میگو( و انجام کلیه عملیات مرتبط طبق 
مجوز فعالیت اقتصادی شماره ۲۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ سازمان منطقه آزاد قشم و کلیه امور مرتبط با آن به شرکت در مناقصات و مزایدات 

داخلی و خارجی، عقد قرارداد با شرکت های داخلی و خارجی افتتاح حساب در کلیه شعب بانکی داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، 
دریافت تسهیالت از کلیه موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی.

۲( مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳( مرکز اصلی شرکت: استان هرمزگان، شهر قشم، بلوار جزایر ناز، خیابان اصلی، پالک ۰، سیتی سنتر ۲، طبقه همکف، واحد ۶۵۰, کدپستی ۷۹۵۱۱۱۱۷۱۱ -دفتر 

شرکت تالشگران ساحل زرین قشم .
 ۴( سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیارد ریال نقدی منقسم به یکصد سهم با نام ده میلیون ریالی که سی و پنج درصد آن معادل سیصد و پنجاه میلیون ریال طی گواهی شماره 

۴۴۱۶۴/۴۹۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ بانک ملت شعبه مرکزی قشم پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. 
۵( آقایان سید احمد علوی به شماره ملی ۵۱۵۹۰۷۷۴۳۱ به سمت رئیس هیات مدیره ، سیدجلیل حسین زاده به شماره ملی ۶۰۹۹۷۶۸۸۸۲ به سمت نایب رئیس هیات 

مدیره و عبدالحمید کریمی به شماره ملی ۶۵۴۹۵۹۳۵۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
۶( کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و تجاری و بانکی شرکت از قبیل چک ، سفته و بروات و عقوداسالمی و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره 

متفقاً همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
۷( اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه شرکت می باشد. 

 ۸( آقای محسن نکوئی به سمت بازرس اصلی و حسن کریمی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 
۹( روزنامه کثیراالنتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 

۱۰( اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره در مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ به تصویب رسید.

رویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکتها

آگهی تغییرات شرکت توحید اطمینان خلیج افرس قشم )با مسئولیت محدود( هب شماره ثبت ۴۳۹۹ و شناهس ملی ۱۴۰۰۴۱۸۶۷۸۰
 برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ شرکت مزبور به واصله مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ 

از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است :
 موضوع فعالیت شرکت مندرج در ماده دو اساسنامه به شرح ذیل افزایش و اصالح یافت:

صادرات ، واردات و فروش کاال و انجام کلیه عملیات مرتبط طبق مجوز فعالیت اقتصادی شماره ۳۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ سازمان منطقه آزاد قشم .

رویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکتها

آگهی تغییرات شرکت آبگون سفیر قشم ) سهامی خاص ( هب شماره ثبت 5404 و شناهس ملی 14005648173
برابر صورتجلسات مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ شرکت مزبور به واصله مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ 

که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است : 
۱- آقایان حجت گشایشی به شماره ملی ۴۲۱۹۳۲۴۲۱۶ به سمت رئیس هیأت مدیره، محمدرضا بحیرائی به شماره ملی ۳۹۶۲۲۲۶۱۰۹ به 
سمت نایب رئیس هیأت مدیره ، علیرضا گشایشی به شماره ملی ۰۰۵۷۸۸۳۸۷۴ به سمت مدیر عامل ) خارج از سهامداران ( و علی ابراهیمی 

به شماره ملی ۰۰۵۴۸۱۹۹۸۹ به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .
۲- کلیه اوراق تعهدآور از قبیل چک ، سفته و برات با امضای رئیس هیأت مدیره و نایب رئیس هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیر 

عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
۳- مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد. 

رویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکتها

ر غدری سپااهن قشم )با مسئولیت محدود( هب شماره ثبت ۷۱۹۷ و شناهس ملی ۱۴۰۱۱۲۵۸۵۸۱  آگهی تغییرات شرکت فیدا
برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ شرکت مزبور به واصله مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ از لحاظ واریز هزینه های ثبتی 

و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:
موضوع فعالیت مندرج در ماده دو اساسنامه به شرح ذیل افزایش و اصالح یافت:

صادرات ، واردات و فروش کلیه ماشین آالت سبک و سنگین سایر کاالهای مجاز و انجام کلیه عملیات مرتبط طبق مجوز فعالیت اقتصادی شماره ۳۴۲ مورخ 
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ سازمان منطقه آزاد قشم . کلیه فعالیت های معدنی ، اکتشاف و بهره برداری از معادن پس از اخذ مجوزات الزم از مراجع ذیربط و قانونی ، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات 
، اخذ و اعطای شعبه و نمایندگی ، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ، اخذ تسهیالت از بانکها و موسسات مالی داخلی و خارجی . کلیه مفاد مندرج در بند فوق با قید پس از اخذ 

مجوزات الزم از مراجع ذیربط و قانونی به تائید مدیریت جذب سرمایه و بازاریابی رسیده است.
رویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکتها

آگهی تغییرات شرکت واتگر قشم ) با مسئولیت محدود ( هب شماره ثبت 597 و شناهس ملی 10861501456
برابر صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ شرکت مزبور به واصله مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ از لحاظ واریز هزینه 

های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است :
۱- موارد مندرج در متن مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ به ماده ۱۶ اساسنامه الحاق گردید. 

۲- انجام اقدامات مندرج در ماده ۱۶ اساسنامه به شرح ذیل به مدیر عامل شرکت آقای علیرضا رحیمی زاده به شماره ملی ۰۰۵۲۹۰۳۳۶۲ تفویض گردید: 
در خصوص مواد ۳۵و۳۶ قانون آئین دادرسی دادگاه عمومی و انقالب در امور مدنی برای طرح دعوا ) ارائه دادخواست و شکوائیه ( و یا دفاع از حقوق شرکت در هر یک از مراجعه دادگستری و شبه 
قضایی اعم از شورای حل اختالف ، ادارات کار و رفاه امور اجتماعی ، مالیات ، تامین اجتماعی ، دادسرا ، دادگاه های عمومی اعم از حقوقی و یا کیفری ، مراجع تجدید نظر ، دیوان عالی کشور ، دیوان 
عدالت اداری ، مراجع انتظامی قضات در هر مرحله اعم از بدوی ، تجدید نظر ، واخواهی ، فرجام خواهی ، اعاده دادرسی ، تفویض اختیارنمودند. این اختیارات شامل کلیه موارد مصرح در ماده ۳۵ 
و۳۶ قانون مذکور و کلیه موارد مورد نیاز و تمام اختیارات مربوط به دادرسی اعم از ادعای جعل و تعیین جاعل، مصالحه و سازش، اعتراض به آراء صادره، اعاده دادرسی، ادعای انکار و تردید نسبت 
به سند ، تعیین کارشناس ، طرح دعوی ، خسارت ، استرداد دادخواست و دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث ، دعوی تقابل ، ارجاع دعوا و اختالف به داوری و تعیین داور ، درخواست صدور 

اجراییه ، تعقیب عملیات اجرایی ، اخذ محکوم به و کلیه وجوه ایدائی به نام شرکت از حساب دادگستری .
رویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکتها

آگهی تغیرات شرکت نیک اندیشان قشم ) سهامی خاص (  هب شماره ثبت 1675 و شناهس ملی 10861394442
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی ساالنه و هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ شرکت مزبور به واصله مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ از لحاظ واریز هزینه 
های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:  ۱- صورتهای مالی شامل صورت سود و زیان ، صورت وضعیت مالی ، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت 

جریان های نقدی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به تصویب رسید.
۲- روزنامه کثیراالنتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

۳- آقایان حمید عابد علم دوست و محسن پیچکا به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۰ انتخاب گردیدند . 
۴- خانم سحر احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۸۰۸۷۹۱۶۰ به سمت رئیس هیأت مدیره ، شرکت کوشش آذین قشم ) سهامی خاص ( با نمایندگی آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی 

۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
۵- کلیه اسناد ، قرارداد ها ، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات 

مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . 
۶-اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیأت مدیره می باشد.

رویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکتها
آگهی تغییرات شرکت توتون صنعت پارسیان قشم )سهامی خاص( هب شماره ثبت ۶۳۴۸ و شناهس ملی ۱۴۰۰۷۹۶۳۲۶۰ 

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ شرکت مزبور به واصله مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ که در تاریخ مورد اشاره از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای 
ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است : سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۸۱۱/۵۶۷ -۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ بانک صادرات هرمزگان شعبه 

قشم پرداخت و صد درصد سرمایه شرکت تکمیل گردید.

رویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکتها

فرمانده انتظامی هرمزگان خبر داد 



ســعیده دبیری نژاد - گروه شهرســتان // مدیرکل 
هرمزگان  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
از آغاز عملیات ایجاد زیرساخت گردشگری به جزیره 

هرمز خبر داد. 
به گزارش خبرنگار دریا ، سهراب بناوند بابیان این مطلب 
گفت: »در این عملیات تکمیل آب رسانی از آب شیرین کن 
جزیره هرمز به پهنه گردشــگری به طول 3200 متر در 

حال انجام است.«
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 

هرمزگان با اشاره به اینکه همچنین در این عملیات اجرای 
تیر و ترانســفورماتور برق و الکترونیــک برای احداث 
ایســتگاه پمپاژ نیز انجام خواهد شــد، افزود: »مبلغ 41 
میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی برای ایجاد 
زیرساخت گردشگری جزیره هرمز تخصیص یافته است.«

جزیره هرمز یکــی از زیباترین جزیره های خلیج فارس 
اســت که به دلیل داشتن جاذبه های طبیعی بسیار خاص 
و منحصربه فرد گردشگران زیادی را به خود جذب کرده 

است. 

آغاز عملیات ایجاد زیرساخت گردشگری در هرمز

یکشنبه 17 مهر 1401

12 ربیع االول 1444

سال بیست ویکم شماره 3996

شهرستان

فرمانده پایگاه دریابانی قشم خبر داد 
 دریافت رایگان خدمات پزشکی جزیره نشینان 

قشم در طول هفته فراجا
  گروه شهرســتان //  فرمانده پایگاه دریابانی قشم گفت: 
جزیره نشــینان شهرستان مرزی قشــم به مدت هفت روز از 
)سیزدهم تا نوزدهم مهر 1401( به مناسبت گرامیداشت هفته 
فراجا از سوی پزشــکان و کادر درمانی این پایگاه خدمات 
پزشــکی رایگان دریافت می کنند. سرهنگ صفر متاجی در 
سومین روز هفته گرامیداشــت فراجا اظهار داشت: در اجرا 
و برگزاری این طرح مردمیاری مرزنشــینان پزشکان و کادر 
درمانی پایگاه دریابانی قشم در حوزه های داخلی و عمومی به 
صورت رایگان بیماران جزیره نشین را معاینه و درمان می کنند.

وی ادامه داد: زمان اجرای این طرح سیزدهم تا نوزدهم مهر ماه 
جاری از ساعت ۹ تا 11 در محل بهداری دریابانی قشم است.
فرمانده پایگاه دریابانی قشــم توضیح داد: پزشــکان و کادر 
درمانی دریابانی در محل بهداری این پایگاه مســتقر شده اند، 
ضمن اینکه در طول روز نیز کادر درمانی یادشــده با عزیمت 
به روستاهای جزیره قشم بیماران نیازمند را ویزیت می کنند.

سرهنگ متاجی با بیان این که محدودیتی برای ارائه خدمات به 
قشموندان در خصوص معاینه رایگان وجود ندارد، اضافه کرد: 
پزشکان این پایگاه با تمام توان در طول هفته گرامیداشت فراجا 
در خدمت مراجعه کنندگان و جزیره نشــینان این شهرستان 
مرزی به بهداری دریابانی قشــم هستند.وی گفت: در اجرا و 
برگزاری این طرح بسته های بهداشتی ویژه عموم مرزنشینان 
نیز در جزیره قشم نگین خلیج فارس در بین روستاییان توزیع 
خواهد شد.به گزارش ایرنا، امسال 13 تا 1۹ مهرماه به عنوان 
هفته فراجا نامگذاری شده و شعار مربوط به این هفته در سال 
جاری »پلیس خادم مردم، مردم حامی پلیس« است.شعار روز 
چهارشنبه 13 مهرماه و نخستین روز هفته فراجا »مرزبان خادم، 
مرزنشین حامی«، شعار روز پنجشنبه 14 مهرماه و دومین روز 
هفته فراجا »پلیس والیت مدار، ایثار و شــهادت«، شعار روز 
جمعه 1۵ مهرماه و ســومین روز هفته فراجا »پلیس انقالبی، 
جامعه ایمانی« و شعار روز شنبه 16 مهرماه و چهارمین روز 
هفته فراجا »پلیس مردمی، مشارکت اجتماعی« نامگذاری شده 
اســت.  همچنین برای روز یکشنبه 17 مهرماه و پنجمین روز 
هفته فراجا شعار »پلیس هوشمند، بصیرت اجتماعی« و روز 
دوشــنبه 18 مهرماه و ششمین روز هفته فراجا شعار »سرباز 
فداکار، جوان انقالبی« و روز سه شنبه 1۹ مهرماه هفتمین روز 
هفته فراجا شعار »پلیس خدمتگذار، سرمایه اجتماعی« انتخاب 

شده است.  

خبری

گروه شهرســتان // استاندار هرمزگان 
با اشــاره به فرا رسیدن روز ملی روستا 
و عشــایر گفت: تکلیف دولت مردمی 
بر اســاس منویات رهبر معظم انقالب، 
تقویت نقش عشــایر و حضور پررنگ 

روستاها در توسعه ایران اسالمی است. 
مهدی دوستی به مناسبت فرا رسیدن روز 
ملی روســتا ضمن انتشار پیام تبریک به 
جامعه غیور روستایی و عشایر این استان، 
اظهار داشــت: امروز آبادانی، سالمت و 
امنیت کشور و ملت مدیون همت و تالش 

و  غیرتمند  ناپذیر روســتاییان   خستگی 
عشایر غیور است همچنان که خودکفایی 
زمان هشت ســاله  دفاع مقدس مرهون 
مرزبانی، پشتیبانی و بسیج نیرو و امکانات 
از روســتاهای سراسر کشــور بود و در 
همین راستا تکلیف دولت مردمی براساس 
منویات رهبر معظــم انقالب، تقویت این 
نقش و حضور پررنگ روستاها در توسعه 

ایران اسالمی است.
به گفته وی؛ توجه به شناســایی و تبدیل 
ظرفیت های بالقوه به فرصت های پیشرفت 

توام با عدالت روســتاها در عرصه های 
فرهنگی- هنری، کشــاورزی، دامداری، 
معدنی و صنعتی ادامه حرکت آغاز شــده  
بعد از پیروزی انقالب اســالمی است که 
به صورت جهادی مدیریت خواهد شد تا 
اقدامات زیرساختِی انجام شده در روستاها 

را قدرتمندتر از پیش سازد.
اســتاندار هرمزگان بیان داشــت: توسعه 
راه ها، بهره منــدی از نعمت آب و برق و 
گاز در دورترین نقاط روستایی نمود عینی 
همین حرکت مســتمر و پیشرو است که 

تالش می شود این زیرساخت ها با تکیه 
بر دانش روزآمد فرزندان روستا و تجربه 
اصیل پدران و مادرانشان توسعه یافتگی 
همه جانبه بر اساس زیست بوم مناطق را 

پایه ریزی کند.
وی تصریح کرد: امروز روستاهای مستعد 
هرمزگاِن سربلند برای آغاز این تحول گام 
بلند برداشــته اند و با استقرار کشاورزی 
نوین، نوســازی باغ ها، تجربه کشت های 
جدید، توسعه دام و آبزی پروری و اصالح 
نژاد دام ها و گونه های شــیالتی در کنار 

متناسب  تبدیلی  ترکیبی-  استقرار صنابع 
عالوه بر جلوگیری از خروج هرگونه مواد 
خام از محل تولید، اصل مهاجرت معکوس 

جوانان جویای کار به روستا محقق شود.
به گزارش ایرنا ؛دوســتی گفت: اینجانب 
ضمن تبریک روز ملی روســتا و عشایر 
و قدردانی صمیمانه از حضور دالورانه و 
جهادی روستانشینان شریف و عشایر دلیر 
خطه خلیج فارس در تمامی صحنه های 
مرزداری، فرهنگ ســازی و توســعه به 
مدیران و مســووالن استان تاکید می کنم 

به توزیع متوازن امکانات و زیرســاخت 
ها توجه جدی داشته باشند و در اجرای 
طرح های رشــد و برنامه های پیشــران 
مجدانه تالش کنند تا بــه یاری خداوند 
شــاهد رونق دانش بنیان تولید و اشتغال 

پایدار در مناطق روستایی استان باشیم.

استاندار هرمزگان: 

دولت مردمی بر تقویت عشایر و توسعه روستاها تاكید دارد

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

روابط عمومی اداره كل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

گروه شهرستان // امام جمعه بندرلنگه گفت: وحدت 
در شهرستان بندرلنگه الگو و نمونه است و هرگز اجازه 

خدشه وارد کردن به وحدت را نخواهیم داد. 
حجت االسالم جواد اســماعیل  نیا امام جمعه شهرستان 
بندرلنگه در خطبه های این هفته نمازجمعه، اظهار داشت: 
وحدت ودوری از تفرقه یک وظیفه الهی قرآنی است و 
سیاست کهنه استعمار تفرقه بینداز و حکومت کن بوده و 
همان سیاست را هنوز دنبال می کند. وی افزود: وحدت 
در شهرستان بندرلنگه الگو و نمونه است و هرگز اجازه 

خدشه وارد کردن به وحدت را نخواهیم داد.
امام جمعه شهرستان بندرلنگه با اشاره به 16 مهرماه روز 
نیروی دریایی و تبریک به افتخار آفرینان در منطقه پنجم 
نیروی دریایی سپاه، افزود: دشمن ایرانی را نیازماید، که 
اگر روزش برســد هر جوان ساحل نشین خلیج فارس 

یک نادر مهدوی خواهد بود.

حجت االســالم اســماعیل نیا با تبریک هفته فراجا به 
مجاهدان این نیرو بیان داشــت: مردم ما قدردان تالش 

شبانه روزی پرسنل فراجا هستند.
این استاد حوزه ودانشــگاه با اشاره به فرمایشات مقام 
معظم رهبری در آئین دانش آموختگی نیروهای مسلح، 
گفت: برا ســاس نگاه معظم له امنیت، زیر ساخت همه 
ابعاد زندگی اســت، پس ما هرگز در مسئله برهم زدن 
امنیــت کوتاه نخواهیم آمد، تقابل دشــمن با ایران قوی 
است آنها می خواهند ایران یکپارچه وقوی نباش، حجاب 

ودیگر مسائل همه بهانه است.
به گزارش فارس ، مدیر حوزه های علمیه خواهران استان 
هرمزگان تاکید کرد: از دولتمردان می خواهیم همه منافذ 
و معابر نفوذ دشــمنان اعم از مجازی وحقیقی را ببندند 
و در تصفیه ادارات ونهادهــا از عناصر ناپاک لحظه ای 

درنگ نکنند.

  

افتتاح یک  بر  // عالوه  گروه شهرستان 
راه روستایی در میناب، عملیات اجرایی 
طرح بهســازی محورهــای مواصالتی 
»میناب - حکمی - تیــاب« و » جاده 
میناب - بنــدزرک« و »محور میناب - 
مهدی  با حضور  بشــاگرد«   - سندرک 
دوســتی اســتاندار هرمزگان، حسین 
رئیســی نماینده مردم شرق استان در 
مجلس شــورای اســالمی و جمعی از 

مسووالن استانی آغاز شد. 
عباس شــرفی مدیر کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای هرمزگان در آیین افتتاح و 
کلنگ زنی طرح های جاده ای میناب اظهار 
داشت: طرح  بهســازی محور مواصالتی 
»میناب - حکمی - تیــاب« با اعتباری 
حدود 200 میلیارد ریال و توسط شرکت 

ساحل سازان قشم اجرا خواهد شد.
وی افزود: در این طرح، تعریض مسیر به 
عرض ۹ متر از طرفیــن و به طول هفت 

کیلومتر را خواهیم داشت.
شــرفی اظهار داشت: در ســفر استاندار 
هرمزگان همچنین طرح بهسازی و تعریض 
جــاده میناب بندزرک به طول چهار و نیم 
کیلومتر از روستای اسالم آباد - کنارترش 

تا کردر، کلنگ زنی شد.
به گفته وی، این طرح ها با اعتبارات ادارات 
کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی، راهداری 

و حمل و نقل جــاده ای، فرمانداری ویژه 
مینــاب، خیر نیک اندیش حاج ســیف اهلل 
ذاکــری بلیلی، بخشــداری بنــدزرک و 
دهیاری های تابعه، عملیاتی و اجرا می شود.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
هرمــزگان همچنین در آیین بهســازی  و 
بازســازی محور میناب - ســندرک - 
بشاگرد اظهار داشت: این مسیر هم به طول 
هشت کیلومتر و عرض یازده متر، تعریض، 

بهسازی و بازسازی خواهد شد.
به گفته وی، اعتبار پیش بینی شــده برای 
اجرای این طرح بیش از ۵60 میلیارد ریال 

است.
شــرفی، بهبود راه دسترســی روستاهای 
بخش مرکزی، سندرک، هشتبندی و اتصال 

به شهرستان بشاگرد که بیش از 120 هزار 
نفر جمعیــت دارد را از مزایای اجرای این 

طرح عنوان کرد.
وی همچنیــن در آیین افتتــاح یک راه 
روســتایی میناب بیان داشت: این طرح با 
اعتبار 437 میلیارد ریــال و به طول 13 
و نیم کیلومتر روستاهای تلنگ آهوگانی، 
پلنگی، کشــتاران، پشته، زیارت، سراتک 
و انباری را از نعمت راه آســفالته مناسب 

بهره مند کرده است.
به گزارش  ایرنا، به گفته مدیر کل راهداری 
و حمل و نقــل جاده ای هرمزگان؛ این راه 
آسفالته با مشارکت سازمان بسیج سازندگی 
سپاه امام سجاد )ع( استان هرمزگان اجرا و 

به مرحله بهره برداری رسید.

با حضور استاندار هرمزگان صورت گرفت 
افتتاح و کلنگ زنی چهار طرح راهداری و جاده ای در میناب 

امام جمعه بندرلنگه :
هرگز اجازه خدشه وارد کردن به وحدت را نخواهیم داد 

آگهی مزایده زمین 
بدینوسیله به اطالع عموم اهالی روستای شمیل  شهرستان حاجی آباد می رساند بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
استان هرمزگان در نظر دارد تعدادی  قطعات زمین را  با کاربری تجاری از طریق مزایده عمومی به واجدین شرایط و اهالی 

آن روستای یاد شده به شرح ذیل واگذار نماید ، 
۱-شش )۶( قطعه زمین با کاربری تجاری  واقع در روستای شمیل شهرستان حاجی آباد   

آدرس جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام به شهرستان حاجی آباد   -بلوار  امیرکبیر  روبروی آتش نشانی -بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی -امور زمین

لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام از روز یکشنبه تاریخ ۱4۰۱/۰7/۱7تا شنبه  ۱4۰۱/۰7/3۰ 
به آدرس فوق مراجعه نمایند.   

 )توجه : هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد( 

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان هرمزگان
شناسه آگهی:۱388۶47

بنیاد مسکن انقالب اسالمی

نوبت اول

ن سند مالکیت   آگهی فقدا
نظر به اینکه خانم نگار معتضد کیوان فرزند سیروس به استناد دو فقره استشهادیه محلی بوارده شماره ۱۴۰۱۲۱۵۵۷۳۸۰۰۰۵۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ 
مدعیست که سند مالکیت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به مساحت ۱۵۰/۶۳ متر مربع تحت پالک ثبتی ۴ فرعی از ۹۰۰- اصلی ، مفروز و مجزا 
شده از یک فرعی از اصلی مذکور ، واقع بلوار امام خمینی پشت هتل قدس ساختمان آدینه بخش ۰۱ ناحیه یک بندرعباس بشماره چاپی ۵۸۰۴۶۰ 
سری الف سال ۹۳ شماره دفتر امالک ۴۶۳ صفحه ۸ ثبت ۹۱۶۲۰ بنام خانم نگار معتضدکیوان فرزند سیروس شماره شناسنامه ۱۱۶۱۶ و شماره 
ملی ۳۳۹۲۴۶۶۶۸۹ صادره از بندرعباس ثبت و برابر سندرهنی شماره ۱۳۹۱۷ مورخ ۹۴/۰۳/۲۱ دفترخانه ۹۷ بندرعباس در رهن بانک ملی ایران 
شعبه بلوار مطهری بندرعباس قرار دارد که به علت اسباب کشی مفقود گردیده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده؛ لذا استناد ماده ۱۲۰ 
آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود هر کس مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد 

خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید در غیر این صورت وفق 
مقررات انجام می گردد. ۱۴۰۱/۲۷۶ م الف

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ 
ابولحسن دستوری - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

آگهی مناقصه عمومی 

بدون اخذ سپرده

موضوع آگهی : 

خرید و نصب چراغ ترانزیت
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت  WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید .

روابط عمومی و امور بین الملل

نوبت اول

RHD- 7302509754 - T 20 : درخواست شماره

مناقصه عمومی یک /دو مرحله ای
شهرداری بندر جاسک در نظر دارد فراخوان روکش آسفالت به شماره ۲۰۰۱۰۹483۰۰۰۰۰۰۲را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت 

برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:

- تاریخ انتشار فراخوان: ۱4۰۱/۰7/۱7
- مهلت دریافت اسناد فراخوان: ۱4۰۱/۰7/۲4

- مهلت ارسال پیشنهادات: ۱4۰۱/۰8/۰5
- زمان بازگشایی پاکت ها: ۱4۰۱/۰8/۰8

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 
مبلغ ۲,۰۹۱,۶۶۶,۱7۶ ریال واریز به حساب ۰3۱۰۰۰۰۲484۰۰۱ بنام حساب سپرده شهرداری بندر جاسک نزد بانک ملی

اطالعات تماس و آدرس دستگاه :هرمزگان-بندرجاسک-میدان شهدا-ساختمان شهرداری-
تلفن ثابت :۰7۶4۲5۲۲3۶5-۰7۶4۲5۲۲3۶4

شهرداری بندرجاسک

فراخوان تجدید شده



طالع بینی

7
یکشنبه 17 مهر 1401

12 ربیع االول 1444

سال بیست ویکم شماره 3996

فروردین :
وقتی در مقابل جمع حرف می زنید معمواًل از خودتان 
مطمئن هســتید، اما امروز ممکن اســت بدون این که 
متوجه شــوید خودتان را در وضعیت خطرناکی قرار 
دهید. برای این که از این وضعیت ناراحت کننده خالص شــوید باید 
رویکردتان را تغییر دهید، یعنی به جای این که به حرف ها و نحوه ی 
انتقال پیام تان فکر کنید بهتر اســت بفهمید که دیگران چه برداشتی از 
شما دارند. حقایق را در نظر بگیرید، درست است که می خواهید در 
صــف اول قرار بگیرید و راهنمای گروه باشــید، اما کاری نکنید که 

اعتبارتان لکه دار شود.
  اردیبهشت :

فکر می کنید که احساســات تان آن قدر آشکارند که 
همه ی دنیا می توانند حس و حال شما را ببینند. همین 
که چند کلمه بگویید کافی اســت، دیگران خودشان تا 
ته ماجرا را خواهند فهمید. اگر چه در کانون توجه بودن ممکن است 
ناراحت تان کند، اما مطمئن باشید که دیگران همان قدری می دانند که 
شما به آن ها گفته اید، بقیه فقط توهمات شماست که فکر می کنید در 
معرض خطر قرار دارید. انرژی خود را برای محافظت از چیزهایی که 
در امنیت کامل هستند هدر ندهید و به چیزهایی فکر نکنید که هرگز 

اتفاق نخواهند افتاد.
  خرداد :

امروز ممکن است هنگام ارتباط با دیگران دچار مشکل 
شوید، زیرا دقیقًا نمی دانید چه بگویید، البته دلیل همه ی 
این ها بازگشت ماه به نشانه ی تغییرپذیری شماست که 
باعث شــده ذهن تان هر لحظه این ســو و آن سو شود. اما اگر سعی 
کنید که بیش از حد ملموس حرف بزنید ممکن است نتیجه ی معکوس 
بگیریــد، زیرا در این مورد هم دیگران حرف های شــما را نخواهند 
فهمید. امروز به شما توصیه می شود که فقط رویاها و آرزوهای تان 
را با دیگران در میان بگذارید و سعی نکنید که به کسی راه نشان دهید.

   تیر :
امروز دل تان می خواهد که اسرارتان را با دیگران در 
میان بگذارید، پس ممکن است به دنبال زمان و مکان 
مناسب بگردید تا به کسی بگویید که چه چیزی را پنهان 
می کردید. البته احساس خطر نمی کنید، زیرا هم اکنون در یک دنیای 
خیالــی زندگی می کنید و باور دارید که از نظر احساســی در امنیت 
کامل هســتید. کاری نکنید که وقتی با واقعیت روبرو شدید متعجب 
شوید. برای این که مشکل به وجود نیاید باید دنبال کسی بگردید که 

به اندازه ی کافی قابل اعتماد باشد، همین کافی است.
    مرداد :

امروز ممکن اســت کمی مشکالت تان فروکش کنند، 
اما بدانیــد که این فقط یک وقفــه ی موقتی پیش از 
طوفان است. مشکل شــما آن قدر اساسی است که به 
این راحتی ها چاره نمی شود. به نظر می رسد که اکنون در زنگ تفریح 
به ســر می برید، به همین خاطر تمایلی ندارید که این موضوع را به 
طور ریشه ای مورد بررسی قرار دهید. به شما توصیه می شود که هر 
چه زودتر این کار را انجام دهید، زیرا دیر یا زود باید راهی پیدا کنید 

تا مشکالت تان را از اساس ریشه کن کنید. 
 شهریور :

تصمیم گرفته اید اطالعاتــی را که در اختیار دارید به 
درســتی و کامل به دیگران انتقال دهید. اکنون عطارد 
به نشانه ی عقلی شــما بازگشته و از این رو به شدت 
دقیق شــده اید. اما از طرف دیگر نپتون به ضرر شما وارد عمل شده 
و باعث می شود که حرف ها و کلمات شما پراکنده و گمراه کننده به 
نظر برســند. سعی کنید لحن تان منتقدانه نباشد، زیرا تالش شما برای 
شفاف سازی گفته های تان ممکن است به نظر دیگران نوعی اعمال 

قدرت باشد. 
 مهر :

افکار بزرگی در ســر دارید، اما متأسفانه افکار شما با 
طرز عملکرد دیگران هماهنگ نیستند. دوست دارید که 
با دوستان تان هماهنگ باشید، اما چنین چیزی اکنون 
ممکن نیســت، یک برداشت غلط از سوی دوستان تان می تواند همه 
چیز را به هم بریزد. به نفع تان است که انگیزه های پنهان تان را کنار 
بگذارید و وارد بازی قدرت نشــوید، زیرا ممکن است بر تالش شما 

تأثیر بگذارد و نتوانید کارهای تان را به انجام برسانید. 
  آبان :

دل تان می خواهد که در اعماق احساســات غوطه ور 
شوید، اما دیگران ممکن است از این اعماق بترسند. اما 
امروز همه چیز فرق می کند، تصمیم دارید که از چیزهای 
سطحی فراتر نروید و تمایالت شدید خود را بی اهمیت جلوه دهید. 
اما این رفتار شما ممکن است نتیجه ی معکوس به همراه داشته باشد، 
شاید اطرافیان تان فکر کنند که شما انسان ریاکاری هستید. به جای 
این که حقیقت را نادیده بگیرید، به شــما توصیه می شود که صادق 

باشید و از اعماق وجودتان حرف بزنید.
  آذر :

امروز ممکن است در روابط تان تغییراتی حاصل شود، 
دقیقًا به همان سرعتی که باد ابرها را جابه جا می کند. 
ممکن اســت از این بی ثباتی دچار آشفتگی شوید و 
نتوانید درســت را از نادرست تشــخیص دهید. شیوه ی عملکردتان 
را با شــرایط حاضر تطبیــق دهید. به جای این کــه وارد جزییات 
احساســات ناپایدارتان شوید به شــما توصیه می شود که به اهداف 
بلند مدت تان چشم بدوزید. اگر نسبت به تغییرات آگاهی کامل داشته 
باشید می توانید پایداری بیشتری را در حس و حال تان احساس کنید.

  دی :
امروز به شــدت نیاز دارید که انگیــزه های رفتاری 
شــخص خاصی را بفهمید، اما منشأ این تمایل را هنوز 
نمی دانید. هر بار که فکــر می کنید به جواب نزدیک 
شده اید، ناگهان از دســت شما می گریزد. اجازه ندهید که اضطراب 
شما هنگام حل این مشکل باال برود. به شما توصیه می شود که چند 
روزی صبر کنید تا ذهن تان سر و سامان بگیرد. در حال حاضر تنها 
کاری که از شــما برمی آید این است که بر کار خودتان تمرکز کنید و 

کنجاوی تان را روی موضوع دیگری قرار دهید.
 بهمن :

احساس می کنید که همه ی آدم های اطراف تان بیش 
از حد خودنمایی می کنند. نمی توانید به آن ها اطمینان 
کنید، زیرا به نظرتان چیزی را زیر رفتار و حرکات شان 
پنهان می کنند. اکنون نمی توانید بفهمید که پشــت آن ظاهر جذاب و 
لبخند ملیح شــان چه می گذرد. به شما توصیه می شود که به جای 
عقل به احساسات تان رجوع کنید. برای این که حقیقت را بفهمید باید 

از راه های غیر مستقیم وارد عمل شوید.
 اسفند : 

اکنون دل تان می خواهد که در رویاهای تان غرق شوید، اما 
به نظر می رسد که دیگران وقت تان را گرفته اند و مجبورید 
رویاپردازی را به زمان دیگری موکول کنید. اطالعاتی غیر عادی در دست 
دارید که وقتی می خواهید از آن ها حرف بزنید ناگهان از کف تان می روند. 
تجربه های معنوی و غیر معمول بهتر اســت به زبان نیایند. برای این که 

رویاهای تان را زنده نگه دارید باید به این فرآیند اطمینان کنید.

با اشاره  گروه اجتماعی // یک روانشناس 
به آغاز آموزش های حضوری و ســختی 
بیدار شدن در صبح زود برای برخی دانش 
آموزان، گفت: برخی دانش آموزان صبح ها 
به سختی از جا بلند شده و برای رفتن به 
از طرفی والدین  مدرسه حاضر می شوند. 
نیز خیلی حوصلــه بچه ها را در صبح اول 
وقت ندارند و این امر خــود منجر به بی 
رغبتی دانش آموزان برای رفتن به مدرسه 

می شود. 
گوهر یســنا انزانی با اشــاره بــه آغاز 
آموزش هــای حضوری و با تاکید بر لزوم 
حفــظ آرامــش درون خانواده ها و تاثیر 
آن بر تمرکز دانش آموزان برای تحصیل، 
اظهار کرد: برخــی دانش آموزان صبح ها 
به ســختی برای رفتن به مدرســه حاضر 
می شوند و پس از بیدار شدن نیز با والدین 
بی حوصلــه ای مواجهند کــه دائما تذکر 

می دهند؛ مدرسه ات دیر نشود.
وی ادامــه داد: بعضا حتــی در صبح اول 
وقت برای دانش آموزان صبحانه دلپذیری 
نیز حاضر نشــده است و تمام این شرایط 
دست به دست هم می دهد تا دانش آموزان 
برای رفتن به مدرسه بی رغبت شوند. حتی 
ممکن است در این شــرایط نا خودآگاه 
ترس از رفتن به مدرسه در دانش آموزان 
به ویژه دانش آموزان مقاطع اول تا ســوم 

ابتدایی بیشــتر شــده و تمرکزشان برای 
تحصیل بهم بریزد.

این روانشــناس با یادآوری اینکه شدت 
گرفتــن ترس از مدرســه رفتن می تواند 
در مواردی با بروز عالئم افســردگی در 
دانش آمــوزان نیز همراه شــود، تصریح 
کرد: برای جلوگیری از این شرایط والدین 
و معلمان باید برای آرام ســازی بچه ها و 
افزایش رغبت آنها برای رفتن به مدرســه 
کمک کنند. والدین بایــد صبح های زود 
برخوردی توأم با حوصله با بچه ها داشته 
باشــند، صبحانه دلپذیری برای آنها آماده 
کننــد و نیز خوراکی مورد عالقه بچه ها را 
برای زنگ های تفریح بخرند. حتی معلمان 
نیز باید تکنیک های آرام سازی را بلد بوده 
و از این تکنیک ها در کالس درس و برای 

کاهش استرس بچه ها استفاده کنند.
وی با بیان اینکه ترس بچه ها از مدرســه 
بیشتر جنبه یادگیری دارد، ادامه داد: بعضا 
ترس دانش آموزان نســبت به مدرسه با 
شــنیدن تجارب منفی دیگران و به ویژه 
والدیــن از دوران مدرســه در درون آنها 
شکل گرفته اســت. از سوی دیگر وقتی 
والدین دائما به بچه ها تذکراتی نظیر اینکه 
نســبت به فالن رفتار خــود مراقبت کن، 
تکالیفت را انجام بده، تکالیفت زیاد است و 
زود آنها را بنویس، دفترت را تمیز نگه دار 

و... را می دهند؛ دانش آموزان نیز با فرآیند 
ترس مواجه می شوند.

انزانی همچنین در بخش دیگر سخنان خود 
درباره لزوم حفظ آرامش درون خانواده ها 
و اثر آن بر تقویت تمرکز دانش آموزان و 
رغبت آنها برای رفتن به مدرسه نیز توضیح 
داد و گفت: با آغاز سال تحصیلی والدین 
باید جر و بحث درون خانواده را به شدت 
کاهش دهند. از سوی دیگر مطالعه بیشتری 
داشته باشند تا بچه ها نیز با کتاب خوانی 
خو گرفته و عالقه شان برای مطالعه بیشتر 
شود. والدین باید ایفای نقش را به بچه ها 
بیشــتر آموزش دهد و از آنها بخواهند با 
ایفای نقش معلم و شاگرد در خانه، داشتن 

تمرکز در کالس درس را تمرین کنند.
به گفته وی، والدین باید با حفظ آرامش و 
نیز برقراری رابطه موثر با فرزندان، افکار و 
احساسات و تیپ های شخصیتی فرزندان 

خود را بشناسند.
این روانشــناس با تاکید بــر لزوم قیاس 
نکردن دانش آموزان با هم ســاالن و هم 
کالســی های خود از سوی والدین، افزود: 
والدیــن از مقایســه فرزند خــود با هم 
کالسی هایش بپرهیزند و متناسب با تیپ 
شخصیتی هر فرزند از او انتظاراتی پیرامون 

تحصیل داشته باشند.
انزانی همچنین به شرکت در فعالیت های 

گروهی مورد عالقه بچه ها و تاثیرش در 
کاهش اســترس آنها اشاره و خاطر نشان 
کرد: والدین می توانند فرزندان خود را در 
کنار تحصیل در مدرســه در کالس های 
هنری، ورزشی و... مورد عالقه فرزندشان 
نیز ثبت نام کنند. صحبــت کردن درباره 
افکار و احساسات بچه ها می تواند بسیار 
راهگشــا باشــد. والدین باید از فرزندان 
بخواهند درباره افکار و احساســات خود 
که در مدرسه تجربه کرده اند و نقاط ضعف 
و قوت خود صحبت کنند و با یکدیگر به 

حل مساله بپردازند.
این روانشــناس در پایان ســخنان خود 
خطاب به معلمان توصیه کرد: با توجه به 
دو سال پاندمی کووید 19 و آموزش غیر 
حضوری دانش آموزان،  الزم اســت در 
حال حاضر با شروع سال تحصیلی جدید و 
آموزش حضوری، معلمان تکالیف کمتری 
به بچه ها دهند. دانش آموزان چند سالی 
هست که تکالیف زیادی انجام نداده اند و 
مواجه شدن آنها با حجم باالیی از تکالیف 
می تواند آنها را نسبت به درس بی رغبت 
کند. برای کالس های اول تا سوم ابتدایی 
نیز می توان بیشتر فعالیت هایی نظیر نقاشی 
و خمیر بازی که هیجان انگیز است را در 
نظر گرفت تا بچه ها کم کم نسبت به درس 

و مدرسه رغبت پیدا کنند.

سخت حاضر شدن 
دانش آموزان برای 

رفتن به مدرسه؛ راهکار 
چیست؟

گروه اجتماعی // وزیر آموزش 
عاملی  را  کنکــور  پرورش  و 
برای انحراف نظام آموزشــی 
از مســیر اصلی اش دانست و 
است  این  اصلی  مسیر  گفت: 
که دانش آموز بتواند در برابر 
خودش  یادگیری  فرصت های 
شورای  مصوبه  دهد.  نشان  را 
نظر  به  فرهنگی  انقالب  عالی 
مصوبه ای است که خوبی هایی 

برای دانش آموز دارد. 
یوسف نوری درباره تغییرات کنکوری بر اساس مصوبه شورای عالی 
انقالب فرهنگی که قرار اســت از ســال آینده اجرایی شود، اظهار 
کرد: به طور کلی نظام پذیرش دانشگاهی باید خودش برای خودش 
بیندیشــد. آموزش و پرورش دارد کار خودش را انجام می دهد و 

آموزش عالی باید خودش از میان دانش آموزان انتخاب کند.
وی افزود: در دنیا اینگونه اســت که خود دانشگاهها مدارک فرد را 
می گیرند و ارزیابی می کنند و افرادی را به عنوان دانشــجو انتخاب 
می کنند. برخی کشورهای دنیا نیز کنکور برگزار می شود، اما حواشی 
چــون بنگاههای اطراف کنکور ندارند. آنهــا آزمون جامع برگزار 
می کنند و تمام صالحیت ها و شایستگی های فرد را در ساحت های 

شش گانه تربینی می سنجند.
وزیــر آموزش و پرورش با بیان اینکه اکنــون در ایران کنکور در 
قالب سواالت چهارگزینه ای برگزار می شود، اما در کشورهای دیگر 
ســواالت صرفا چهارگزینه ای طراحی نمی شوند، گفت: کنکور را 
عاملی برای انحراف نظام آموزشــی از مسیر اصلی اش می دانیم. 
مسیر اصلی این اســت که دانش آموز بتواند در برابر فرصت های 

یادگیری خودش را نشان دهد.
نوری ادامه داد: الزم است تغییراتی در روند برگزاری کنکور ایجاد 
شود. تمرکز بر روی کنکور خوب نیست و به نظر می آید باید در این 

زمینه چاره اندیشی کرد.
وی با اشــاره به اینکه مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی به نظر 
مصوبه ای اســت که خوبی هایی برای دانش آموز دارد، افزود: اینکه 
دانش آموز به بخشــی از ســواالت به صورت تشریحی در قالب 
امتحانات نهایی پاسخ می دهد یعنی به  یک الیه عمیق تر ورود می کند. 

وزیر آموزش و پرورش:

کنکور، عاملی برای انحراف نظام 
آموزشی از مسیر اصلی اش است

یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 
04:23:28 اذان صبح

05:40:48
11:33:11
17:23:58
17:39:37

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

04:52:46 اذان صبح
06:13:18
12:03:37
17:52:17

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب

04:44:47 اذان صبح
06:03:22
11:54:54
17:44:48
18:00:42

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

04:04:32 اذان صبح
05:23:32
11:14:49
17:04:29
17:20:28

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب

04:37:44 اذان صبح
05:56:52
11:48:03
17:37:37
17:53:38

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

04:19:27 اذان صبح
05:39:07
11:29:59
17:19:12
17:35:19

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

04:41:19 اذان صبح
06:01:21
11:51:59
17:40:58
17:57:09

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

04:29:42 اذان صبح
05:50:45
11:40:47
17:29:09
17:45:32

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب18:08:34 اذان مغرب اذان مغرب

اجتماعي



گــروه گزارش // از محالت حاشــیه نشــین، 
بافت های فرسوده  و  سکونتگاه های غیررسمی 
در استان هرمزگان و شــهر بندرعباس غفلت 
شده است وبه همین دلیل آسیب های اجتماعی 
این مناطق را به محاصره خود درآورده اســت 
و مســئوالن گویا عزمی بــرای مقابله  با غول 
آســیب های اجتماعی در این مناطق ندارند وبه 
همین دلیل نیز این غول روزبه روز در حال قوی و 
فربه تر شدن می باشد و آرزوها و امیدهای جوانان 

و خانواده های حاشیه نشین را بلعیده است. 
متاسفانه به موضوع توانمند سازی این محالت کم 
برخوردار در ســال های گذشته  چندان توجهی 
نشده اســت که این بی توجهی باعث شده است 
وضعیت محالت چندان بهبود نیافته  و ساکنان با 
مشکالت زیادی در حوزه های مختلف مواجهند 
و علی رغم انعکاس مشکالت و چالش هایی که 
حاشیه نشینان با آن دست به گریبان هستند، اما 
متولیان مربوطه در این حوزه، اقدامات اثرگذاری 
نداشته اند و به همین دلیل وضعیت آسیب های 
اجتماعی در محالت روز به روز وخیم تر شــده 
و مسئوالن مربوطه اقدام مناسبی را در این بخش 
نداشــته اند که این وضعیت نابسامان محالت، 
نارضایتی اهالی را به همراه داشته است. همچنان 
در برخی از محالت حاشــیه ای بندرعباس از 
گذشــته تاکنون، کوچه هایش به پاتوق معتادان 
تبدیل شــده اند که هر رهگذری بایستی از میان 
آنها بگذرد و کــودکان و نوجوانان هم مجبورند 
صحنه های اســتعمال و تزریق مواد را نظاره گر 
باشــند و در دام اعتیاد، بزه و... بیفتند. اهالی می 
پرسند آیا مسئوالن حاضرند خانواده و فرزندان 
خودشان هر روز شاهد استعمال و تزریق معتادان 
باشــند؟ آیا واقعا متولیان حوزه آســیب های 
اجتماعی واقعا نمی دانند که مشاهده مستمر این 
صحنه ها چه آثار سوئی بر روح وروان بچه های 

محالت دارد؟ 
انتظار این است که مســئوالن استان برای برون 
رفت از وضعیت فعلی و برای پیشگیری، مقابله 
و درمان آسیب های اجتماعی، به توانمندسازی 
محالت و ســاکنان این مناطق توجه بیشــتری 
نمایند تا با استفاده از ظرفیت اهالی و پیشنهادات 
و راهکارهای خودشــان، نقشه راهی برای رفع 
آسیب های اجتماعی ترسیم شود. بایستی اطلس 
آسیب های اجتماعی در محالت آسیب دیده و 
آسیب پذیر ترسیم شود و وظایف دستگاه های 
متولی مشــخص شــده تا از موازی کاری نیز 
اجتناب شود واقدامات مسئوالن در حوزه های 
مختلف اثرگذار باشد. در برخی از محالت و حتی 
شهر بندرعباس همچنان فاضالب روان است و 
گاهی کودکان و نوجوانان در داخل یا کنار همین 
فاضالب و گنداب بازی می کنند و بوی تعفن و 
پشه های فاضالب به داخل خانه ها هم رسیده 
است و برخی خانواده ها از بیماری های پوستی 
و تنفسی گالیه مندند و همین فاضالب هم وارد 
دریا می شــود که سالمت و بهداشت ساکنان را 
نیز به مخاطره انداخته است. از طرفی دیگر بیشتر 
امالک ساکنان قدیمی، فرسوده و فاقداستاندارد و 
بی سند بوده که خودبخود و یابا زلزله و بارندگی 
شــدید، سقف و دیوارشــان تخریب می شود و 

همچنان مشکل صدور اسناد مالکیت این امالک 
در شــهر بندرعباس الینحل مانده است و گویا 
مســئوالن منتظرند این امالک فرسوده تخریب 
شده و ساکنان در زیر آوار امالک فرسوده مدفون 
شوند تا آنگاه نسخه ای درمانگر برای نوسازی 
این امالک بپیچند. بازگشــابی معابر نیز که در 
ارتقای امنیت و خدمات دهی به حاشــیه نشینان 
بسیار اثرگذار است، مورد توجه قرار نگرفته است 
و حتی چهار معبری که در طرحی ملی قرار بود 
در محله چاهستانی های بندرعباس از دولت قبل 
اجرا شود که هنوز این طرح تکمیل نشده و ابتر 
مانده اســت. بازگشایی معابر در برخی محالت 
مانند آیت ا... غفاری، شــیراول  و... همچنان در 
حد وعده باقی مانده است و برخی از بازگشایی ها 
نیز مانند معبری که بعد از پارک شــهدای محله 
آزادگان به ســمت مخابرات شهید قندی امتداد 
دارد و یا معبری که از جلوی فرهنگسرای دوراهی 
ایسینی به اتوبان شهید رجایی متصل می شود و...، 
گویا بدلیل عدم تفاهم با مالکان چند خانه از دهه 
۹0 همچنان نیمه تمام رهاشده است. در محالت 
کمبود اماکن تفریحی، فرهنگی، ورزشی، آموزشی 
و... وجود دارد واز اماکن موجود بخوبی استفاده 
نمی شود و نواقصی در این حوزه ها وجود دارد که 
نیازمند بررسی است. از طرفی دیگر ناامنی در این 
مناطق باعث نارضایتی ساکنان شده است وبایستی 
برای ارتقای امنیت در محالت اقدامات مناسبی 
صورت پذیرد. برای توانمندسازی خانواده ها در 
این مناطق بایستی برنامه ریزی و اقدامات الزم 
صورت پذیرد تا این محالت متحول شوند که نیاز 

به اقدامات جهادی و انقالبی می باشد. 
اینکه مراکز وکارگاه های دولتی فنی و حرفه ای 
در اســتان فقیر و محروم هرمزگان نیز به بخش 
خصوصی واگذار شود که مردمانش توان پرداخت 
هزینه های آموزشگاه های خصوصی را ندارند 
و به همین دلیل نمی توانند در رشــته های مورد 
نیاز آموزش ببینند و متاسفانه برخی وارد بازارکار 
کاذب می شــوند که این نوع مدیریت در حوزه 
مهارت آموزی استان جای تامل دارد و مسئوالن 
و دستگاه های نظارتی و نمایندگان مجلس هم در 
این حوزه سکوت معناداری دارند. در این حوزه 
حتی مددجویان بهزیستی نیز با مشکل مواجهند و 
آنطور که مدیرکل بهزیستی هرمزگان می گوید، 
علی رغم تفاهم نامه کشوری دو سازمان بهزیستی 
و فنی وحرفه ای کشور، اما مددجویان بهزیستی 
هرمزگان از آموزش های به روز فنی و حرفه ای 
محرومند و در برخی از مناطق اســتان هم  هیچ 

دوره آموزشی فنی و حرفه ای برگزار نمی شود.
البته مبحث توانمندســازی محالت در ســطح 
کشــور مطرح می باشد و استان هرمزگان که در 
جایگاه نخست فقر وفالکت، بیماری و گرانی و... 
در کشــور قرار دارد، نیاز است که اقدامات برای 
توانمندســازی محالت نیز متناسب با وضعیت 
موجود باشد تا اثرگذار باشد و محالت از وضعیت 

فعلی خارج شوند .
22 فروردین 1401

 اعالم جزییات طرح توانمندسازی و تحول 
محالت کم برخوردار 

رییس ستاد توانمندسازی محالت کمتر برخوردار 
)2020 محله( در  با اشــاره به فعالیت های این 
ستاد در محالت مختلف کشور؛ جزییات فعالیت 
شهدای حادثه تروریستی حرم رضوی در طرح 

توانمندســازی محالت کمتر برخــوردار را نیز 
تشــریح کرد. علی آقا محمدی در  22فروردین 
1401 در گفت وگو با ایســنا، در تشریح طرح 
توانمندسازی و تحول محالت کم برخوردار گفت: 
طرح توانمندسازی و تحول محالت 2020 محله 
کم برخوردار کشور طرحی است که سال گذشته 
توسط 4 نهاد کشور که شامل کمیته امداد حضرت 
امام، ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان بهزیستی 
و جمعیت هالل احمر می شود بعد از بررسی های 
متعددی که داشــتند در یک جمع بندی به رهبر 
معظــم انقالب اعالم کردند کــه گروه های فقیر 
جامعه در 2020 محله شهری با حدود 20 میلیون 
نفر جمعیت قرار دارند و بنا داریم این محالت با 
هماهنگی یکدیگر و تقسیم کار بین این 4 نهاد این 
محالت را زیر پوشش ببریم و خدمات به آنها را 

به حد قابل قبولی برسانیم.
وی افزود: در این مسیرباید نیازها را از افراد محله 
بپرسیم نه اینکه خودمان تشخیص دهیم. به این 
ترتیب دو ضعف گذشته که یکی تشخیص نیاز 
توسط دستگاه ها بود و دیگری اینکه در تشخیص 
نیاز هماهنگی نهادی هم نداشتیم و شاهد کارهای 
موازی و عدم پوشش در یکسری محالت بودیم 
نیز مرتفع می شد. آقا محمدی با اشاره به این که 
این نامه برای دفتر رهبر انقالب ارسال شده است، 
خاطرنشان کرد که از این طریق نامه به 4 نهاد و 

روسای قوا نیز ابالغ شد تا وارد مرحله کمک و 
اقدام شوند. وی تصریح کرد: رییس جمهور این 
ابالغ را به معاون اول خــود، وزیر کار و معاون 
اجرایی ابالغ کردند و معاون اول رییس جمهور نیز 
این طرح را به همه وزرای کشور برای اجرا ابالغ 
کرد. از سوی دیگر طرح به روسای قوه قضاییه 
و مقننه نیز ابالغ شد. نخستین کار این طرح این 
بود که چارچوبی که قبال هم به اســتحضار مقام 
معظم رهبری رســیده بود در خود نهادها به زیر 
مجموعه ها ابالغ شود؛ لذا بر اساس شیوه نامه ای 
باید برای هر کوچه ای شــهردار کوچه انتخاب 
می شد یعنی هر کوچه ای نماینده ای داشته باشد 

که اسم آن می شد، شهردار کوچه.
رییس ستاد توانمندسازی محالت کمتر برخوردار 
)2020 محله( در بخش دیگری از صحبت های 
خود با اشاره به اینکه هر چند کوچه یک پهنه را 
تشکیل می دهند که یک مسئول پهنه هم دارند، 
افزود: 8 تا 10 شهردار کوچه را یک نفر به عنوان 
مسئول پهنه هماهنگ می کرد و هر محله ۵ یا 6 
پهنه دارد که در خانه محله که محور اداره کارها 

است جمع می شوند و این مسئولیت خانه محله ها 
را یکی از نهادها برعهده می گیرد. مثال 440 خانه 
محله توسط ستاد اجرایی فرمان امام هدایت می 
شــود که خانه احسان نامیده شد. 318 خانه نیز 
توســط کمیته امداد حضرت امام که خانه امداد 
نامیده شد، اداره می شود. همچنین خانه هالل و 

خانه بهزیستی نیز داریم.
وی افــزود: البته چند نهاد دیگر همچون اوقاف، 
امامــزاده هایی که در محالت بودند را ماموریت 
داد و مرکز افق را مسئول کرد و خانه اوقاف شکل 
گرفت و شهرداری ها هم سراهای محالت را فعال 
کردند که خانه سرای شهر شکل گرفت و در نهایت 
آستان قدس رضوی نیز مسئولیت گرفت و خانه 
کرامت را بنیان گذاشــت که همگی به این طرح 

کمک کردند.
آقامحمدی ادامه داد: در استان خراسان آیت اهلل 
علم الهدی در این زمینه کار موثری داشــتند و 
در جلسه ای که خدمتشان رسیدم آقای حسینی 
را به عنوان مســئول در اجرای این طرح معرفی 
کردند و اعالم کردند آمادگی کامل برای همکاری 
و کمک در این طرح را داریم. به این ترتیب کار 
خوشبختانه خیلی ســریع شکل گرفت و پیش 
رفت. شــهید اصالنی)طلبه شهید شده در حادثه 
تروریستی حرم رضوی( از طرف مجموعه دفتر 
آقای علم الهدی وارد این کار شدند؛ طلبه بسیار 
فکور، پر جرأت و ســریع که گفتند ما دو محله 
را در خراســان به صورت نمونه با ســرعت به 
پیش ببریم که این موضوع مربوط به بهمن ماه و 

اسفندماه سال گذشته بود.
وی تاکید کرد: امســال در فروردین ماه محله ها 
مشخص و مسئول خانه محله شهرک شهید رجایی 
که جمعیت زیادی هم دارد شــهید دارایی)طلبه 
شهید شده در حادثه تروریستی حرم رضوی( و 
مسئول خانه محله طرق هم آقای پاکدامن )طلبه 
مجروح شده در حادثه تروریستی حرم رضوی( 
شــد. کارهایی که از آقایان خواسته شد این بود 
که به سرعت بیمه سالمت را شکل دهند که این 
امر محقق شد و به سرعت صدور دفترچه ها برای 
افراد محله آغاز شــد و ثبت نام از طریق سامانه 

بیمه سالمت که خدمات گرفتند، آغاز شد.
رییس ستاد توانمندسازی محالت کمتر برخوردار 
)2020 محلــه( تصریح کرد: اقدام دیگری که به 
سرعت انجام شد شناسایی افرادی بود که به لحاظ 
معیشت و تغذیه مشکل داشتند. قبال روش سنتی 
بود که غذای طبخ شده می رفت و توزیع می شد 
و مشخص نبود چطور و به چه کسی داده می شود 
و هزینه های زیاد پخت و حمل و نقل و... در بر 
داشت؛ لذا مقرر شد این افراد شناسایی و ابتدای 
ماه سبد غذایی به خانوار آنها تحویل داده شود که 
به این ترتیب بر روی این بحث نه تبلیغی باشد و 
نه خدایی نکرده موجب تضعیف آنها شود که این 

اقدام هم به صورت کامل انجام شد.
آقا محمدی با اشــاره به حادثه مشهد که منجر 
به شــهادت و مجروح شدن سه طلبه شد، گفت: 
این ســه طلبه فکور و تالشــگر یعنی شهیدان 
دارایی و اصالنی و همین طور آقای پاکدامن که 
در این حادثه مجروح شــد؛ روزی که می رفتند 
آســتان قدس برای جلسه هماهنگی مربوط به 
محالت استان رضوی، درحقیقت جلسه داشتند 
با مدیرعامل بنیاد کرامت که مسئولیت خانه های 
کرامت را برعهده دارند. پیشــتر نامه ای به تهران 

زده بودند که ما هم شناسایی ها را انجام دادیم و 
هماهنگی ها را انجــام داده ایم. مدیرعامل بنیاد 
کرامت به من گفتند که در روز حادثه زنگ زدم 
که راس ســاعت یک باید جلسه برگزار شود و 
پیگیر حضور آقایان شدم که اعالم کردند ما وارد 
صحن پیامبر اعظم)ص( شدیم و نزدیک هستیم 
که بعد از که تاخیر پیش آمد، متوجه شــدیم که 
این حادثه رخ داده و خبر شهادت و مجروحیت 
آنها را شنیدیم؛ این داستان سه برادر مجاهد طلبه 
باسواد و زحمتکشی بود که با تمام عشق وارد این 
طرح شدند و مسئولیت بزرگی برای ما گذاشتند 

که باید خیلی پر سرعت این طرح را به جلو ببریم.
وی افزود: دبیر ســتاد اجرایی ما که در بهمن ماه 
سال گذشــته با این طلبه ها رفته  و در محالت 
افراد را شناسایی کرده بودند، بسیار از کماالت این 
طلبه ها تعریف می کرد و آخرین گزارشی که دادند 
به دبیر ستاد اجرایی ما بود که اقدامات انجام شده 

را تشریح کرده بودند.
رییس ستاد توانمندسازی محالت کمتر برخوردار 
در تشــریح انجام اقدامات این ســتاد در حوزه 
فرهنگی نیز گفت: در حوزه معیشت »شهرداران 
کوچه« افراد و خانواده ها را شناسایی می کنند و 
توسط کمیته امداد تایید نهایی می شوند و پوشش 
می گیرند. قسمت دیگر اقدامات در مورد تحصیل 
است که شورای مدرسه محله تشکیل می شود و 
روسای مدارس محل هر تعداد که باشند دور هم 
جمع می شوند و تمام مشکالت دانش آموزان را 
شناسایی و برای رفع آنها برنامه ریزی می کنند. 
مثال در دوره ای که آموزش از راه دور بود دانش 
آموزانی که تبلت نداشتند، لیستشان داده و برای 
آنها تبلت تهیه شــد و یا برای مشکالت مربوط 
به جاماندگان از تحصیــل که با دانش آموزان و 
خانواده های آنها صحبت می کردند، ســعی می 
شود مشکالت آنها حل شود که بتوانند تحصیل 

خود را ادامه دهند.
آقامحمدی افزود: در مــورد بحث های مربوط 
به کســانی که از لحاظ تحصیلی مشکل دروس 
خاصی دارنــد نیز با ایجاد »بانــک زمان آزاد 
معلم ها« وقت خــود را در اختیار قرار می دهند 
که پشــتیبان این بچه ها قرار بگیرند؛ لذا به این 
شکل تحصیل در محالت دنبال می شود. بخش 
دیگر در مورد اشــتغال است که از تمام کسانی 
که بیکار هســتند ثبت نام صورت گرفته و این 
افراد دســته بندی می شوند و افرادی که آمادگی 
برای شغل دارند و مهیا هستند که سر کار بروند، 

به مجموعه شــرکت هایی که نیرو می خواهند 
معرفی خواهند شــد. وی ادامه داد: در قالب این 
طرح همچنین افرادی که آموزش الزم دارند نیز 
به مراکز آموزش فنی و حرفه ای معرفی می شوند 
و کسانی که خودشان کارآفرین هستند و می توانند 
فعالیتی انجام دهند، به نهادهایی معرفی می شوند 
که کارشان کمک به کارآفرینان است. بخش دیگر 
کار، مسئله مسکن است که وزیر راه وشهرسازی 
قبول کردند 300 هزار واحد مسکونی برای این 
محالت در طرح مسکن ملی دیده شود و شرایط 
این افراد در این امر لحاظ شود؛ لذا ثبت نام از آنها 
به تازگی شروع شده و بزودی در سراسر محالت 
انجام خواهد شد که اعالم کنند چقدر آورده دارند 
و چه میزان اقساط می توانند پرداخت کنند و چه 
می خواهند که بر این اساس بحث و تصمیم گیری 
شود و به شکل تعاونی این افراد را دسته بندی کنند 

و مسائل آنها دنبال شود.
رییس ستاد توانمندسازی محالت کمتر برخوردار 
کشــور تصریح کرد: برخی ممکن است کارشان 
زودتر حل شــود و برخی که استطاعت کمتری 
دارند باید برایشان تدبیر شود که چگونه می توانند 
به مسکن یا مسکن اجتماعی برسند؛ درحقیقت 
برخی ممکن اســت قابلیت این که خودشــان 
مسکنی تهیه کنند، را نداشته باشند و محتاج مسکن 

اجتماعی باشند.
آقامحمدی تاکید کرد: در مورد کارهای فرهنگی 
در این طرح اقدامات خوبی انجام شــده است به 
شکلی که در هر کوچه ای یک جلسه قرآن شکل 
می گیرد که مربی حضور داشته باشد که رحل و 
قرآن را نیز آستان مقدس رضوی با پرچم مبارک 
این آستان برای این کار در اختیار قرار می دهد و 
جشنی برای یکی از ائمه مورد نظر خود محالت به 
نام همان محله برگزار شود. مثال در محله دروازه 
غار، امام رضا)ع( را انتخاب کردند، بنابراین برای 

جشن زبانزدی در دهه کرامت آماده می شوند.
وی افــزود: در حوزه ورزش نیز فوتبال خیابانی 
را دنبال می کنند که در هر محله ای تیم هایی با 
6 نفر شکل گرفته و بین هر تیم محله مسابقاتی 
در دو رده سنی 12 تا 1۵ سال و 1۵ تا 18 سال 
انجام و قهرمانان محله، منطقه، شهر، استان و در 
نهایت قهرمان ملی مشــخص می شود. در حال 
حاضر برخی مناطق مثل منطقه 12 تهران حدود 
1200 نفر فوتبالیست داریم که مسابقات محله و 
منطقه آنها به اتمام رسیده و قهرمان منطقه آنها نیز 
مشخص شده اســت و مسابقات سایر مناطق و 

محالت نیز در جریان است.
رییس ستاد توانمندسازی محالت کمتر برخوردار 
ادامه داد: برای شهرداران کوچه ها دوره هایی در 
نظر گرفته شده که مرکز آموزش مدیریت صنعتی 
این کار را انجام می دهد و اولین دوره را در پایان 
سال گذشته معاون اول رییس جمهور در امامزاده 
یحیی گواهینامه پایان دوره را به افراد اهدا کرد و 
یکسری هم دوره های خبرنگاری و مستندسازی 
را می گذرانند که اولیــن دوره در حال برگزاری 
اســت و طی سه ماه بچه ها می توانند تخصص 
کســب کنند که خبرها را تهیه و مستندات محل 

خود و مشاغل درون محله خود را تهیه کنند.
وی تاکیــد کرد: همــه این اقدامــات با هدف 
توانمندســازی افــراد در محــالت و کاهش 
آسیب های اجتماعی اســت تا بتوانند مشارکت 

باالتر اجتماعی را داشته باشند.

محالت حاشیه نشین نیازمند توجه مسئوالن 

توانمندسازی، پاشنه آشیل تحول محالت حاشیه ای

امام محمد تقی )ع(: ناشکری نعمت ، چون گناهی نابخشودنی است
)روضه بحار ج 2 ص 364  (
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همچنــان در برخی از محالت 
از  بندرعبــاس  ای  حاشــیه 
گذشته تاکنون، کوچه هایش 
به پاتــوق معتــادان تبدیل 
شــده اند که هــر رهگذری 
بایســتی از میان آنها بگذرد 
نوجوانــان  و  کــودکان  و 
هــم مجبورند صحنــه های 
اســتعمال و تزریــق مواد را 
نظاره گــر باشــند و در دام 

اعتیاد، بزه و... بیفتند

,,

انتظار این اســت که مســئوالن 
اســتان بــرای بــرون رفــت از 
وضعیت فعلی و برای پیشگیری، 
مقابلــه و درمــان آســیب هــای 
توانمندســازی  بــه  اجتماعــی، 
محالت و ساکنان این مناطق توجه 
بیشــتری نمایند تا با استفاده از 
ظرفیــت اهالــی و پیشــنهادات 
و راهکارهای خودشــان، نقشــه 
راهــی بــرای رفع آســیب های 

اجتماعی ترسیم شود

,,

آیــا  پرســند  مــی  اهالــی 
مسئوالن حاضرند خانواده و 
فرزندان خودشــان هر روز 
شــاهد اســتعمال و تزریق 
معتادان باشــند؟ آیــا واقعا 
متولیــان حوزه آســیب های 
اجتماعــی واقعا نمــی دانند 
کــه مشــاهده مســتمر این 
صحنه ها چه آثار ســوئی بر 
روح وروان بچه های محالت 

دارد؟ 
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