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مشاور اتاق بازرگانی هرمزگان در امور 
کشاورزی منصوب شد

گروه خبــر // رییس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشــاورزی هرمزگان طی حکمی 
دکتر مهدی ترابی را به عنوان مشــاور اتاق 
بازرگانی هرمزگان در امور کشاورزی معرفی 

و منصوب کرد.
به گزارش خبرنگار دریا ، متن حکم محمدرضا 
صفا رییس اتاق بازرگانی هرمزگان بدین شرح 

است
جناب آقای  دکتر مهدی ترابی

با سالم و احترام؛
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی به  
عنوان پارلمان بخش خصوصی است که برخی 
از وظایــف آن از قبیل ارائه نظر مشــورتی در 
مورد مســائل اقتصادی کشور به قوای سه  گانه، 
همکاری با دستگاه  های اجرایی به  منظور اجرای 

قوانین و مقررات مربوط به اتاق و ... می  باشد.
در این راســتا بــا توجه به تجارب و ســوابق 
ارزشمند حضرتعالی در مباحث و اشراف کامل 
به این حوزه مهم و کلیدی، به موجب این حکم 
حضرتعالی را به سمت مشــاور اتاق  بازرگانی 
هرمزگان در امور  کشاورزی منصوب می  نمایم. 
بدیهی است کلیه بخش  های اتاق همکاری الزم 

را معمول خواهند داشت.
امید اســت با اتکال به خداوند متعال و با بهره 
 گیری از پشتوانه تجربیات ارزنده و سوابق مؤثر 
گذشته خود، همچنین با استفاده از کلیه امکانات 
و ظرفیت  های موجود در انجام مسئولیت  های 
محوله و پیشــبرد اهــداف  و برنامه های اتاق 

بازرگانی  هرمزگان موفق و مؤید باشید.  
یادآور می شود دکتر مهدی ترابی از سال 1371 تا 

1401 در بخش اجرایی سازمان جهاد کشاورزی 
در مسوولیت های مختلف شامل مدیریت ترویج 
و آموزش، مدیریت زراعت و باغبانی، مدیریت 
جهاد کشــاورزی شهرستان بندرعباس، ریاست 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی، مدیریت شرکت 
شهرک های کشاورزی و معاونت تولید و بهبود 
تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان را 

در کارنامه درخشان خود دارد.

مشاور اتاق بازرگانی هرمزگان در امور کشاورزی منصوب شد

مناقصه  عمومی
به موجب این آگهی اعالم می گردد بانک صادرات ایران مدیریت شعب  استان هرمزگان در نظر دارد جهت احداث 
ساختمان های جدید خود در شعب شهری و روستایی تابعه ، مناقصه عمومی برگزار نماید. لذا بدینوسیله از پیمانکاران 
ذیصالح که در رشته های ابنیه , تاسیسات برقی , مکانیکی و برودتی که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تایید صالحیت شده اند 

دعوت به همکاری می گردد. 
لذا شــرکت ها ی متقاضی می توانند از تاریخ درج آگهی  تا تاریخ 1401/08/01 فرم ارزیابی و اسناد مناقصه را با مراجعه به نشانی 
بندرعباس بلوار امام خمینی )ره( نبش بلوار رسالت جنوبی ساختمان اداره مرکزی مدیریت بانک صادرات ایران استان هرمزگان طبقه 

اول دایره تدارکات و ساختمان و واریز مبلغ 2,500,000 ریال به شماره حساب 0104241532008  و یا شماره کارت
 3928-9054-6919-6037 بنام دایره ساختمان   وارائه فیش به واحد مربوطه اسناد دریافت نمایند.

الزم به ذکر است مراتب صالحیت و توانایی انجام کار بدواً توسط بانک مورد بررسی قرار می گیرد .  بانک در قبول یا رد درخواستها 
مختار می باشد و شرکت ها حق هیچگونه ایراد و اعتراضی را ندارند .

بدینوسیله به اطالع می رساند شرکت توسعه برق غدیر اوکسین در نظر دارد جهت تکمیل کادر 
فنی خود در شهر بندرعباس از بین فارغ التحصیالن رشته مهندسی برق  دعوت به همکاری نماید.
متقاضیان می توانند رزومه خود را به آدرس الکترونیکی geic.hormoz@gmail.com یا صندوق 

پستی 7917176486 ارسال نمایند و  از پذیرفته شدگان مصاحبه حضوری بعمل خواهد آمد.
شرایط استخدام :

1- داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران
2- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائمی

3- عدم داشتن سوء پیشینه مؤثر
4- دارا بودن سالمت کامل جسمی و روانی

تذکر: متقاضیان می بایست بومی و ساکن بندرعباس باشند

دعوت به همکاری

مدیر کل کانون پرورش فکری هرمزگان در جشنواره بین المللی  قصه گویی:

فعالیت های 62گانه کانون 
کتاب محور و همراه با قصه گویی است

قصه گویان در 5بخش بزرگسال، آیینی وسنتی، زنان ومردان، دختران و پسران)نوجوان( و زبان اشاره با یکدیگر به رقابت پرداختند

آگهی مزایده نوبت اول 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان در نظر دارد اموال مازاد، مستعمل 
و حاصل از تخریب خود را شامل کاشی و سرامیک، آلومینیوم، آهن آالت، درب و 

پنجره مستعمل، سقف کاذب و مخزن آب مستعمل، لوله پلیکا و ... را بر اساس قوانین و مقررات 
واگذار نماید.

لذا از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت می شود از تاریخ 1401/07/18 لغایت07/21/ 1401 
)بجز روزهای تعطیل( جهت بازدید و ارائه قیمت پیشنهادی به آدرس یادبود، بلوار پاسداران، 
جنب اداره کل دخانیات- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان و احد روابط عمومی 

مراجعه نمایند.
با شماره همراه 09302801796 تماس  متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 

 حاصل فرمایند.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان
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پشت پرده سیاست 

  
ائتالف نیروهای انقالب اسالمی گفت: شــورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی 
برای انتخابات مجلس یازدهم تدابیر خوبی اندیشید و موفق هم بود، حاال انتخابات 
مجلس آینده را شــروع کرده و تشــکیالت مرکزی، استانی و شهرستانی اش را 
هم فعال کرده اســت.وی درباره رایزنی با دیگر مجموعه های اصولگرا همچون 
جبهه پایداری افزود: تا انتخابات زمان داریم ولی صالح در آن اســت که همه با 
هم وحدت و یک فهرســت سراسری را حمایت کنند، اگر سالیق مختلف متفرق 
شوند با توجه به شرایط موجود معلوم نیست نتیجه انتخابات چطور شود.این عضو 
شورای ائتالف نیروهای انقالب درباره بی انگیزگی اصالح طلبان برای حضور در 
انتخابات پیش رو گفت: معلوم نیست در واقعیت این طور باشد. اصالح طلبان هر 
وقت تشخیص دهند می توانند در انتخابات پیروز شوند حضور می یابند و نتیجه 
را نیز برآمده از خواســت مردم می دانند اما اگر حس کنند شکست می خورند با 
فرار به جلو ســعی می کنند خرابکاری هایشان را بپوشانند.بور بور درباره میزان 
مشارکت در انتخابات 1402 اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود پیش بینی می 

کنم انتخابات سال آینده پرشور باشد./فردانیوز
تاکید سران قوا بر حفظ آرامش کشور برای فعالیت های اقتصادی

ســران قوا با بیان این که دشــمنان این مرز و بوم نه جمهوری اسالمی که ایران 
یکپارچه و مقتدر را تهدیدی برای منافع خود می دانند، از هوشیاری مردم بصیر و 
زمان شناس کشور در فهم برنامه ریزی گسترده دشمنان و خنثی سازی توطئه های 
خصمانه آنان قدردانی کردند.روسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه در نشست سه 
جانبه خود که در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، حفظ آرامش کشور را 
برای فعالیت های اقتصادی و کســب و کار مردم ضروری دانستند و تاکید کردند 
جامعه ایرانی اکنون برای غلبه بر خصومت و تفرقه افکنی ایران ستیزان به وحدت 
همه اقشار فارغ از زبان، مذهب و قومیت نیاز دارد و همه ارکان کشور باید در این 
مسیر بکوشند. سران قوا با بیان این که دشمنان این مرز و بوم نه جمهوری اسالمی 
کــه ایران یکپارچه و مقتدر را تهدیدی برای منافع خود می دانند، از هوشــیاری 
مردم بصیر و زمان شناس کشور در فهم برنامه ریزی گسترده دشمنان و خنثی سازی 
توطئه های خصمانه آنان قدردانی کردند.روســای سه قوه همچنین از خدمات و 
مجاهدت های شبانه روزی حافظان امنیت طی روزها و هفته های گذشته قدردانی و 
تاکید کردند: امنیت و آرامش در کشور زیربنای هر نوع توسعه یافتگی و فعالیت های 

اقتصادی و کسب و کارهای مردم است./ایرنا
تاکید سرلشکر باقری بر لزوم آمادگی در برابر جنگ ترکیبی

سرلشکر پاســدارمحمدباقری رئیس ســتاد کل نیرو های مسلح  در سیزدهمین 
جشــنواره مالک اشتر نیرو های مسلح با اشاره به وقایع اخیر و بروز ناامنی ها  در 
کشــور، گفت:» در روز های گذشته دشمنان به واسطه یک بهانه کوچک، توطئه 
و فتنه بزرگی را علیه انقالب اســالمی رقم زدند تا مسیر پیشرفت کشور را کند 
و ناهمــوار کنند؛ اما ملت بزرگ ایران با درک عمیق و بصیرت نافذ به میدان آمد 
و پشــتیبانی خود را از نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در برابر توطئه گران 
اســتکباری اعالم کردند.  سرلشــکر باقری در بخش دیگری از سخنان خود به 
موضوع تهدیدات  ترکیبی اشــاره کرد و گفــت :» فرمانده معظم کل قوا بار ها بر 
ضرورت توجه بر تهدیدات ترکیبی تأکید کرده اند و به واقع نیز ما امروز با تهدیدات 
ترکیبی مواجه هستیم؛ تهدیدات نظامی، امنیتی، فرهنگی، تهدیدات نوظهور و بعضًا 
ناشناخته که به صورت همزمان و با ترکیب اندیشیده توسط دشمنان علیه ما بروز 
می کند و ما باید خود را برای چنین صحنه و تقابلی آماده کنیم؛ همچنین فرمانده 
معظم کل قوا فرمودند بازی جنگی که در این باره انجام می دهید، باید برای مقابله 
با جنگ ترکیبی باشد؛ که این کاِر فوق العاده سنگین و پیچیده بر عهده ما و دیگر 

فرماندهان نیرو های مسلح است.« / فارس

»اظهارات خواص« زیر ذره بین شورای نگهبان 
طحان نظیف : اصالح ســاختار گشــت امنیت اخالقی در اختیار مجلس است.
اظهارات خواص درباره آشــوب ها در بررســی صالحیت آن ها اعمال می شود 
.هادی طحان نظیف در حالی پا به نشســت خبری خود گذاشت که حوادث اخیر 
کشور ســر تیتر مهم ترین اخبار سخنگوی جوان شورای نگهبان قرار گرفته بود. 
او از اعمال اظهارات خواص درباره آشــوب ها در بررسی صالحیت آن ها سخن 
گفت و در بخش دیگری از ســخنان خود   به موضوع  طرح اصالح ماده 122 و 
امکان رای گیری الکترونیکی در نهادها اشاره کرد ، وی همچنین گریزی به  اصالح 
قانون انتخابات زد  و از رفع  اکثر ایرادات شــورای نگهبان به طرح شفافیت قوای 
ســه گانه خبر داد. در ادامه بخش های مهم سخنان هادی طحان نظیف سخنگوی 
شورای نگهبان را به گزارش ایرنا و خبرگزاری دانشجو می خوانید: *  بیانات رهبر 
انقالب در خصوص حوادث اخیر بسیار راهگشا و روشن گرانه بود. قانون اساسی 
اعتراض قانونی را به رســمیت می شناسد اما اتفاقات اخیر اغتشاش بود که ناکام 
ماند.*  درباره اصالح قانون حجاب و این که آیا طرح یا الیحه ای در این باره به 
شورا آمده یا خیر باید گفت اگر منظور مصوبه رسمی است، خیر، ارسال نشده است. 
اگر چیزی در مجلس یا شورای عالی انقالب فرهنگی در حال بررسی باشد، بنده 
اطالع ندارم و باید از نمایندگان یا اعضای شورای انقالب فرهنگی سوال کنید.* 
در خصوص احتمال اصالح ساختار طرح امنیت اخالقی ) گشت ارشاد (؛ اختیار 
قانونی مجلس این است که چیزی را اصالح و تغییراتی در آن اعمال کند.در صورت 
بررسی اصالح ساختار گشــت امنیت اخالقی در مجلس و ارجاع آن به شورای 
نگهبان، مسئله در این شورا بررسی خواهد شد.* در پاسخ به سوالی مبنی بر این 
که »آیا اظهارات اخیر معدود مسئوالن که موجب التهاب بیشتر در کشور شده اند، 
در زمان بررســی صالحیت آن ها اعمال می شود« گفت: معیار های قانونی روشن 
اســت، اگر اظهارات افراد برخالف قانون باشد، از سوی مراجع قانونی به ما اعالم 
می شود و ما در بررسی صالحیت ها به آن ها رسیدگی می کنیم. آن چه در هفته های 
اخیر اتفاق افتاد فراتر از اعتراض به شــکل متعارف بود، قانون اساسی راهپیمایی 
به شکل قانونی را به رسمیت شناخته، ولی این روز ها اعتراض به اغتشاش کشیده 
شده است که همراهی بیگانگان نیز کامال در آن به چشم می خورد.* درباره اصالح 
قانون انتخابات؛  طرحی در مجلس در این باره در حال بررسی است و در کمیسیون 
شــوراها پیشرفت هایی داشته است، ما هم منتظر ارائه این طرح هستیم. ما عالقه 
مندیم که ســال آینده انتخابات با قانون جدید برگزار شود. * طرح اصالح ماده 
122 که مربــوط به آیین نامه داخلی مجلس بود و امکان رأی گیری الکترونیکی 
برای انتخاب نمایندگان در نهادها را مشخص می کرد در جلسات شورای نگهبان 
بررســی شد و خالف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. *  درباره طرح 
»شفافیت قوای سه گانه«؛ اکثر ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه 
گانه برطرف شده است. صرفا چند مورد باقی مانده بود که در مجلس هم منعکس 
شده است. هفته گذشته جلسه کمیسیون برگزار شد که خود بنده هم شرکت کردم 
و چند مورد باقی مانده در آن جا تبیین شد. طبیعتا اگر کار در کمیسیون تخصصی 
تمام شده باشد باید در نوبت صحن قرار بگیرد و مجدد برای اظهار نظر و تصویب 
به شــورای نگهبان ارسال شود.در این میان اما این بخش از سخنان طحان نظیف 
که گفت »اظهارات خواص درباره آشــوب ها در بررسی صالحیت آن ها اعمال 

می شود« با واکنش هایی در فضای مجازی همراه شد. 
آغاز فعالیت ها ی شورای ائتالف نیروهای انقالب برای انتخابات مجلس 
گرچه تا انتخابات مجلس دوازدهم حدود   16 ماه زمان باقی است اما گروه ها و 
جریان های سیاسی مختلف از هم اکنون در حال برنامه ریزی برای حضور پرقدرت 
در این رقابت سیاسی هستند.حبیب ا... بور بور درباره جدیدترین اخبار از شورای 

انعکاس
جهان نیوز نوشــت :  علیرضا زاکانی شهردار تهران با اشاره به چرایی جمع آوری 
تعدادی از ســطل های زباله شهر تهران گفت: بیش از 600 سطل زباله در حوادث 
اخیر آتش زده شــده و برای این که با این ســطل ها راه بندان ایجاد نشود دستور 
جمع آوری ســطل های زباله داده شــد تا تردد خودروها مدیریت شود و پس از 
پایان این شرایط مجدد سطل های زباله در مکان هایی که جانمایی شده بودند تعبیه 

خواهند شد.
 فرارو خبر داد: محسن هاشمی رفسنجانی رئیس سابق شورای اسالمی شهر تهران، 
درباره بازداشت خواهر خود فائزه هاشمی گفت: خواهرم فائزه همچنان در بازداشت 
به سر می برد.وی در پاسخ به دو سوال دیگر درباره برگزاری دادگاه فائزه هاشمی 
و فعالیت وی در حزب کارگزاران گفت: نمی خواهم فعال توضیحی بدهم، بعدا پاسخ 

شما را خواهم داد.
 تابناک مدعی شــد: صادق زیباکالم به مدارا گفت: چهل نفر درس تحوالت عصر 
پهلوی را با من گرفته بودند اما مسئوالن دانشکده اطالع دادند که حراست دانشگاه 
به آن ها اعالم کرده که من حق تدریس ندارم و کالسم را به استاد دیگری داده اند.

وی همچنین در گفت وگو با دیده بان مدعی ممنوع التدریس شدن خود شد.
 انتخاب مدعی شــد: جالل زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت:به زودی 
نامه ای را به همتایان خود در اروپا می فرستم مبنی بر این که شما شبکه های معاند 

علیه ایران در فضای مجازی را قطع کنید تا اینترنت در ایران وصل شود.
 بازار نیوز خبرداد: رئیس انجمن سرمایه گذاری خارجی ایران گفت:سرمایه گذاران 
افغانستانی، ترکیه ای، کشور های اروپایی و عراقی به ترتیب در جایگاه های اول تا 
چهارم قرار دارند. تا قبل از تحوالت سیاسی افغانستان، ورود سرمایه از سوی اتباع 
افغان با ضرباهنگ کمتری انجام می شــد، اما از آن زمان به این سو، فرایند تزریق 
نقدینگی از سوی آن ها به اقتصاد ایران هم از نظر تعداد و هم از نظر ارزش، افزایش 

چشمگیری داشته است.
 نامه نیوز نوشــت : جبار کوچکی نژاد فعال سیاسی اصولگرا درباره میزان رضایت 
مردم از دولت رئیسی اظهار کرد: مردم هنوز احساسی از اقدامات عظیم دولت آقای 
رئیسی ندارند، البته معتقدم فضای اجتماعی نسبت به گذشته آرام تر شده است. وی 
با اشاره به لزوم ترمیم کابینه بیان کرد: برخی وزیران باید جا به جا شوند چون شاید 
در مسئولیت دیگر توانمند باشند اما برخی از آن ها نیز باید تغییر کنند چون نه انگیزه 

ای برای کار دارند و نه توانایی.
تازه های مطبوعات

سازندگی-این روزنامه به نقش نخبگان در مدیریت جامعه پرداخته و نوشته است : 
مدیریت جامعه بدون حضور و مشارکت نخبگان نیز ممکن نیست. روشن است که 
در 50 سال گذشته با شتاب روزافزون تعداد و نسبت افراد تحصیلکرده و نخبگان و 
کارشناسان در جامعه ما رو به افزایش بوده است. ولی در مقابل حضور و مشارکت 
آنان در مدیریت جامعه چنین رشدی نداشته و حتی در مقطعی مسیر معکوس را 

طی کرده است. 
رسالت - این روزنامه درباره پشت پرده این حوادث نوشت: مرکز توطئه علیه ایران، 
واشــنگتن است. مجری توطئه علیه ایران در جهان، انگلیس است و عمله  توطئه 
علیه ایران در منطقه، رژیم صهیونیستی است. یعنی همین سه کشوری که مردم ما در 
مساجد و در نمازهای یومیّه بر دولتمردان آن لعن و نفرین می فرستند و برای آنان 

آرزوی مرگ می کنند.

بازدید مدیرکل شیالت هرمزگان  از صیدگاه های 
میگو در آبهای هرمزگان

 گروه خبر // مدیرکل شیالت هرمزگان همزمان با آغاز فصل 
صید میگوی در هرمزگان از صیدگاه های میگو در آبهای هرمزگان 
و همچنین روند صید و صیادی بازدید کرد.به گزارش خبرنگار دریا 
، عبدالرسول دریایی در این بازدید با بیان اینکه فصل صید میگو در 
آبهای هرمزگان از شانزدهم مهرماه سال جاری با مشارکت حدود 
200 فروند لنج میگوگیر در صیدگاه میگو از کوهستک شهرستان 
سیریک تا قشم آغاز شده است تصریح کرد:خوشبختانه شواهد 
عینی و همچنین نظرات صیادان  نشــان می دهد دریابست که از 
یکم تا 15 مهرماه در آبهای هرمزگان اجرایی شد، در ارزیابی های 
اولیه موفقیت های خوبی را به همراه داشته است. وی افزود :تاریخ 
و زمان صید میگو  در کمیته صید شــیالت استان پس از انجام 
گشت های تحقیقاتی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای 
عمان ، نظر کارشناسی و علمی  در این کمیته با حضور مسئوالن 
شیالتی این مهم، روسای ادارات شهرستان های میگوگیر ازجمله 
ســیریک، میناب، بندرعباس و قشم، مدیران تعاون های صیادی 
میگوگیر به عنوان نماینده جامعــه صیادان هرمزگان و همچنین 
کارشناسان پژوهشــکده اکولوژی خلیج فارس و دریایی عمان 
مشخصص می گردد. دریایی به اقدامات شیالت در جهت حفظ و 
تقویت ذخایر آبزیان بویژه میگو اشاره کرد و گفت: اجرای طرح 
دریابست، ایجاد زیستگاه های مصنوعی ، اعالم ممنوعیت صید در 
زمان تخم ریزی گونه های حساس و در حال انقراض، رها سازی 
الرو در خوریات در راســتای کمک به بهسازی ذخایر، کنترل و 
برخورد با صید غیرمجاز و روش های مخرب صید ازجمله این 
اقدامات اســت.  مدیرکل شیالت هرمزگان گفت: حضور منظم و 
به موقع نیروهای حفاظت منابع، انجام گشت های هدفمند و مشترک 
با دریابانی، بازدید منظم کارشناسان صید و پژوهشکده از عملیات 
صید شــناورها و جلوگیری از صید شناورها در شب و خارج از 
محدوده تعیین شــده از دیگر اهم اقدامات مدیریتی برای مدیریت 
بهتر فصل صید میگوی جاری خواهد بود. استان هرمزگان با توجه 
به  طول نوار ســاحلی، تنوع گونه ای، تنوع روش های صید، 40 
درصد صید آب های جنوب، و با تالش جامعه شــیالتی به ویژه 
صیادان،  به عنوان قطب صید و صیادی در کشور محسوب می شود.

۴۰ برنامه فرهنگی و هنری در هفته کودک 
در هرمزگان 

گروه خبر // مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
هرمــزگان گفت: در هفته کودک بیش از چهل برنامه فرهنگی و 
هنری در کانون های پرورش فکری کودکان استان برگزار می شود. 
پروین پشت کوهی گفت: پویش خانواده شاد من، پخش رایگان 
پویا نمایی منتخب در سینما کانون و جشنواره استانی قصه گویی 
از مهم ترین برنامه های هفته کودک در اســتان است.به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان  ؛ او گفت: به مناسبت هفته کودک هم 
35 مربی کانون نمایش عروسکی و قصه گویی در مدارس استان 
برگزار می کنند.16 مرکز ثابت و 2 مرکز ســیار کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان در هرمزگان فعال است. 16 تا 22 مهر 

هفته کودک نامگذاری شده است.
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سرمقاله

  امنیت موضوعی نیست که قابل خدشه باشد و نیروهای مسلح به عنوان تامین 
کننده امنیت کشور بایستی مقتدر بمانند و هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی نباید به 
خودش اجازه دهد که به تامین کنندگان امنیت کشور تعرض شود ویا تضعیف شوند. 
هیچکس نیست که بگوید امنیت نمی خواهم. امنیت وسالمت دو حوزه ای است که 
تا به خطر نیفتد، برخی قدرش را نمی دانند. امنیت بایستی در هر حوزه ای وجود 
داشته باشد و بایستی امن کنندگان جامعه مورد حمایت باشند. امنیت خط قرمز 
هر جامعه ای است و هر کسی که بخواهد به امنیت و این خط قرمز تعرض کند، 
بایستی مورد برخورد جدی قانونی قرار گیرد. هیچکس نمی تواند ناامنی را تحمل 
کند و آرامش روانی اش درمخاطره قرار گیرد. امنیت بایستی در تمام حوزه های 
اجتماعی، سیاسی و... وجود داشته باشد و ناامن کنندگان جامعه باید در مقابل قانون 
پاسخگو باشند. هفته گذشته هم رهبر معظم انقالب بیانات مهمی را در حوزه امنیت 
در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری نیروهای مسلح 
داشتند که بایستی مورد توجه قرار گیرد. ایشان فرمودند :تقویت نیروهای مسلح 
تقویت کشــور است. یکی از ستونهای محکم در تقویت کشور، نیروهای مسلح 
هستند. البته تقویت کشور فقط به نیروی مسلح وابسته نیست؛ ستون های محکم 
دیگری هم هستند: پیشرفت علمی مایه ی پیشرفت کشور است؛ ایمان عمومی مردم 
و رسوخ ایمان در دلها مایه ی استحکام مّلی است؛ حکومت برخاسته ی از مردم و 
متکی به مردم مایه ی سربلندی یک کشور است؛ همه ی اینها هست، لکن حضور 
نیروهای مسلح و قدرت نظامی هم یک وسیله ی مهمی برای تقویت بنیه ی کشور 
است. این عوامل گوناگون می توانند کشور را از آسیب ها و دشمنی ها حفظ کنند 
و حراست کنند. البته این مال همه ی کشورها است، مخصوص کشور ما نیست؛ 
همه ی کشورها احتیاج دارند به این ابزارهای استحکام، لکن در کشوری مثل کشور 
ما که با دشمنان قلدر و زورگو مثل آمریکا و امثال آنها روبه رو است، این اهمیت 
بیشتری دارد؛ لذا قدرت دفاعی باید تقویت بشود.این را من همیشه گفته ام، باز هم 
تکرار میکنم: قدرت دفاعی باید تقویت بشــود. بخشی از سوی بیرون نیروهای 
مسلح، بخشی از سوی درون نیروهای مسلح؛  من به این دومی میپردازم. مسئوالن 
نیروهای مسلح باید راهکارهای نو و روزآمد را برای تقویت نیروهای مسلح در 
پیش بگیرند که از جمله ی آنها هوشمندسازی در آموزش ها و در ابزارهای نظامی 
است که بحمداهلل در نیروهای مسلح ما شروع شده، لکن میدان کار هنوز خیلی باز 
است. امروز هوشمندسازِی تماِم حرکاِت نیروهای مسلح از جمله ابزارهای نظامی، 
سالح و حتی مهمات یکی از مسائل مهم است. یا پیشرفت های پژوهشی و علمی 
در نیروهای مســلح که این، تقویت نیروهای مسلح است. یا طراحی بازی های 
پیچیده ی جنگ ترکیبی. امروز جنگهای دنیا جنگهای ترکیبی اســت. میدانید؛ 
جنگ سخت و جنگ نرم و جنگ فکری و جنگ فرهنگی و جنگ با سالحهای 
گوناگون و جنگ شناختی و امثال اینها با همدیگر مایه ی تهاجم به یک ملت یا 
یک کشور است. بازی های جنگ بایستی بتواند همه ی این الیه ها را با شیوه های 
نو، با شیوه های روزآمد، ان شاء اهلل تأمین کند.خب، مسئولیت اصلی نیروهای مسلح 
چیست؟ حراست از امنیت ملی؛ این، آن چیزی است که شما جوانها که تازه وارد 
این راه شده اید، باید به آن ببالید، باید افتخار کنید، سربلند باشید. مسئولیت نیروهای 
مسلح، مسئولیت امنیت عمومی کشور است. »امنیت« یعنی چه؟ امنیت زیرساخت 
همه ی ابعاد زندگی یک جامعه اســت، یک زیرساخت عمومی است؛ از مسائل 
شخصی بگیرید، تا مسائل اجتماعی، تا مسائل عمومی، تا مسائل خارجی؛ امنیت 
زیرساخت همه ی اینها است. در مسائل شخصی، معنای امنیت این است که شما 
شب بتوانی با خیال راحت در خانه ی خودت بخوابی، صبح بتوانی با خیال راحت 
و بدون دغدغه فرزندت را به مدرسه بفرستی، بتوانی به محل کسب و کار بروی، 
بتوانی بدون دغدغه به نماز جمعه بروی. ببینید، به آن کشــورهایی نگاه کنید که 
ایــن بی دغدغگی را ندارند در هیچ کدام از این مراحل؛ نه شــب با خیال راحت 
میتوانند بخوابند، نه روز میتوانند سر کار بروند، نه میتوانند با خیال راحت به تماشای 
بازی های ورزشی بروند، نه می توانند به نماز جمعه بروند، نه می توانند به مسافرت 
بروند. مخصوص کشورهای کوچک هم نیست؛ در کشورهای بزرگ، از همه بدتر 
آمریکا، در رستوران امنیت نیست، در دانشگاه امنیت نیست، در مدرسه ی کودکان 
امنیت نیست، در فروشگاه امنیت نیست. »امنیت« در مسائل شخصی یعنی این؛ 
یعنی شما بتوانید خودتان، فرزندانتان، خانواده تان با احساس امنیت زندگی کنید؛ 
کارتان، کسب تان، مسافرتتان، تفریحتان همراه با امنیت باشد.در مسائل عمومی تر، در 
دانشگاه یا حوزه ی علمیه یا پژوهشکده یا اندیشکده؛ بتوانید بنشینید فکر کنید، کار کنید، 
تحقیق کنید، مطالعه کنید؛ بدون امنیت نمیشود. امنیت اگر نبود، این پیشرفت ها حاصل 
نمی شد؛ هر جایی که پیشرفتی حاصل شده است به برکت وجود امنیّت بوده است؛ بدون 
امنیت، کار دشوار میشود، سخت می شود. تا سرمایه گذاری اقتصادی؛ ]اگر[ بخواهید 
برای پیشرفت اقتصادی کشور سرمایه گذاری کنید، بدون امنیت نمیشود؛ ترانزیت بدون 
امنیت نمی شود، تولید بدون امنیت نمیشود؛ امنیت زیرساخت همه ی این چیزها است.

خب سازمان های مسلح، تأمین کننده ی این نیاز همیشگی و همه جایی برای کشور و 
برای عموم مردم جامعه هستند؛ این، کم افتخاری نیست. ارتش یک جور، سپاه یک 
جور، ســازمان انتظامی یک جور، بسیج یک جور، هر کدام به نحوی تأمین کننده ی 
امنیت هستند. آن کسی که به پاسگاه پلیس حمله میکند، ]دارد[ به امنیت کشور حمله 
می کند؛ آن که به پایگاه بسیج حمله میکند، دارد به امنیت کشور حمله میکند؛ آن که در 
اظهارات، در سخنرانی، در گفتگوها ارتش را یا سپاه را مورد طعن قرار میدهد، به امنیّت 
کشور دارد اهانت میکند. تضعیف سازمانهای نیروهای مسلح، تضعیف امنیت کشور 
است. تضعیف پلیس به معنای تقویت مجرمین است. پلیس موظف است در مقابل مجرم 
بِایستد، امنیت آحاد مردم را تأمین کند. آن کسی که به پلیس حمله میکند، در واقع مردم 
را بی دفاع میگذارد در مقابل مجرمین، در مقابل اراذل و اوباش، در مقابل دزد، در مقابل 
زورگیر. امتیاز بزرگ کشور ما این است که امنیتی که داریم، امنیت درون زا است. فرق 
دارد که یک کشــوری، یک ملتی، از درون خود، با نیروهای خود، با قدرت خود، با 
اندیشــه و فکر خود برای خودش امنیت ایجاد کند، یا یکی از بیرون بیاید بگوید من 
برای شما امنیت ایجاد میکنم، شما را حفظ میکنم؛ مثل کسی که از گاِو شیردهِ خودش 
حراست میکند؛ خیلی با هم فرق دارند. امنیت ما درون زا است. ما به هیچ کس برای 
امنیت خودمان متکی نیستیم. ما با نیروی خداداد، به لطف الهی، به توفیق پروردگار، به 
پشتیبانی ولی عصر )ارواحنا فداه(، به پشتیبانی ملت، با ایستادگی مسئوالن نیروهای 
مسلح، این امنیت را توانسته ایم به وجود بیاوریم و حفظ کنیم. آن که به نیروی خارجی 
متکی است، همان نیروی خارجی او را در روز مبادا وا خواهد گذاشت؛ نه میتواند و نه 
میخواهد از او حراست کند و حفاظت کند. خب، این جمالتی درباره ی مسائل نیروهای 
مسلح؛ اینها را به یاد داشته باشید؛ افتخار کنید، دنبال این حرکت کنید، کارتان را کاری 
مطابق رضای خدا بدانید و برای خدا این کار را دنبال کنید.و اما چند جمله درباره ی 
حوادث اخیر. اولین چیزی که من میخواهم بگویم، این است که در این حوادِث چند روز 
اخیر، بیش از همه به سازمان انتظامی کشور ظلم شد، به بسیج ظلم شد، به ملت ایران 
ظلم شد؛ ظلم کردند. البته مّلت در این حادثه هم مثل حوادث دیگر کاماًل قوی ظاهر 
شد؛ مثل همیشه، مثل گذشته؛ در آینده هم همین جور خواهد بود. در آینده هم هر جا 
دشمنان بخواهند اختاللی ایجاد کنند، آن که بیش از همه سینه سپر میکند و بیش از همه 
اثر میگذارد، ملت شجاع و مؤمن ایران است؛ وارد میدان میشوند؛ و وارد میدان شدند. 
بله، ملت ایران، مظلوم است اما قوی است؛ مثل امیرالمؤمنین، مثل موالی متقیان، سرور 
خودش علی )علیه  السالم( که قوی ترین بود و مظلوم ترین. در این حادثه ای که پیش 
آمد، دختر جوانی درگذشت؛ خب حادثه ی تلخی بود، دل ما هم سوخت، ولی واکنش 
به این حادثه بدون اینکه تحقیقی شده باشد، بدون اینکه هیچ گونه امر مسلمی وجود 
داشته باشد، این نبود که یک عده ای بیایند خیابان را ناامن کنند، ناامنی را برای مردم به 
وجود بیاورند، امنیت را به هم بزنند، قرآن را آتش بزنند، حجاب از روی سر زن محجبه 
بکشند، مسجد و حسینیه را به آتش بکشند، بانک را به آتش بکشند، ماشین های مردم 
را آتش بزنند. واکنش به یک قضیه ای که حاال تأسف آور هم هست، موجب نمی شود 
که یک چنین حرکاتی انجام بگیرد؛ این حرکات عادی نبود، طبیعی نبود. این اغتشاش 
برنامه ریزی داشت؛  این اغتشاش برنامه ریزی شده بود. اگر قضیه ی این دختر جوان هم 
نبود، یک بهانه ی دیگری درســت میکردند برای اینکه امسال در اول مهر به دلیلی که 
عرض خواهم کرد، در کشور ناامنی درست کنند، اغتشاش درست کنند. چه کسی این را 
برنامه ریزی کرده؟ بنده بصراحت میگویم این برنامه ریزی کار آمریکا، کار رژیم غاصب 
و جعلی صهیونیستی و دنباله روهای آنها است؛ نشسته اند برنامه ریزی کرده اند. َعَمله و 
مزدوران و حقوق بگیران آنها، بعضی از ایرانی های خائن هم که در بیرون از کشــور 

هستند، به اینها کمک کردند.
  علی زارعی

امنیت، خط قرمز 

گروه خبر // استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه 
پس از کشف حقیقت در ماجرای رخ داده برای یک 
دختر جوان، همه باید به قانون تمکین کنند گفت: 
پلیس در جریانات اخیر با فداکاری و مجاهدت و با 

رافت اسالمی به دفاع از مردم پرداخت. 
به گزارش خبرنگار دریا ، مهندس مهدی دوســتی 
استاندار هرمزگان در حاشــیه بازدید از نمایشگاه 
کشــفیات فراجا در هرمزگان با اشاره به جریانات 
اخیر و لــزوم تقویت پلیس گفت: مردم ســرمایه 

اجتماعی بزرگ جمهوری اســالمی هســتند، در 
ماجرای به وجود آمده برای یک دختر جوان، رهبر 
معظم انقالب و سران سه قوه بر کشف حقیقت ماجرا 
تاکید و تصریح کردند. وی افزود: با این دســتورات 
شــاهد بودیم اظهار نظر درباره این مسئله از سوی 
مراجع اصلی مرتبط با ارائه گزارشات و مستندات 
صورت گرفت و واقعیت تبیین شد. استاندار هرمزگان 
گفت: انتظار می رود پس از کشف حقیقت از سوی 
دستگاه های متولی، همه به قانون و نظر قانون تمکین 

کنند چون هر چیزی به جز این موجب بی ثباتی در 
کشور می شــود. وی با اشاره به بازدید از نمایشگاه 
کشفیات پلیس تصریح کرد: تمام کشفیاتی که در این 
نمایشگاه بود بر تالش بی وقفه پلیس در ایجاد امنیت 
و مبــارزه با مخالن نظم و قاچاقچیان مواد مخدر و 
کاال صحه می گذارد. مهندس دوستی  تاکید داشت: 
پلیس اگر تالشــش را در جایی به غیر از وظایف 
اصلی محولــه از جمله در مبحث مبارزه با قاچاق، 
مبارزه با ســارقین و اراذل و اوباش و تأمین امنیت، 

سرمایه گذاری بگذارد کشــور آسیب خواهد دید؛ 
در جریانات و اغتشاشات اخیر پلیس با توان ویژه 
حضور یافت هر چنــد نیروهای فراجا گاها دچار 
آسیب نیز شدند اما اجازه ندادند مردم آسیب ببینند و 
با فداکاری و مجاهدت و با رافت اسالمی به دفاع از 
مردم پرداختند.وی افزود: امیدواریم همه کمک کنند 
پلیس توان خود را برای ارتقای سطح امنیت و دفاع 
از فرزندان، اموال و ناموس کشور  بگذارد و با گذر 

از شرایط رخ داده، آرامش در کشور حاکم شود. 

استاندار هرمزگان در حاشیه بازدید از نمایشگاه کشفیات پلیس:
کشفیات پلیس در حوزه های مختلف بر تالش پلیس صحه می گذارد

 گروه خبر //  مسئول نمایندگی ولی 
فقیه در نیروی دریایی ســپاه گفت: 
امروز با اقتداری کــه ملت ایران در 
سایه نیروهای مسلح قدرتمند بدست 
آورده اند، پای هــر متجاوزی را خرد 

می کنند.
حجت االســالم عبدالحمید رئیســی 
اظهارداشت: مسلمانان دشمن مشترکی 
دارند کــه عملکرد او در همه دهه های 
اخیر نیز موید آن اســت که این دشمن 
مشترک، اســالم را هدف گرفته است 
تا عامل وحدت میان شــیعه و سنی و 
قبایل مختلف را در هم بشکند.وی دفاع 

شهید سلیمانی از مردم فلسطین، لبنان 
و ســوریه و حتی برخی از استان های 
عراق را نیز بواســطع باور او به اسالم 
و امنیت اســالم دانست و خاطرنشان 
کرد: شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی 
هر دو مواجب بگیر اســتکبار هستند 
امنیت و  نمی خواهند  و صهیونیست ها 
آرامش در بالد اســالمی و استقالل و 
عزت آنها حاکم باشد.مسئول نمایندگی 
ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه تأکید 
کرد: دشمن نمی خواهد ایران قوی باشد 
و وقتی اقتدار ملت ها را می بیند، وحدت 
آنها را نشانه می رود تا قدرت و انسجام 

ملی را بشکند و راهی برای نفوذ خود 
پیدا کند. حجت االسالم رئیسی با بیان 
اینکه حفظ وحدت در این مقطع برای 
حفظ آرامش و تمامیت ارضی کشــور 
بسیار اهمیت دارد، گفت: شهید مهدوی 
در نبرد با آمریکای جنایتکار به شهادت 
رسید و این شــهید بزرگوار با 4 قایق 
کالس عاشــورا و با دســتور مقتدای 
خود، امام راحل بــه دریا زد و در 13 
مایلی جزیره فارسی با آمریکایی های 
جنایتکار مواجه شــدند و حماســه 
بزرگی رقــم زدند و غــرور و اقتدار 
پوشالی آمریکایی ها را در خلیج فارس 

شکستند. وی جزیره فارسی را تاریخ 
ســاز در خفت آمریــکای جهانخوار 
دانســت و گفت: این جزیره شهادت 
می دهد که روزی چگونه شهید مهدوی 
هیمنه پوشالی آنان را در هم شکست و 
بار دیگر در سال ها بعد، وقتی به حریم 
ســرزمین ما تجاوز شد، سپاه با اقتدار 
نظامیان آمریکایی را اســیر کرد و این 

حماسه ها، تحقق وعده های الهی است.
مســئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی 
دریایی سپاه با اشــاره به اشغال 117 
ســاله جزیره هرمز توسط پرتغالی ها، 
گفت: امــروز با اقتداری که ملت ایران 

در ســایه نیروهای مســلح قدرتمند 
بدست آورده اند، پای هر متجاوزی را 
خرد می کنند و روحیه معنویت از ابتدای 
اروندرود تا پایان دریای عمان ســبب 
سیادت و آقایی ملت ایران شده است 
و هیچ بیگانه ای بــدون اجازه نیروی 
دریایی سپاه توان ورود به خلیج فارس 
را ندارد.به گزارش مهر، حجت االسالم 
رییســی خاطرنشان کرد: ترس دشمن 
از معنویت و روحیه شهادت طلبی در 
فرزندان ملت ایران در نیروهای مسلح 
دانســت و گفت: نیروی دریایی سپاه 
بارها این روحیه عظیم معنوی را به کار 
گرفته است و دشمن را به زانو درآورده 

است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه:
اقتدار امروز نیروی دریایی سپاه مایه مباهات ملت ایران است

قــرارگاه  دبیــر   // خبــر  گــروه 
محرومیت زدایی کل ســپاه پاسداران 
گفت: عشایر نقش بســیار مهمی در 
تامین امنیت غذایی کشــور و تولید 
گوشت قرمز دارند که باید با حمایت های 
الزم به حفظ و ارتقای تولید محصوالت 

دامی از سوی این قشر کمک کنیم. 
ســردار ســیدضیاء الدین حزنی در 
گله داران  و  تکریم شــبانان  همایش 
عشایر بســیجی و معتمدان و سران 
ایالت و طوایف استان هرمزگان افزود: 
عشایر در تمامی دوران ها نقش اساسی 
و تاثیرگذاری را در انقالب اســالمی 
داشته اند و نقش آفرینی آن ها در زمینه 
راســتای  در  مقاومتی  اقتصاد  تحقق 
ایجاد اشتغال و تولید هم بی بدیل و اثر 

بخش بوده است.
وی نقش عشایر در روند پیروزی های 

انقالب اسالمی را نیز بی بدیل دانست 
و اظهار داشــت: امام راحل به راستی 
عشایر را ذخایر انقالب دانستند، چرا 
که عشایر سابقه ای طوالنی و درخشان 
در مبارزه با استکبار و تجاوزگری در 

قبل و بعد از انقالب داشته اند.
دبیر قرارگاه محرومیت زدایی کل سپاه 
پاســداران ابراز داشت: عشایر از اول 
انقالب تاکنون در معادالت سیاسی و 
اجتماعی حرف اول را زده و به دلیل 
روحیه سخت کوشی و دالوری نقش 
مهمی در اقتصاد و تامین امنیت مرزها 

نیز دارند.
ســردار حزنی همچنین بــه اقدامات 

دشمنان اســالم در برهم زدن اتحاد و 
همبستگی عشایر و طوایف اشاره کرد 
و بیان داشت: عشایر همواره در کنار 
مســووالن و فرزندان انقالبی خود در 
مقابل این مکر و حیله دشمنان مانند 
کوه ایســتاده اند و اتحــاد خود را از 

دست نداده اند.
بــه گــزارش ایرنا، وی با اشــاره به 
فرمایش رهبر معظم انقالب در زمینه 
اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: اقتصاد یکی 
از عوامل مهم امنیت اســت که رهبر 
معظم انقالب هم بر این امر تاکید فراوان 
دارند و اگر بخواهیم امنیتی پایدار در 
این استان داشته باشیم، باید در زمینه 

تحقق اقتصاد مقاومتی تالش کنیم که 
در این میان نقش عشایر برای ایجاد 
اشتغال و تولید بسزا و اثر بخش است.

در پایــان این همایش از شــبانان و 
گله داران عشــایر اســتان هرمزگان 

تجلیل و قدردانی شد.

دبیر قرارگاه محرومیت زدایی کل سپاه پاسداران:

عشایر در تامین امنیت غذایی کشور نقش موثری دارند
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کاریکاتور

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

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

طرح :  بیتا  هوشنگی

طرح :  بیتا  هوشنگی

سید ابوالحســن جعفری سرویس استان ها // 
وزیر نیرو گفت: در زمان حاضر آبرســانی به 
روستاها بویژه در ســاحل از نیازهای اساسی 
و مهمترین مشکالت اســتان بوشهر است که 
تالش می شــود در چارچوب جهاد آبرســانی 

برطرف شود. 
بــه گزارش خبرنگار دریا ، علی اکبر محرابیان در 
ســفر یک روزه خود به استان بوشهر در بازدید از 
پروژه های آب و برق اســتان بوشهر افزود: طرح 
جهاد آبرسانی که با همت نیروی دریایی سپاه در 
دســت اجرا است فاز نخست آن با موفقیت انجام 
شده و تالش می شود این طرح با هدف رفع مشکل 

آبرســانی در استان بوشهر تداوم یابد. محرابیان با 
اشاره به پروژه آب شیرین کن سیراف - جم اظهار 
کرد: عملیات اجرایی این پروژه آبرسانی نزدیک به 
14 سال پیش آغاز شــد اما با وجود ضرورت با 
سرعت خیلی کم در دست  اجرا بود که تالش شد 
در سفر هیات دولت به استان بوشهر اعتباری برای 
سرعت بخشی در اجرای این پروژه مهم تخصیص 

یابد. وی اضافه کرد: همچنین تالش شده در قالب 
مصوبات سفر رئیس جمهور و تصمیم گیری انجام 
شــده در زمینه تامین برق و تکمیل ایستگاه های 

پمپاژ آب شیرین کن این پروژه سرعت گیرد.
وزیــر نیــرو گفت:  بــا تصمیم گیری مناســب 
محدودیت ها و کمبودهای استان بوشهر در بخش 

آب آشامیدنی برطرف می شود.

محرابیان اظهار کرد: در این ســفر ضمن بررسی 
طرح ها و مصوبه های سفر سال گذشته هیات دولت 
به اســتان بوشهر نیازهای این استان در زمینه آب 
و برق بررســی و در جلسه جمع بندی استانداری 
تصمیماتی برای سرعت بخشی در روند اجرای این 

مصوبه ها گرفته خواهد شد.
وی ادامه داد: همه همت مســئوالن این است که 

با اتخاذ تصمیم های جدیــد بویژه در حوزه آب 
کمبودها در این استان جبران شود.

علی اکبر محرابیان وزیر نیرو به منظور آغاز عملیات 
اجرایی و بهره برداری از چنــد پروژه و بازدید از 
طرح هــای صنعت آب و بــرق از طریق فرودگاه 
 بین المللــی خلیج فارس عســلویه وارد اســتان

 بوشهر شد.

وزیر نیرو: 

مشکل آبرسانی به روستاهای استان بوشهر برطرف می شود

 علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها //
هفدهمین کنگره بیــن المللی جراحی ها و 
تکنیکهای کم تهاجمی با حضور تعداد زیادی 
فلوشیب جراحی الپاراسکوپی داخل و خارج 
کشور به میزبانی شــهر میراث جهانی یزد 

برگزار می شود. 
به گــزارش خبرنگار دریا ؛ دکتــر »عمیدالدین 
خطیبی« رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی شهید 
صدوقی یزد و رئیس کنگره در جمع خبرنگاران 
تصریح کرد: شهر میراث جهانی یزد از 1۹ تا 21 
مهرماه میزبان برگزاری هفدهمین کنگره بین المللی 
جراحی ها و تکنیکهای کــم تهاجمی با حضور 
 200 نفــر از جراحان، دســتیاران و رزیدنتهای 
فعال در حوزه الپاراســکوپی از داخل و خارج 

کشور است.
وی با اشاره به برگزاری این کنگره در بیمارستان 
شهید صدوقی یزد، این گردهمایی علمی را نه تنها 
فرصت بسیار خوبی به لحاظ علمی و دانشگاهی 
برای استان دانست بلکه آن را مغتنم برای معرفی 
قابلیت های اســتان در حوزه درمان و شناساندن 
گردشگری یزد دانســت.دکتر »سعید کارگر« از 
متخصصان جراحی و فلوشــیپ الپاراســکوپی 
اســتان و دبیر علمی کنگره نیز در این نشســت 
میزبانی یزد از این کنگره با چنین گســتردگی را 
به لحاظ اهمیت در چهار دهه گذشته یادآور شد و 
خاطرنشان کرد: الپاراسکوپی به دلیل کم تهاجمی 
بــودن و مزایایی مانند کوتاه شــدن طول دوره 
نقاهت، کاهش عوارض جراحی و صرفه جویی 
در هزینه ها از تکنیکهای پرکاربرد و رو به پیشرفت 
در تمام جراحی های عمومی و تخصصی به شمار 
می آید.وی ادامه داد: کنگره هفدهم طی مدت سه 
روز با برگزاری ۹0 سخنرانی و 13 پنل تخصصی 
جراحی در رشــته های مختلف با حضور بزرگان 
جراحی برگزار خواهد شد.وی از ارسال ۹0 مقاله 
به این دوره از کنگره خبر داد و گفت: کمیته علمی 

22 مقاله را برای ارائه به صورت سخنرانی در ایام 
برگزاری کنگره انتخاب کرده و سعی شده تا بیشتر 
در قالــب برگزاری پنلهای تخصصی از تجربیات 
و تبادل نظر جراحان بهره گرفته شود.دکتر کارگر 
ضمن قدردانی از حمایتهای دانشگاه علوم پزشکی  
و اســتانداری یزد برای برگــزاری این کنگره، از 
پخش زنده چند عمل جراحی از جمله دو عمل 
روده بزرگ و یک مورد عمل جراحی تیروئید به 
صورت کم تهاجمی و همچنین برگزاری دو کارگاه 
آموزشی در حاشیه این دوره از کنگره خبر داد.وی 
با اشاره به حضور جراحان  کشورهایی مانند کره 
جنوبی، آمریکا، ایتالیا، اسپانیا و امارات احتمااًل 
به صورت مجازی با توجه به شــرایط حاکم در 
کشورمان خبر داد و گفت: پیش بینی می شود در 
این کنگــره میزبان حضور قریب به 200 میهمان 
از داخل کشــور و احتماالً کشــورهای عراق و 

افغانستان باشیم.
وی یادآور شد:دستاوردهای این دوره از کنگره در 
قالب چاپ کتاب مقاالت پذیرفته شده و برگزیده 
منتشر خواهد شــد تا در کنگره ها و همایشهای 
زیر مجموعــه این برنامه کــه در آبانماه برگزار 
خواهد شد، مورد استفاده قرار گیرد.این فلوشیپ 
الپاراسکوپی با اشاره به پیشرفتهای استان در این 

روش جراحی، گفت: خوشــبختانه از افتخارت 
استان این است که در دور افتاده ترین نقاط استان 
نیز از این روش درمانی بهره گرفته می شود.دکتر 
»علی دهقانی« دبیر اجرایی کنگره نیز با بیان این 
که برای اولین بار شــاهد برگزاری این کنگره در 
استانی به غیر از پایتخت هستیم، گفت: مقدمات 
برگزاری این کنگره از اســفندماه سال گذشته در 
جلســات متعددی با حضور 30 نفر از اعضای 
اجرایی و علمی کنگره و صرف بیش از ۹00 نفر 

ساعت تاکنون فراهم شده است.
وی  عنوان کرد: عالوه بر گروه هدف جراحی های 
عمومی از ســایر رشــته ها نظیر جراحی عروق، 
جراحی اطفال، گوارش ارولوژی، زنان، جراحی 
مغز و اعصاب، پزشــکی عمومی، گوش و حلق 
و بینــی، پرســتاری و غیره نیــز در این کنگره 
حضور خواهند داشــت. دکتر دهقانــی با بیان 
این که امیدواریم برگــزاری این کنگره ثمرات و 
دستاوردهای بزرگی برای یزد و کشورمان داشته 
باشــد، گفت: البته این کنگره عالوه بر آورده های 
علمی، با توجه به استقبال خوب شرکتهای مختلف 
تجهیزاتی، آورده های تجهیزاتی برای اســتان از 
جمله دســتگاه های الپاراســکوپی نیز به همراه 

خواهد داشت.

برای اولین بار خارج از پایتخت برگزار می شود

هفدهمین کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی به میزبانی یزد

قیمت ماشین

مسکن

َپسُورد تبلتش را فهمیده بود بابا 

گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سر آید

گفتم که ماه من شو، گفتا که روتو کم کن

***

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است:

ماشین و شغل و خانه، ویال و پول و غیره

***

عاقالن نقطه ی پرگار وجودند ولی

یک نفر آمد و این دایره را بیضی کرد

***

دیری ست که دلدار پیامی نفرستاد

می گفت: که با شارژ بیا داخل دایرکت

***

پَسُورد تبلتش را فهمیده بود بابا

َدردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا

***

گفتند خالیق که تویی یوسف ثانی 

از بوی بد پیرهنت، شک به دل افتاد

***

ابر و باد و مه و خورشید و فلک بی کارند

این وسط ما سِر کاریم، خدایا شکرت

***

اال یا ایها الساقی ادر کاساَ و ناولها

نمی میری اگر باشم دمی فارغ ز مشکل ها

***

یارانه را بگیر و هی خرج کن حسابی

کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را

 نقیضه های حامد اشرف زارعی

 ***

قصدمان بود ازدواج اما  

حاِل ما مثِل کاِر ما پنچر

کّل ایل و تباِر ما پنچر

دوست، دشمن، برادر و خواهر

هرکس آمد کنار ما پنچر

هرکه شد همجواِر » او « عالی

هرکه شد همجوار ما پنچر

جیب ما مثل دستمان خالی

غیر از این کار و باِر ما پنچر

بود بابای یار او سرحال

هست بابای یار ما پنچر

داخِل ریِل زندگی به خدا

می شود هی قطار ما پنچر

بالِن اعتباِر ما پاره

خودروی اقتدار ما پنچر

شد همیشه قراِر او عالی

شد همیشه قرار ما پنچر

قصدمان بود ازدواج اما

شد قرار و مدار ما پنچر

 امیرحسین خوش حال

آگهی مزایده )نوبت دوم (  
 شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستري بندرعباس به موجب پرونده اجرائي 9901274ب در خصوص دعوي معظمه 
امیریان علیه مهدي صادقي زاده که محکوم به فروش خودرو گردیده است که در این راستا ملك مسکوني به شرح ذیل به 

مزایده گذاشته مي شود. 
شماره انتظامي: 541 ق 26 ایران 84 نوع پالک شخصي نو ع: سواري سیستم: پژو تیپ: 5 مدل: 99 رنگ سفید تعداد سیلندر 

4 نوع سوخت: بنزین. تعداد چرخ:4 . ظرفیت:5 تعداد محور:2 شماره موتور 78479 شماره شاسي: 040046. 
وضعیت خودرو: 

موتور:خاموش. اتاق و بدنه: سالم .گیربکس: در حد مدل. شیشه ها: سالم. دیفرانسل: در حد مدل. صندلي و جلو داشبرد دارد. 
الستیك ها: داراي اج. چراغ ها: دارد. آینه و برف پاک کن: دارد. مالحظات: از مورخ1399/12/24 در پارکینگ یاسر متوقف مي باشد. قیمت پایه کارشناسي 

به ریال: 3/050/000/000 ریال معادل سیصد و پنج میلیون تومان
1- فروش نقدي است . و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یك ماه مي باشد . 2-کلیه هزینه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار 
است. 3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگي اجراي احکام مبلغ 10% مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدي 
بحساب شماره 2171295409008 نزد بانك ملي شعبه دادگستري تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند. 4 - اجرای احکام در رد یا قبول 
پیشنهاد مختار است. 5- مزایده در روز یکشنبه ساعت 11 مورخ1401/08/08 در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام مدني دادگستري بندرعباس واقع در 
رسالت جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع قضایي شهید بهشتي بصورت حضوري بعمل می آید و برنده کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید./ 
6- در صورتیکه برنده تا یك ماه از جلسه مزایده و با انقضاي مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خود داری نماید مسئول کسر احتمالي قیمت و خساراتی 
که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان 

شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به شعبه اول اجرای احکام مدني دادگستري بندرعباس مراجعه نمایند. 
مجتبي عطایي زاده بندري - دادورز شعبه اول اجرای احکام مدني دادگستري بندرعباس  

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

دادانهم 
پرونــده کالســه 140140920000622270 شــعبه دادگاه اصــل 49 قانون اساســي اســتان هرمزگان تصميم نهايي شــماره 

  .140140390001683369
شاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني استان تهران - شهرستان تهران -  شهر تهران - خالد - اسالمبولي -کوچه - 17 

ستاد - اجرايي فرمان امام )ره( با نمايندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد . 
اتهام : شکايت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 

گردشکار: بتاريخ دهم مهر ماه يکهزارو چهارصد و يک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسي هرمزگان به تصدي امضاء 
کننده ذيل تشــکيل است. پرونده کالسه 140140920000622270 تحت نظر است . دادگاه با عنايت به جميع اوراق و محتويات 

پرونده ختم رسيدگي را اعالم وبا استعانت از درگاه احديت متعال بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
)راي دادگاه (

در خصوص شش دانگ يک قطعه زمين واقع در شهرستان ميناب، محله شنبه چاالکی، جنب زمين هشت هکتاری ستاد قطعه 29، به مساحت 231/99 متر مربع 
طي نامه شماره 181/143272/ن- از طرف ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره(به عنوان ملک باير بالصاحب معرفي گرديده است اين دادگاه پس از بررسي 
هاي اوليه طي دادنامه شماره 140040390001345195 مورخه 1401/06/05 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحيه آئين نامه نحوه رسيدگي به پرونده هاي موضوع 
اصل 49 قانون اساسي، مبادرت به صدورقرارسرپرستي مي نمايد وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعيان احتمالي در روزنامه کثيراالنتشار آگهي گرديد 
و متعاقباً با عنايت به انقضاء وکيل مالک و توجها به تحقيقات و بررسيهای انجام شده توسط ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( و اينکه ملک موضوع پرونده 
ازمصاديق اموال بالصاحب تلقي گرديده وهيچگونه اطالعي ازمالک و يا ورثه يا نماينده قانوني وي بدست نيامده ، لذا در راستاي اجراي ماده 28 قانون مدني 
وفتواي حضرت امام )ره( درتحرير الوسيله )کتاب لقطه(حکم به تمليک ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت يک ماهه انتشار آگهی و عدم 
مراجعه شخص يا اشخاص به عنوان مدعی يا معترض، ستاد اجرايی طی نامه شماره 181/214304/ن مورخه 1401/07/04 درخواست صدور حکم تملک ملک 
موصوف را نموده است . النهايه اين دادگاه با عنايت به عدم مراجعه شخص يا اشخاصي به عنوان مالک ياقائم مقام قانوني ويا وکيل مالک وتوجهاً به تحقيقات 
وبررسيهاي انجام شده توسط ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( صادر واعالم ميدارد. راي صادره غيابي و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در 

اين دادگاه وسپس ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهي در محاکم محترم تجديد نظر استان تهران ) ويژه دادگاههاي اصل 49 قانون اساسي( مي باشد .
مختارصادقي - رئيس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

آرزو توکلی سرویس استان ها // استاندار کرمان 
کمک به ازدواج آسان و پیگیری آن را مهمترین 
راهکار بــرای تنظیم خانواده دانســت و گفت: 
دستگاه های اداری ظرفیت های خود را برای بحث 

ازدوج آسان در دستور کار قرار دهند. 
به گزارش خبرنگار دریــا ؛  محمدمهدی فداکار  در 
نشســت تنظیم خانواده استان با تاکید بر الزام حضور 
دســتگاه های مربوطه در جلســات آینده این ستاد 
ادامه داد: وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی به عنوان 
یکــی از متولیان امر می تواند با اجــرای برنامه های 
راهبردی دولت در ارتباط با مشــوق های حمایتی از 
زوج های جوان در ترویج فرزندآوری به معنای واقعی 

فرهنگ سازی های الزم در جامعه را صورت دهد.
استاندار کرمان تصریح کرد: دولت برنامه های ویژه ای 
برای افزایش نرخ فرزندآوری در حوزه های مختلف 
ویژه زوج های جوان دارد که دستگاه های اجرایی باید 
طبق قوانین و مصوباتی که ارسال شده نسبت به تبیین 

این برنامه ها اقدامات الزم را انجام دهند.
وی، ترغیب جوانان به ازدواج و فرزندآوری را یکی 

از وظایف اصلی دستگاه های مختلف در حوزه توسعه 
جمعیتی دانست و گفت: در بحث ناباروری نیز آمارها 
عجیب است؛ متاسفانه میانگین سن ازدواج کشور باال 
رفته است و ضرورت دارد در حوزه جوانان اقدامات 
الزم برای ترغیب به تشــکیل خانواده و فرزندآوری 

صورت گیرد و میانگین سنی کاهش پیدا کند.
فداکار گفت: تســهیالت فرزنــدآوری، وام ازدواج و 
ودیعه مسکن نیز در دستور کار قرار گیرد اما از آنجا 
که بانک ها یکسری محدودیت ها دارند و قاعده منابع 
و مصارف یک اصل در بانک هاست لذا در نشستی با 
هماهنگی دایره اعتبارات با ارائه آمارها و مســتندات 
می توان برنامه ای برای تسهیالت در این حوزه ارائه داد.
وی در بحث اجرای مصوبات قانونی در دستگاه های 
اجرایــی نیز اظهارداشــت: اجــرای مصوباتی مانند 
مرخصی های ساعتی برای مادران در دستگاه ها الزم 

است و در غیر این صورت برخورد می شود.
استاندار کرمان همچنین بر معرفی گروه های محروم 
و زیرپوشــش نهادهای حمایتی بــرای دریافت وام 

ناباروری تاکید کرد.

استاندار کرمان: 
ظرفیت  سازمان ها برای ازدواج آسان به کار گرفته شود

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق خبر داد  
افتتاح واحد سوم بخار نیروگاه برق عسلویه؛ سال آینده 

سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها //مدیرعامل 
برق حرارتی کشور گفت: واحد  شرکت مادرتخصصی 
ســوم بخار نیروگاه برق ســیکل ترکیبی عسلویه با 
ظرفیت ۱۶۰ مگاوات، سال آینده به بهره برداری می شود. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ عبدالرســول پیشاهنگ در 
حاشــیه آیین افتتاح واحد دوم نیروگاه برق ســیکل 
ترکیبی عسلویه گفت: سه واحد بخار سیکل ترکیبی 
برای این نیروگاه تعریف شــده است که یکی از این 
واحدها ســال ۹۹ با ظرفیت 160 مگاوات وارد مدار 
شد و امروز نیز  دومین واحد بخار این نیروگاه با همین 
میزان ظرفیت به بهره برداری رســید.وی افزود: واحد 
بخار سوم سیکل ترکیب نیروگاه مپنا در زمان حاضر 

با 43 درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجرا است و 
تا سال آینده بهره برداری می شود.پیشاهنگ بیان کرد: 
این ســه واحد در مجموع با اعتبار 40۸ میلیون یورو 
احداث می شود و برای واحد دوم که امروز افتتاح شد 
136 میلیون یور و هزینه شده است.مدیرعامل شرکت 
مادرتخصصی برق حرارتی اضافــه کرد: در جریان 
ساخت واحد دوم سیکل ترکیبی این نیروگاه ۸00 نفر 
به صورت مستقیم و 1500 نفر به صورت غیر مستقیم 
اشتغال زایی شــد و با بهره برداری از آن 70 اشتغال 
جدید ایجاد شده است.واحد دوم بخار سیکل ترکیبی 
نیروگاه برق عســلویه با حضور علی اکبر محرابیان، 

وزیر نیرو به بهره برداری رسید.
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گردشگری

خبری
رئیس جامعه حرفه ای گردشگری سالمت ایران خبر داد

افزایش ۲۰۰ درصدی ورود گردشگران 
سالمت به ایران

گروه گردشگری // رئیس جامعه حرفه ای گردشگری سالمت 
ایران از افزایش 200 درصدی ورود گردشــگران ســالمت به 
ایران در 6 ماه نخســت ســال جاری خبر داد. حسین نیکونام 
در خصوص میزان رشد گردشــگری سالمت در 6 ماه نخست 
امســال اظهار کرد: نسبت به 2 ســال و نیم گذشته که با شرایط 
کرونایی در کشور مواجه بودیم، شاهد یک جهش 200 درصدی 
در ورود گردشگران سالمت هستیم. وی افزود: بر همین اساس 
اردیبهشــت و خرداد امســال به لحاظ جذب گردشگر سالمت 
پربار بود. ورود گردشگران ســالمت در تیر و مرداد ماه تقریبا 
با نوسان همراه بود. البته از آنجا که عمده گردشگران سالمت از 
کشــور عراق وارد ایران می شوند، در شهریور ماه به دلیل تقارن 
با اربعین حسینی ورود گردشــگران با رکود همراه شد. رئیس 
جامعه حرفه ای گردشگری سالمت ایران خاطرنشان کرد: پس از 
آن نیز به دلیل اعتراضات و اغتشاشــات داخلی ایران و عراق با 
افت شــدیدی در ورود گردشگر سالمت به ایران روبه رو شدیم.   
نیکونام ادامه داد: اما از آنجا که گردشگری سالمت صنعت لطیف 
و ظریفی اســت، کوچک ترین تنش داخلی چه در ایران و چه 
در کشورهای هدف می تواند به آن آسیب وارد کند. وی یادآور 
شد: در سال ۹۸ وضعیت گردشگری سالمت تا مهر ماه وضعیت 
مطلوبی داشــت و 6 ماه رویایی در پیش داشتیم اما در ادامه با 
آغاز اعتراضات عراق، اعتراضــات ایران به دلیل گرانی بنزین، 
شهادت سردار سلیمانی و سپس آغاز کرونا گردشگری سالمت 
در ایران به شــدت افت کرد. در حال حاضر نیز مجددا به همان 

شرایط بازگشته ایم.
سهم گردشگری در اقتصاد ایران چقدر است؟

 گروه گردشــگری // گردشگری و صنایع دستی حوزه ای با 
زنجیره ای گسترده از مشــاغل و کسب و کارهاست که ظرفیت 
بسیار ارزآوری و اشتغال دارد. رشد این صنعت با رشد زنجیره ای 
صنایع وابسته شامل حمل و نقل، اقامت، خوراک و صنایع دستی 
همراه اســت. یکی از ظرفیت های بالقوه کشــور که همواره در 
برنامه های توسعه مورد تاکید ویژه قرار داشته حوزه گردشگری 
و صنایع دستی است. در حالی که از برنامه چهارم توسعه به بعد 
همواره گردشــگری مورد توجه سران نظام بوده است اما اهمال 
دولت ها و بی توجهی به این حوزه موجب عقب ماندگی کشور در 
این حوزه از سایر کشورهای منطقه شده است. در برنامه هفتم که 
اخیرا توسط رهبر انقالب ابالغ شده است بار دیگر یکی از بندها 
به توسعه صنعت گردشــگری و ترویج صنایع دستی اختصاص 
داده شــده اســت.  طبق آمارهای بانک جهانی کشور ترکیه در 
سال 201۹ )قبل از شیوع کرونا( توانست به رکورد درآمدی 41 
میلیارد دالری از گردشگری برسد در حالی که کشورمان در این 
سال حدود 5 میلیارد دالر درآمد از این ناحیه کسب کرد. این در 
حالی اســت که ایران از نظر جاذبه های باستانی و تاریخی رتبه 
دهم و از نظر اکوتوریســم در رتبه پنجم دنیا قرار دارد. مقایسه 
درآمد کشورمان با سایر کشورهای منطقه نشان از عقب ماندگی 
در این حوزه و لزوم توجه ویژه دولت به این بخش دارد. توجه 
به گردشگری توسعه اقتصادی و کاهش اتکا به نفت را به دنبال 
داشته و با ایجاد اشتغال، نیروی انسانی را در بخش های مختلف 
به استخدام در می آورد. گردشگری مانند بسیاری از فعالیت های 
اقتصادی دیگر نوعی دادوستد عرضه و تقاضا محور است و هر 
چقدر رونق بیشتری داشته باشد، کسب و کارهای مرتبط با آن به 
خصوص در صنف های خرد را به تحرک وامی دارد و این امر به 
شکلی سلسله وار به دیگر بخش های اقتصادی نیز منتقل می شود. 
یکی از بهترین مزیت های گردشــگری امکان توازن منطقه ای و 
دست یابی به توسعه پایدار و همه جانبه در مناطق دارای ظرفیت  
رشــد است. از این نظر گردشگری یکی از بهترین مسیرها برای 
جبران عقب ماندگی ها به خصوص در مناطق دورافتاده اســت. 
از ســویی نیز براســاس آمارها هر فعالیت و پروژه گردشگری 
به طور میانگین برای 10 نفر اشــتغال زایی می کند. در بسیاری 
از کشورها، میزان درآمدی که از گردشگری به دست می آید از 
مجموع درآمدهای مالیاتی نیز بیشتر است. دولت سیزدهم نیز با 
درک مزیت های گسترده صنعت گردشگری، رونق این بخش را 
هــدف خود قرار داده و برای تحقــق این هدف راهکارهایی را 
پیگیــری می کند.رئیس جمهور نیز اوایل مهرماه در ادامه فرآیند 
نظارت ستادی به دستگاه های اجرایی، به محل موزه ملی ایران 
رفت و در جمع وزیر و مدیران وزارت میراث فرهنگی بر وجود 
ظرفیت های فراوان برای رسیدن عدد گردشگران خارجی به 15 
میلیون نفر در سال تاکید کرد و گفت: گردشگری خانواده محور، 
لغو روادید گردشگری با کشورهای هدف، تسهیل و حمایت از 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش گردشگری دنبال شود.

سید ابراهیم رئیســی با تاکید بر اهمیت رونق بخش گردشگری 
افزود: رونق صنعت گردشــگری، اقتصاد گردشــگری را فعال 
می نماید و در کنار گردش مالی قابل توجه و ظرفیت های فراوان 
برای ایجاد اشتغال، بار فرهنگی عظیمی نیز دارد. رئیس جمهور 
با تاکید بر وجود ظرفیت های فراوان با اشاره به ماموریت مهم این 
وزارتخانه در حوزه های میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی، گفت: بخش میراث فرهنگی وظایــف مهمی در زمینه 
شناسایی، ثبت، مرمت و نگهداری، تعیین حریم آثار و معرفی و 
بهره برداری از مواریث فرهنگی و تاریخی دارد. براساس آخرین 
آمارها سهم گردشگری از تولید ناخالص داخلی کشور در سال 
201۹ )قبل از همه گیری کرونا( برابر با 6.6 درصد بوده اســت. 
این رقم برای ترکیه حدود 11 درصد گزارش شــده است.  طبق 
داده های بانک جهانی مجموع ســهم اقتصاد سفر و گردشگری 
در تولید ناخالص داخلی ایران از ســال تا 202۸ به 313 هزار 
میلیارد تومان خواهد رســید. یکی از ظرفیت های کشــور در 
بخش گردشــگری، توسعه گردشگری ســالمت است. با توجه 
ظرفیت های کشور در این زمینه و براساس استانداردهای جهانی، 
به ازای هر گردشــگر سالمت 2400 دالر درآمد برای کشورها 
ایجاد می شــود. ضمن این که با توجه به مزایای فراوان از جمله 
طبیعت، موزه ها و موضوعات فرهنگی بی نظیر و سابقه تاریخی، 
اکثر گردشگرانی که از کشورهای همسایه و دوردست به واسطه 
درمان به کشــور می آیند به گردشگران ترکیبی تبدیل می شوند، 
یعنی عالوه بر موضوع درمان و سالمت، از مراکز دیدنی کشور، 

موزه ها و ابنیه تاریخی بازدید می کنند.

ارز  نرخ  نوســانات   // گروه گردشگری 
این باور را ایجاد کــرده که ایران برای 
گردشــگران خارجی، کشوری ارزان به 
حساب می آید،  درحالی که بررسی نرخ 
تورها در منطقه خاورمیانه و همچنین در 
بین کشــورهای همسایه نشان می دهد 

سفر به ایران چندان هم ارزان نیست. 
 ابراهیــم پورفــرج ـ رییــس جامعــه 
تورگردانان ایران ـ  به تازگی گفته اســت: 
ایران در منطقه، مقصدی گران به شــمار 
می آید، ســفر به ایران حتی از جمهوری 
آذربایجان، پاکستان و ترکیه گران تر است.

او گفته مسؤوالن گردشگری بارها ارزانی 
ســفر به ایــران را به عنــوان یک مزیت 
برشمرده اند، درحالی که هزینه حمل و نقل 
داخلی و هتل ها چندین برابر شده و قیمت 
ســفر به ایران در منطقه از حالت رقابت 
خارج شده است. این اظهارات را حرمت اهلل 
ـ  رییس هیأت مدیره انجمن صنفی  رفیعی 
ـ  نیز تایید  دفاتر خدمات مسافرتی ایران 
می کند و به ایسنا می گوید: درست است که 

ارزش ریال پایین آمده، اما قیمت تور ایران گران 
است و این به خاطر افزایش هزینه بلیت هواپیما 
پس از لغو محدودیت های کرونا، گران شدن نرخ 
هتل ها و حمل و نقل داخلی است. هتل ها در یک 
ســال گذشــته چندین نوبت قیمت ها را افزایش 
داده اند، نرخ آن ها از هتل های ترکیه بسیار باالتر 
است، درحالی که به نسبت آن ها کیفیت خدماتشان 

چندان مطلوب نیست.

او معتقد اســت ادامه این رویه، بدون سامان دهی، 
وضعیت ســفرهای داخلی و ورود گردشــگران 

خارجی به ایران را تحت تاثیر قرار می دهد.
رفیعــی همچنین می گویــد: در آخرین دیداری 
که با عزت اهلل ضرغامــی، وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی داشته درباره گرانی 
نرخ هتل ها اعتراض کرده است،   هرچند با توجه 
به نرخ تورم و افزایش هزینه خدمات، هتل ها هم 
حق دارند نرخ ها را متناســب تغییر دهند، اما این 

افزایش هزینه باید منطقی و براساس داده و آمار 
صورت بگیرد. یک بار کیفیت خدمات هتل های 
5 ســتاره ایران را با ترکیه مقایســه کنید متوجه 
می شــوید که هتل های ما با توجــه به کیفیت و 
سطح خدماتی که دارند، گران به حساب می آیند. 
ران جردن، یک بالگر ســفر اخیرا مقاله ای را با 
موضوع »هزینه ســفر در خاورمیانه«، براساس 
میانگین قمیت غذا، رســتوران، نوشیدنی، محل 
اقامت و سوخِت حمل و نقل گردآوری و در یکی 

از سایت های رزرواسیون گردشگری که تاکنون 
به حــدود 25 میلیون نفر در زمینه برنامه ریزی و 
فروش خدمات سفر، مشــاوره و راهنمایی داده، 
 منتشــر کرده است که بر این اساس، هزینه اقامت 
در ایران در مقایســه با دیگر کشــورهای منطقه 
خاورمیانه، باالتر ارزیابی شده است، درحالی که 
هزینه ســوخت و غذا در ایــران تقریبا هم رده با 

دیگر کشورهاست.
بررســی نرخ تورها در معــدود آژانس هایی که 

ایران را در برنامه ســفر خــود دارند نیز حاکی 
از این اســت که هزینه ســفر به ایران در مقایسه 
با دیگر کشــورهای همسایه و منطقه خاورمیانه، 
جزو تورهای گران دسته بندی می شود، درحالی که 
کیفیت خدمات تقریبا مشــابه است؛ یک تور 14 
روزه از مبــدأ اروپا به ایران با نازل ترین خدمات 
و در هتل های ســه ســتاره بدون بلیــت پرواز 
بین المللی، میانگین حــدود دو هزار دالر قیمت 
دارد، درحالی کــه توری با ایــن کیفیت به مقصد 
ترکیه حدود 1400 دالر قیمت گذاشته شده است.

یکی از تورگردانان ایرانی نیز می گوید: شاید سفر 
به ایران برای گردشگرانی که شخصی و بدون تور 
و یــا زمینی به ایران می آینــد، به خاطر افزایش 
نرخ ارز و کاهش ارزش پول ارزان تمام شود  اما 
برای گردشــگرانی که با تور سفر می کنند شرایط 
متفاوت است؛ هزینه پروازهای بین المللی به مقصد 
ایران پس از برطرف شــدن محدودیت کرونا و با 
افزایش قیمت جهانی ســوخت، گران شده است. 
بلیت پروازهای داخلی برای خارجی ها دونرخی 
و ارزی محاسبه می شود. قیمت بلیت موزه ها برای 
گردشــگران خارجی پنج برابر ایرانی ها اســت. 
میانگین یک شــب اقامت در هتلی که مناســب 
گردشگر باشد، کمتر از سه میلیون تومان نیست. 
هزینه غذا و کرایه روزانــه اتوبوس و ون هم به 
شــدت باال رفته است. در نتیجه ســفر ایران به 
هیچ وجه ارزان به حساب نمی آید و در شرایطی 
که گردشگری به شــدت تحت تاثیر بحران های 
 مختلف اســت، همین یک مزیــت ارزانی را هم 

دیگر ندارد.

سفر به ایران گران تر از ترکیه!

    گــروه گردشــگری  // فصل پنجم 
»ایرانگــرد« پس از حدود یک ســال 
سیما  یک  شبکه  آنتن  به  فیلمبرداری 

رسید. 
 قرار اســت فصل پنجــم این مجموعه 
مســتند در 26 قســمت 40 دقیقه ای 
جاذبه های گردشگری و فرهنگ مردم را 
در استان های بوشهر، گیالن، هرمزگان، 
فارس، خراسان رضوی و ایالم به تصویر 
بکشــد. »ایرانگرد« معرفی طبیعت بکر 
شهرهای مختلف کشــور و زندگی در 
میان عشایر و مردمان ییالقی و شهرها 
و روستاهای ایران را در دستور کار دارد.

جواد قارایی کارگردان و مجری مستند 

»ایرانگرد« برای تهیه این برنامه با یک 
تیم فیلمبرداری به شهرها و استان های 
مختلف ایران سفر کرده و روایت زندگی 
فردی شهرنشین را به تصویر کشیده که 
برای رســیدن به آرامش، به دل طبیعت 
پنــاه می برنــد. قارایی دربــاره فصل 
جدید این مســتند گفت: در فصل پنجم 
»ایرانگرد« ســعی کردیم در تحقیق و 
پژوهش نگرش عمیق تری داشته باشیم و 
در حوزه فرهنگ، تاریخ و مردم شناسی 
از تحقیقات گسترده تر و جامع تری بهره 

بگیریم.
وی افزود: ایــن مجموعه با جدیدترین 
تجهیــزات و با تکنولوژی روز دنیا تهیه 

و تولید و کیفیت تصویربردای نسبت به 
فصول گذشــته باز هم ارتقاء داده شده 
درباره ی چگونگی  است. وی همچنین 
شناسایی مناطق بکر و طبیعت تماشایی 
کشــورمان گفت: ما برای شناســایی 
مناطق دیدنی و طبیعت زیبای کشورمان 
تحقیقات و پژوهش های مفصلی انجام 
می دهیم و در این خصوص هم از مردم 
محلی، اســتانداران هر اســتان، میراث 
فرهنگی هر منطقه، اداره محیط زیست، 
منابع طبیعی، امور عشایری و .. کمک می 
گیریم تا زیبایی های هر استان را برای 

دوستداران طبیعت به تصویر درآوریم.
وی همچنین ادامه داد: دوستداران طبیعت 

و عالقه مندان به سفر به راحتی می توانند 
به این مناطق سفر کرده و از زیبایی های 

این مکان ها لذت ببرند.
تهیه کننده و کارگردان مجموعه مستند 
»ایرانگرد« خاطرنشــان کــرد: در این 
فصل از لوکیشن های جذاب و بکری هم 
اســتفاده کردیم و چون کرونا کمتر شده 
اســت توانستیم در فصل جدید بیش تر 
به میان مردم برویم و با آداب و رسوم و 
جشن های محلی آشنا شویم وآن ها را 

به تصویر درآوریم.
مستند »ایرانگرد« از ، جمعه 15 مهر ماه 
ســاعت 23 روی آنتن شبکه یک سیما 

رفت.

»ایرانگرد« جدید پس از یک سال آماده شد

 

 

دادانهم 
پرونده کالســه 140140920000622562 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصميم نهايي 

شماره 140140390001683505.  
شاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني استان تهران - شهرستان تهران -  شهر تهران - خالد - 

اسالمبولي -کوچه - 17 ستاد - اجرايي فرمان امام )ره( با نمايندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد . 
اتهام : شکايت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 

گردشــکار: بتاريخ دهم مهر ماه يکهزارو چهارصد و يک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساســي 
هرمزگان به تصدي امضاء کننده ذيل تشکيل است. پرونده کالسه 140140920000622562 تحت نظر است . 

دادگاه با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم وبا استعانت از درگاه احديت متعال بشرح آتي مبادرت به صدور رأي 
مي نمايد.

)راي دادگاه (
در خصوص شش دانگ يک قطعه زمين واقع در شهرستان ميناب، محله شنبه چاالکی، جنب زمين هشت هکتاری ستاد قطعه 31، به مساحت 
260/88 متر مربع طي نامه شماره 181/143118/ن- از طرف ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره(به عنوان ملک باير بالصاحب معرفي گرديده 
است اين دادگاه پس از بررسي هاي اوليه طي دادنامه شماره 140040390001345229 مورخه 1401/06/05 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحيه 
آئين نامه نحوه رسيدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي، مبادرت به صدورقرارسرپرستي مي نمايد وسپس قرار صادره به منظور حفظ 
حقوق مدعيان احتمالي در روزنامه کثيراالنتشار آگهي گرديد و متعاقباً با عنايت به انقضاء وکيل مالک و توجها به تحقيقات و بررسيهای انجام شده 
توسط ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( و اينکه ملک موضوع پرونده ازمصاديق اموال بالصاحب تلقي گرديده وهيچگونه اطالعي ازمالک و يا 
ورثه يا نماينده قانوني وي بدست نيامده ، لذا در راستاي اجراي ماده 28 قانون مدني وفتواي حضرت امام )ره( درتحرير الوسيله )کتاب لقطه(حکم 
به تمليک ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت يک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص يا اشخاص به عنوان مدعی يا 
معترض، ستاد اجرايی طی نامه شماره 181/216787/ن مورخه 1401/07/09 درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهايه 
اين دادگاه با عنايت به عدم مراجعه شخص يا اشخاصي به عنوان مالک ياقائم مقام قانوني ويا وکيل مالک وتوجهاً به تحقيقات وبررسيهاي انجام شده 
توسط ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( صادر واعالم ميدارد. راي صادره غيابي و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه 
وسپس ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهي در محاکم محترم تجديد نظر استان تهران ) ويژه دادگاههاي اصل 49 قانون اساسي( مي باشد .

مختارصادقي - رئيس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

دادانهم
پرونده کالســه 140140920000622607 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصميم نهايي 

شماره 140140390001683617.  
شاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني استان تهران - شهرستان تهران -  شهر تهران - خالد 

- اسالمبولي -کوچه - 17 ستاد - اجرايي فرمان امام )ره( با نمايندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد . 
اتهام : شکايت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 

گردشــکار: بتاريخ دهم مهر ماه يکهزارو چهارصد و يک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساســي 
هرمزگان به تصدي امضاء کننده ذيل تشکيل است. پرونده کالسه 140140920000622607 تحت نظر است . 

دادگاه با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم وبا استعانت از درگاه احديت متعال بشرح آتي مبادرت به صدور رأي 
مي نمايد.

)راي دادگاه (
در خصوص شش دانگ يک قطعه زمين واقع در شهرستان ميناب، محله شنبه چاالکی، جنب زمين هشت هکتاری ستاد قطعه 32، به مساحت 
264 متر مربع طي نامه شماره 181/143131/ن- از طرف ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره(به عنوان ملک باير بالصاحب معرفي گرديده است 
اين دادگاه پس از بررسي هاي اوليه طي دادنامه شماره 140040390001345252 مورخه 1401/06/05 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحيه آئين 
نامه نحوه رسيدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي، مبادرت به صدورقرارسرپرستي مي نمايد وسپس قرار صادره به منظور حفظ 
حقوق مدعيان احتمالي در روزنامه کثيراالنتشار آگهي گرديد و متعاقباً با عنايت به انقضاء وکيل مالک و توجها به تحقيقات و بررسيهای انجام شده 
توسط ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( و اينکه ملک موضوع پرونده ازمصاديق اموال بالصاحب تلقي گرديده وهيچگونه اطالعي ازمالک و يا 
ورثه يا نماينده قانوني وي بدست نيامده ، لذا در راستاي اجراي ماده 28 قانون مدني وفتواي حضرت امام )ره( درتحرير الوسيله )کتاب لقطه(حکم 
به تمليک ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت يک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص يا اشخاص به عنوان مدعی يا 
معترض، ستاد اجرايی طی نامه شماره 181/214318/ن مورخه 1401/07/04 درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهايه 
اين دادگاه با عنايت به عدم مراجعه شخص يا اشخاصي به عنوان مالک ياقائم مقام قانوني ويا وکيل مالک وتوجهاً به تحقيقات وبررسيهاي انجام شده 
توسط ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( صادر واعالم ميدارد. راي صادره غيابي و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه 
وسپس ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهي در محاکم محترم تجديد نظر استان تهران ) ويژه دادگاههاي اصل 49 قانون اساسي( مي باشد .

مختارصادقي - رئيس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

دادانهم
پرونده کالسه 140140920000622517 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصميم نهايي شماره 

  .140140390001683448
شــاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشــاني استان تهران - شهرستان تهران -  شهر تهران - خالد - 

اسالمبولي -کوچه - 17 ستاد - اجرايي فرمان امام )ره( با نمايندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد . 
اتهام : شکايت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 

گردشکار: بتاريخ دهم مهر ماه يکهزارو چهارصد و يک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسي هرمزگان به 
تصدي امضاء کننده ذيل تشکيل است. پرونده کالسه 140140920000622517 تحت نظر است . دادگاه با عنايت به 

جميع اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم وبا استعانت از درگاه احديت متعال بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
)راي دادگاه (

در خصوص شش دانگ يک قطعه زمين واقع در شهرستان ميناب، محله شنبه چاالکی، جنب زمين هشت هکتاری ستاد قطعه 30، به مساحت 
323/44 متر مربع طي نامه شــماره 181/143133/ن- از طرف ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره(به عنوان ملک باير بالصاحب معرفي 
گرديده است اين دادگاه پس از بررسي هاي اوليه طي دادنامه شماره 140040390001345207 مورخه 1401/06/05 مستنداً به تبصره ماده 10 
اصالحيه آئين نامه نحوه رسيدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي، مبادرت به صدورقرارسرپرستي مي نمايد وسپس قرار صادره 
به منظور حفظ حقوق مدعيان احتمالي در روزنامه کثيراالنتشار آگهي گرديد و متعاقباً با عنايت به انقضاء وکيل مالک و توجها به تحقيقات 
و بررسيهای انجام شده توسط ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( و اينکه ملک موضوع پرونده ازمصاديق اموال بالصاحب تلقي گرديده 
وهيچگونه اطالعي ازمالک و يا ورثه يا نماينده قانوني وي بدست نيامده ، لذا در راستاي اجراي ماده 28 قانون مدني وفتواي حضرت امام )ره( 
درتحرير الوسيله )کتاب لقطه(حکم به تمليک ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت يک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه 
شخص يا اشخاص به عنوان مدعی يا معترض، ستاد اجرايی طی نامه شماره 181/216822/ن مورخه 1401/07/09 درخواست صدور حکم 
تملک ملک موصوف را نموده است . النهايه اين دادگاه با عنايت به عدم مراجعه شخص يا اشخاصي به عنوان مالک ياقائم مقام قانوني ويا 
وکيل مالک وتوجهاً به تحقيقات وبررسيهاي انجام شده توسط ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( صادر واعالم ميدارد. راي صادره غيابي و 
ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه وسپس ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهي در محاکم محترم تجديد نظر 

استان تهران ) ويژه دادگاههاي اصل 49 قانون اساسي( مي باشد .
مختارصادقي - رئيس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان
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مصرف آبزیان باعث کاهش 
درصد سکته هاي قلبي مي شود

حوادث جهان
المیادین: آمریکا درحال انتقال زندانیان داعش است

  شبکه المیادین فاش کرد که ائتالف بین المللی به سرکردگی آمریکا 
انتقال شماری از زندانیان گروهک تروریستی داعش از زندان »الثانویه 
الصناعیه« بــه زندان »گویران« را آغاز کرده اســت. به گزارش ایرنا، 
المیادین به نقل از منابعی که به نامشان هیچ اشاره ای نکرده است، افزود: 
روند انتقال زندانیان داعشی با نظارت یک نقطه ایست و بازرسی ائتالف 
بین المللی در کوی غویران صورت گرفته اســت.این منابع اعالم کردند 
که هیچ سرکشــی و طغیان جدیدی از سوی زندانیان داعشی در زندان 
غویران و الصناعه گزارش نشده است.به گفته این منابع، ائتالف بین المللی 
و نیروهای ُکرد موســوم به سوریه دموکراتیک )قسد(   اقدام به افزایش 
نیروهای نظامی به این دو زندان کردند که در شــهر الحسکه در شرق 
سوریه قرار دارد.زندان غویران، واقع در نزدیکی شهر حسکه تحت کنترل 
نیروهای دموکراتیک سوریه قرار دارد. برآورد می شود که حدود 3500 
نفــر از نیروهای متهم به عضویت یا همکاری با داعش در این زندان به 
سر می برند.این زندان بزرگترین زندان در میان چندین زندان شناخته شده 
عمومی در سوریه است که نیروهای دموکراتیک کرد وابسته به آمریکا 
هزاران نیروی داعش را در آن نگهداری می کنند.شمار زندانیان این زندان 
که یکی از چندین زندان شبه نظامیان کرد وابسته به نظامیان آمریکایی 
است مشخص نیست اما سازمان حقوق بشری »دیده بان حقوق بشر« 
گفته اســت که نیروهای دمکراتیک ســوریه نزدیک به 12 هزار فرد 
مشــکوک به عضویت در گروه تروریستی داعش را زندانی کرده است 
که در حدود دو تا چهار هزار نفر آن ها از 50 کشور هستند.خبرگزاری 
سوریه )ســانا(  بهمن ماه 1400 نیز از فرار تعدادی از تروریست های 
داعش از زندان دوم »الصناعیه« در الحکسه که تحت کنترل شبه نظامیان 
کرد سوریه موسوم به »قســد« است، خبر دادند.سانا گزارش داد که 2 
خودروی بمب گذاری شده پشت سر هم پس از برخورد با درهای زندان 
دوم »الصناعیه« در الحسکه منفجر شدند و به دنبال آن صدای تیراندازی 
شــدید در داخل زندان شنیده شد و تروریست های داعش از این زندان 

فرار کردند .
کره شمال از ابتدای سال

 تا کنون ۲۷ موشک پرتاب کرد
   کره شــمالی از ابتدای سال تاکنون 27 موشک از جمله آزمایش 
موشک های بالســتیک قاره پیما پرتاب کرده است. به گزارش ایرنا، 
خبرگزاری تاس گفت: کره شــمالی طی دو هفته گذشته هفت پرتاب 
موشک انجام داده است و پیونگ یانگ قبال هرگز در این مدت کوتاه 
این تعداد موشک بالستیک آزمایش نکرده بود.آزمایشات موشکی کره 
شمالی واکنش ژاپن را در پی داشته و توکیو اعالم کرده با همکاری آمریکا 
و کره جنوبی اوضاع را از نزدیک زیر نظر دارد.از سوی دیگر آمریکا در 
واکنش به آزمایشات موشکی کره شمال از ابزار زنگ زده تحریم استفاده 
کرده و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا پیشتر اعالم کرد کشورش 
در واکنش به توسعه نظامی کره شمالی به اعمال فشار بیشتر بر پیونگ 
 یانگ ادامه می دهد.وزارت خزانه داری آمریکا، روز جمعه، پس از اقدام 
کره شمالی به پرتاب چندین موشک بالستیک، تحریم های جدیدی را 
علیه برخی از شــرکت هایی که در تامین سوخت پیونگ یونگ نقش 
دارند، اعمال کرد.بلینکن گفت که این تحریم ها، پیام روشنی از سوی 
ایاالت متحده اســت مبنی بر اینکه ما به اقدامات خود علیه کسانی که 
به توسعه زرادخانه نظامی و تسلیحاتی کره شمالی کمک می کنند، ادامه 
خواهیم داد.لیندا توماس گرینفیلد سفیر و نماینده آمریکا در سازمان ملل 
چهارشنبه گذشته، چین و روسیه را متهم کرد که از کره شمالی در برابر 
تحریم های شــورای امنیت، حفاظت می کنند.این درحالیست که کره 
شــمالی اعالم کرد که آزمایش های موشکی این کشور در چارچوب 
بازدارندگی و دفاع از خود در برابر تهدیدهای مســتقیم نظامی آمریکا 
صورت گرفته است.کره شمالی تأکید کرده که تهدیدات واشنگتن بیش 
از نیم قرن اســت که ادامه دارد و آزمایش موشکی اخیر آن وسیله ای 
برای دفاع از خود در سایه اقدامات تحریک آمیز آمریکاست.اداره ملی 
هوانوردی کره شمالی اعالم کرد که آزمایش های موشکی گامی منظم و 
برنامه ریزی شده برای دفاع از خود و محافظت از امنیت کشور در برابر 
تهدیدات نظامی مستقیم آمریکاست که بیش از نیم قرن ادامه داشته است.
وزارت خارجه کره شمالی نیز گفت پرتاب موشک پاسخی منصفانه به 

رزمایش های آمریکا و کره جنوبی است .
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وقتی همسرم از شاگردی مغازه مسگری به تاجر بزرگی تبدیل شد که در زمینه صادرات و 
واردات فعالیت می کرد، دیگر رفتارش با من نیز به گونه ای شد که مدام کتکم می زد و از 

خانه بیرونم می کرد اما سال ها بعد به خاطر سکته مغزی به کما رفت و ...
    زن 57 ساله با بیان این مطلب به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری طبرسی شمالی مشهد 
گفت: پدرم دامدار بود و ما که در یکی از روستاهای قوچان زندگی می کردیم بیشتر اوقات 
به ییالق و قشــالق می رفتیم و روزگارمان نیــز از طریق خرید و فروش دام و محصوالت 
 لبنی می گذشــت البته مادرم نیز قالی بافی می کرد و من و ســه خواهر دیگرم به او کمک 
می کردیم. آن زمان  دخترها فقط تا مقطع ابتدایی تحصیل می کردند و بعد از آن به امور خانه 
داری می پرداختند. من هم از این امر مســتثنا نبودم و در کالس دوم ابتدایی ترک تحصیل 
کردم. خالصه 13 ســال بیشتر نداشتم که غالم علی به خواســتگاری ام آمد. او جوان 20 
ســاله ای بود که در مغازه مسگری پدرش شــاگردی می کرد. اوستارضا )پدر غالم علی( 
خانه بزرگی در روســتا داشت و ظروف مسی را که ســفیدکاری می کرد به بازار مسگران 
 در شــهر می برد و با فروش آن ها درآمد خوبی داشت. وقتی زندگی مشترک ما در یکی از 
اتاق های زیرزمین خانه پدر شوهرم آغاز شد، وظیفه شستن ظروف را به عهده من گذاشتند 
چرا که ســه جاری دیگرم نیز در همان خانه زندگی می کردند و هرکدام وظیفه جداگانه ای 
داشتند؛ یکی آشپزی می کرد و دیگری وظیفه تمیزکاری و رفت و روب خانه را به عهده داشت. 
آن زمان افراد زیادی به خانه اوستا رضا رفت و آمد داشتند و همه ما همواره در جنب و جوش 
بودیم. با آن که من در یک اتاق کوچک زندگی می کردم باز هم هیچ وقت ناراضی نبودم تا 
این که پدر شوهرم فوت کرد و همسر مرا وصی خودش قرار داد و تاکید کرد تا زمانی که همه 
خواهران و برادران کوچک ترش سروســامان نگرفته اند، باید در همان اتاق کوچک زندگی 
کند ولی چهارمین فرزند من در آن خانه فوت کرد و دخترم نیز اصرار داشت که باید جدا از 
دیگر اعضای خانواده زندگی کنیم.باالخره همســرم به ناچار خانه ای روبه روی خانه پدر 
 شوهرم خرید اما باز هم همیشه در خانه مادرش بود تا این که کار و کاسبی اش رونق گرفت به 
گونه ای که از کشورهای دیگر برای خرید محصوالت مس به روستا می آمدند. در این شرایط 
غالم علی، دوستان و شرکایی در کشورهای آسیای میانه پیدا کرد و آرام آرام وارد فعالیت های 
صادراتی شد. طولی نکشید که خانه ای بزرگ در مشهد خرید و من و فرزندانم نیز به مشهد 
مهاجرت کردیم. حاال دیگر بازار کار همسرم رونق گرفته و او به یک تاجر سرشناس تبدیل 
شده بود.اما در این وضعیت، اخالق و رفتار همسرم به کلی تغییر کرد و همواره به بهانه این که 
من او را از خانواده اش جدا کرده ام، کتکم می زد و تحقیرم می کرد. با آن که فرزندانم بزرگ 
شده بودند و در دانشگاه تحصیل می کردند اما همسرم هیچ توجهی به این مسائل نداشت و همه 
عقده هایش را بر سر من خالی می کرد به طوری که حتی چندین بار با تهمت های ناروا و در 
سرمای زمستان، مرا از خانه بیرون انداخت. دیگر هیچ آسایش و آرامشی نداشتم و همسرم مرا 
با دست و پاهای بسته در خانه زندانی می کرد و با هر ابزاری که کنار دستش قرار می گرفت، 
پیکرم را ســیاه و کبود می کرد. آن قدر زجر می کشیدم که فقط ناله و نفرین بر زبانم جاری 
می شد .باالخره یک روز صبح غالم علی با همین بهانه مرا آن قدر کتک زد که تقریبا بیهوش 
شده بودم ولی هیچ کاری از دستم ساخته نبود. هنوز یک ساعت بیشتر از خروجش از منزل 
نمی گذشت که دخترم هراسان از دانشگاه به خانه بازگشت و خبر آورد که پدرش را نیروهای 
اورژانس به بیمارستان بردند اما من فقط نفرینش کردم و به مالقات او نرفتم. چند ماه به دلیل 
سکته مغزی در آی سی یوی بیمارستان بستری بود و تنها فرزندانم به دیدارش می رفتند چرا 
که صحنه های آزار و اذیت و کتک کاری هایش هیچ گاه از مقابل چشــمانم دور نمی شد. 
خالصه پس از چند ماه دخترم مرا راضی کرد تا به عیادتش بروم.بعد از این ماجرا و با تصمیم 
فرزندانم او را در حالی که هنوز در کما بود به خانه آوردیم و من 11سال دیگر از او پرستاری 
کردم و همه گذشته را به فراموشی سپردم. با آن که نمی توانستم آن همه زجر و تلخکامی ها 
را از یاد ببرم اما باالخره در روزهای آخر عمرش در حالی او را بخشیدم که مدام با چشمانش 
از من طلب بخشش می کرد. نمی گویم آه و نفرین های من همسرم را به این روز انداخت اما 

باالخره همین دنیا دار مکافات است و انسان پاسخ هر خوبی و بدی را دریافت می کند و...

دار مکافات! 
در امتداد تاریکی

گــروه حوادث // فرمانــده انتظامی 
استان خوزســتان از انهدام یک باند 
ضد امنیتی بین استانی قاچاق سالح 

جنگی خبر داد. 
   سردار سید محمد صالحی اظهار داشت: 
پلیس امنیت عمومی خوزستان با تسلط 
اطالعاتی و اقدامات فنی طوالنی مدت 
شبکه ای از فعالیت یک باند قاچاق سالح 
و مهمات بین استانی که با ارتباط گیری 
با قاچاقچیان یک کشور بیگانه از طریق 
یکی از استان های غربی اقدام به ورود 
سالح جنگی به داخل استان خوزستان 
می کردند، مطلع شدند.وی افزود: ماموران 
پلیس امنیت عمومی استان با طرح ریزی 

عملیاتی دقیق و انجام اقدامات خاص 
اعضای باند 3 نفــره مزبور که با انتقال 
محموله سالح به شهرستان شوش قصد 

توزیع آن را داشــتند بــا همکاری رده 
همنام آن شهرســتان طی عملیات های 
ضربتی و منسجم دستگیر کردند.فرمانده 

انتظامی اســتان خوزستان تصریح کرد: 
در بازرسی های صورت گرفته ۹ قبضه 
سالح کالشینکف کشــف و 2 دستگاه 
خودروی سمند و پراید که در کار قاچاق 
از آنها استفاده می شــد، توقیف شدند.

سردار صالحی بر عزم راسخ پلیس در 
برخورد با قاچاقچیان سالح  و مهمات 
که زمینه ســاز ناامنی در جامعه و سلب 
آسایش مردم می شــوند تأکید کرد و 
گفت: امنیت مردم خط قرمز پلیس است 
و با فرد و یا افرادی که قصد خدشه دار 
کردن آن را داشته باشند به شدت و برابر 

قانون برخورد خواهیم کرد .

انهدام یک باند ضد امنیتی بین استانی در خوزستان 

گروه خبر //  رییس کل دادگستری 
استان هرمزگان از توقیف سه فروند 
قایــق حامل دام زنــده قاچاق در 
آب های جزیره قشم در خلیج فارس 

خبر داد. 
   مجتبی قهرمانی در این رابطه اظهار 
داشــت: به دستور دادستان عمومی و 
انقالب شهرســتان قشم و در راستای 
اجرای طرح مبارزه با قاچاق، ماموران 
دریابانی موفق شدند سه فروند شناور 
حامــل محموله هــای دام قاچاق را 

شناسایی و توقیف کنند.
  وی با بیــان اینکه این محموله های 
قاچاق شامل 12۹ راس دام به ارزش 

تقریبی 12 میلیارد و 700میلیون ریال 
است، تصریح کرد: در این عملیات 6 
نفر از قاچاقچیان نیز دســتگیر شدند 

که با صدور قــرار تامین کیفری در 
بازداشت به ســر می برند.رئیس کل 
دادگستری استان هرمزگان با اشاره به 

اینکه قاچاقچیان قصد داشتند به وسیله 
قایق های تندرو این محموله های دام 
زنده را به یکی از کشــورهای حوزه 
خلیج فارس منتقل کننــد، گفت: با 
اقدام بــه موقع دســتگاه قضایی و 
عملیات ضربتی ماموران دریابانی، از 
خروج این محموله های ارزشمند دام 
از مرزهای کشــور و خسارات ناشی 
از آن جلوگیری شد.به گزارش ایرنا؛ 
دستگاه  کرد:  خاطرنشــان  قهرمانی 
قضایی در مبارزه با پدیده شوم قاچاق 
هرگز کوتــاه نخواهد آمد و به همین 
منظور با تمام توان و بدون اغماض با 

قاچاقچیان برخورد خواهد کرد .

توقیف سه فروند قایق حامل دام قاچاق در آب های قشم

گروه حوادث // دو  پســر جوان  که اقدام به قدرت 
نمایی با سالح گرم در فضای مجازی کرده  بودند، به 

دام پلیس افتادند.
   فرمانده انتظامی بم اظهار کرد: به دنبال رصد فضای 
مجازی، محتوایی درخصوص  قدرت نمایی با سالح 

گرم، دیده شــد و موضوع در دستور کار پلیس امنیت 
عمومی قرار گرفت.ســرهنگ یوسف سلیمانی گفت :  
نیروهای  پلیس  با انجام کارهای اطالعاتی، دو  پسر 
جوان را  شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه  این 
دو متهم را دستگیر کردند که در ادامه از مخفیگاه آنان 

سه  قبضه سالح شکاری و یک کلت کمری کشف شد.
 این مســئول انتظامی خاطرنشان کرد: متهمان به سبب 
بی اطالعی و  آگاهی نداشتن  از  پیامدها و تبعات  جرم 
خود، اقدام به نگهداری سالح گرم و قدرت نمایی با آن 
در فضای مجازی کرده بودند. وی تاکیدکرد: پلیس با 
قاطعیت با هنجارشکنان و متخلفانی که اقدام به رعب و 
وحشت در فضای حقیقی و مجازی می کنند، برخورد 

خواهد کرد .

پایان  قدرت نمایی با سالح گرم در فضای مجازی 

 گروه حوادث // فرمانده انتظامی شهرستان 
بندرلنگه گفت: با هوشــیاری و تالش همه 
جانبه پلیس مبارزه  با مواد مخدر شهرستان 
بندرلنگه، قاچاقچیان از انتقال یک تن و 257 

کیلو تریاک ناکام ماندند.
   ســرهنگ مهراب کاظمــی فرمانده انتظامی 
بندرلنگه اظهار داشــت: تکاوران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر شهرســتان بندرلنگــه در ادامه 
طرح مقابلــه با قاچاق مواد مخــدر و مبارزه 
بــا قاچاقچیان و ســوداگران مــرگ با انجام 
کار اطالعاتــی از قصد انتقــال یک محموله 
 ســنگین مواد مخــدر از اســتان هرمزگان به 
استان های همجوار مطلع و با تشکیل چند تیم 
عملیاتی به محور های روستایی و فرعی مسیر 
احتمالی تردد قاچاقچیان وانتقال مواد مخدر اعزام 
شدند.وی افزود : تیم های اعزامی پس از تعقیب 
و مراقبت های الزم و گشت زنی های هدفمند 
به دو دستگاه خودرو پژو 405 مشکوک شده و 
دستور توقف دادند که رانندگان خودروها بدون 
توجه به دســتور پلیس و عالئم هشدار دهنده 
اقدام به فرار کردند. کاظمی خاطر نشــان کرد : 

ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان 
لنگه با همکاری پلیس اگاهی و پاسگاه انتظامی 
 شهرستان در یک عملیات ضربتی و تعقیب و گریز 
طوالنی هردو خودرو را متوقف و در بازرسی 
 از آنها یک تــن و 257 کیلو تریاک کشــف 
کردند. بــه گزارش فــارس ؛ فرمانده انتظامی 
شهرســتان ضمن قدردانی از همکاری خوب 
مردم با پلیس،  امنیت را حق قانونی شهروندان 
دانســت و بیان داشــت: با توجه به حضور و 
اشرافیت  انتظامی و افزایش ضریب هوشیاری 
و تجارب پلیس در شناســایی و کشف جرایم، 
مجرمان وسوداگران مرگ در امان نخواهند بود .

کشف یک تن تریاک دربندر لنگه

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

کلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای افقد سند رسمی   آگهی موضوع ماده 3اقنون وماده 13 آنیی انهم اقنون تعیین ت
برابــر آراء هيات موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتی اراضی 
و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی رودان تصرفات 
مالکانــه وبالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضی وامالک مورد تقاضای خانم هما خســروی نيا فرزند غالمرضا 
به شــماره ملی 4699513913 صادره از رودان در ششدانگ يک قطعه 
باغ به مساحت 20108/94 متر مربع مالکيت متصالحين رودان قسمتی از 
پالک 13- اصلی واقع در روستای کميز رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی 
 نــدارد که به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی 

اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اســناد وامالک محل تسليم وپس از اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند و گواهی تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل 
تحويل دهد در هر حال صدورسند مالکيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد . 29 م/

الف - تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/07/18 - تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/08/04 
یحيی شيروانی - رئيس اداره ثبت اسناد رودان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

در شماره قبل اختالل یادگیری را اینگونه تعریف 
کردیم ؛ به زبان ساده ، کودکان و بزرگساالن دارای 
 اختالل یادگیری چیزهــا را متفاوت می بینند،
  مــی شــنوند و درک مــی کننــد. ایــن 
و  اطالعــات  یادگیــری  در  توانــد   مــی 
مهارت هــای جدید و اســتفاده از آنها باعث 
مشــکل شــود. متداول ترین انواع اختالالت 
 ، نوشتن  یادگیری شامل مشــکالت خواندن، 
ریاضیات ، استدالل ، شــنوایی و گفتار است.
 همچنین میزان شیوع اختالل یادگیری، عالیم 
دانش آموزان دارای اختالل یادگیری یا مشکالت 
ویژه یادگیری، شناسایی و تشخیص کودکان دارای 
ناتوانی های یادگیری، مراحل ارزیابی و تشخیص 
 در مراکز آموزشی مشکالت ویژه یادگیری ،در این 

زمینه ها هم به اختصار توضیحاتی عنوان شد.
* در این شماره با اختالل دیکته آشنا خواهیم 

شد.
دیســگرافی یا اختالل در امال یک اختالل عمده 
در نوشتن اســت این اختالل یکی از شایع ترین 
اختالالت یادگیــری در بین دانش آموزان ابتدایی 
است. این اختالل  همانند سایر اختالالت یادگیری 
درخواندن، نوشتن و ریاضی در دانش آموزانی که 
با وجود داشتن هوش طبیعی و  تحصیل در مدارس 

عادی به کار برده می شود..
* ویژگــی های دانش آمــوزان دارای اختالل 

دیکته
نوشتن ناخوانا و ناشیانه، وجود جزییات متناقض 

در نوشته ها
مشکل در تجسم کردن شکل حروف

عدم انگیزه و داشتن مقاومت بسیار در نوشتن
رو نویسی کند و بسیار پر زحمت

گرفتگی عضله و شکایت از حالت دست در هنگام 
نوشتن

مشــکالت زیاد در فکر کردن و نوشــتن به طور 
همزمان

* از جمله  رایج ترین مشکالت در اختالل امال 
می توان به مواردی از این قبیل اشاره کرد

عدم تشــخیص حروفی که صدای یکســان ولی 
نوشتاری متفاوت دارند.

جا به جا نویسی حروف یک کلمه 

جا انداختن آخرین حرف یک کلمه
کم و زیاد گذاشــتن دندانه- نقطه و یا نگذاشــتن 

سرکش
سرهم نوشتن یا جدا نوشتن کلمات

عدم تشخیص حروف استثنا
* اصلی ترین علل اشتباهات در دیکته نویسی  
- ضعــف در حافظــه دیداری بــه عبارتی عدم 
تشخیص حروفی که صدای یکسان ولی نوشتاری 

متفاوت دارند  مانند منزور و منظور
- حافظه شنیداری در زمانی که دانش آموز نتواند 
مطالب شــنیده شــده را در ذهن خودنگه دارد و 
در هنگام نوشــتن حروف و کلمه یا جمله دچار 
فراموشی می شود در واقع این مشکل به معنای جا 

انداختن کلمه است.
- حساسیت شنیداری مثال مسباک به جای مسواک
- مشکالت مربوط به آموزش مانند می گوفت به 

جای می گفت و یا دیدنه پدر به جای دیدن پدر
- دقت و توجه که شــامل جا انداختن کلمه و یا 
حروف در کلمه، کم و یا زیاد گذاشتن دندانه ، نقطه 
و یا ســرکش ها به عنوان مثال سرگش به جای 

سرکش  و یا سببز به جای سبز
- وارونه نویسی - قرینه نویسی

- حافظه توالی دیداری در زمانی که دانش آموزی 
 در پشت سر هم نوشــتن حروف که یک کلمه را 
می سازند دچار مشکل می شود مانند مارد به جای 

مادر
- تمیــز دیــداری در زمانی که دانــش آموز در 
تشــخیص مواردی که نزدیک به هم هســتند و 
شباهت ظاهری دارند دچار مشکل می شود مثال 

حروف س و ش، ر ز ژ 
- بدخط نویسی 

 - ســرعت عمل در دانش آموزانی که بسیار کند 
می نویسند.

در ادامه بــه تعدادی از راهکارهــای درمانی در 
شماری  از مشکالت رایج در امال اشاره می گردد.
• بــرای تقویت حافظــه دیداری، با اســتفاده از 
 چوب کبرت، شکل های ســاده ای را بسازید تا 
دانش آموز الگوی شما را ببیندو شکل را درست نماید  
 و در مرحله بعد الگویی که ساخته اید را بپوشانید و 

دانش آموز از حفظ طرح را بازسازی نماید.
• بــرای تقویت حافظه شــنیداری از دانش آموز 
بخواهید تا به تماشــای یک برنامــه تلویزیونی 
بپردازند و بعد از گذشــت مدت کوتاهی از او در 
مــورد برنامه و مطالبی که در گفت و گو شــنیده 

سواالتی بپرسید.
• برای دانش آموزانی که از حساســیت شنیداری 
پایینی برخوردارند. شــیوه گوش دادن به رادیو و 
تماشای تلویزیون را تغییر دهید. یعنی از او بخواهید 
تا با صدای آهســته و پایین به تماشای تلویزیون 
بپردازند الزم به ذکر است از ابتدا باید به تدریج این 

کاهش صدا صورت گیرد.
 • جهت تقویــت دقت و توجه می توان دو تصور 
 به ظاهر مشــابه بــا اختالفــات در جزییات و 
ریــزه کاری ها در اختیار او قــرار دهید و از او 
بخواهید این تفاوت ها را پیدا کند. در تمرین دیگر 
جهت تقویت دقت و توجه می توانید کلمه ای را 
با ماژیک به صورت درشت روی کارت بنویسید  
 تا دانش آموز ردگیری کند و بخواند. ســپس در 
پشــت همان کارت کلمه را بنویســید به طوری 
 کــه فقط یک نقطه ی آن را نگذارید و یا بیشــتر

 بگذاریــد و از او بخواهید نقــاط زیاد و یا کم را 
اصالح کنند.

بحث پیرامــون اختالل در دیکته همانند ســایر 
اختالالت در یادگیــری و همچنین راهبردهای 
 درمانی پیرامــون تمامی این اختالالت بســیار

 وســیع و جامــع بــوده و  از عالقمندان جهت 
 مطالعه و کسب آگاهی بیشتر  دعوت می گردد با 
مراکز مشــکالت  ویژه یادگیری تماس حاصل 

فرمایند .

معرفی اختالل دیکته                    سعیده دبیری نژاد/ دریا
Dabiri_      @yahoo.com91

ری شماره ۱۶۱۸   ن سند واگذا آگهی فقدا
آقای رفيع حبيب پوراقدم با ارائه استشــهاد 
محلی و اعالم فقدان يک جلد سند واگذاری 
شماره 1618 بشماره مسلسل 001635 مربوط 
به ششدانگ يک دستگاه آپارتمان بمساحت 
نود و دو متر مربع و سی سانتيمتر مربع واقع 
در قشم شهرک سام و زال جزئی از پالک يک 
فرعی از 1939 اصلی ، تقاضای صدور سند واگذاری المثتنی را 
نموده است. لذا بدينوسيله اعالم می نمايد هرکس نسبت به ملک 
فوق الذکر معامله ی کرده باشد ويا مدعی وجود سند مزبور نزد 
خود ميباشد ظرف ده روز از انتشار اين آگهی به اين اداره مراجعه 

و اعتراض خود را تسليم  نمايد.
 بديهی اســت اگر در مهلت مقرر اعتراضی واصل و يا مدرکی 
ارائه نگردد سند واگذاری المثنی صادر و تسليم متقاضی ميگردد 
و سند واگذاری شماره 1618 مسلسل 001635 که مفقود گرديده 

از درجه اعتبار ساقط می گردد .
1401/065 م/الف

رویا زاهدنيا 

 رئيس اداره ثبت شرکتها

  زهرا خورشیدپور مربی درمانگر اختالالت یادگیری

مفقودی
 سند مالکیت خودرو وانت تک کابین  تیپ 

تویوتاهایلوکس2700)4*2 ( پالک 62721 شخصی قشم 
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خبری

شهرستان

برگزاری یادواره شهید خداداد آبساالن در حاجی آباد 
  گروه شهرستان // به مناسبت روز نیروی دریایی سپاه مراسم یادواره 
شهید خداداد آبساالن در روستای دهستان شهرستان حاجی آباد برگزار 
شد. فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه در این مراسم گفت: ما تا پای 
جان در مقابل دشــمنان ایران اسالمی و خلیج فارس ایستاده ایم.سردار 
غالمشاهی گفت: رشادت های شهید خداداد آبساالن و همرزمانش در نبرد 
با نیرو های آمریکایی در خلیج فارس منجر به شهادت این عزیزان شد و 
این روز به نام نیروی دریایی سپاه نامگذاری شده است.در پایان این مراسم 
از خانواده شهید خداداد آبساالن و پنج شهید، رزمنده و جانباز روستای 
دهســتان شهرستان حاجی آباد تجلیل شد.شهید خداداد آبساالن عصر 
پنج شنبه 16 مهر سال 1366 به همراه سردار شهید نادر مهدوی و هفت نفر 
از همرزمانش با دو فروند قایق تندرو توپدار برای گشت زنی و حفاظت 
از آب های نیلگون خلیج فارس به سمت جزیره فارسی در حرکت بودند 
که هدف حمله غافلگیرانه بالگرد هایی آمریکایی قرار گرفتند.به گزارش 
باشــگاه خبرنگاران جوا ن ؛ در این نبرد یکی از بالگرد های آمریکایی 
سرنگون شــد، اما بر اثر حجم آتش دشــمن و اصابت موشک، مرکز 

فرماندهی و دو قایق توپدار منفجر و سرنشینان شهید و مجروح شدند .
آغاز پی کنی پروژه عملیات مرمت 

و بازسازی سازه آبخیزداری حوزه رمچاه قشم 
  ســعیده دبیری نژاد - گروه شهرستان // رئیس اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری شهرســتان قشم از آغاز پی کنی پروژه عملیات مرمت و 
بازسازی ســازه آبخیزداری حوزه رمچاه در این شهرستان خبر داد.به 
گزارش خبرنگار دریا ؛ اکبر محمــودی زاده گفت: بازدید و نظارت از  
شروع پی کنی پروژه عملیات مرمت و بازسازی سازه آبخیزداری حوزه 
رمچاه و بررسی الزم جهت پیگیری  آسیب های وارده به بند ، صورت 
گرفت .محمودزاده هدف از اجرای این پروژه را ، حفظ آب وخاک، تغذیه 
ســفره های زیرزمینی،  پوشش گیاهی ،تامین آب شرب دام ، افزایش 

اشتغال و همچنین مقابله با پدیده خشکسالی می توان عنوان کرد .
پایان عملیات مرمت 

و بازسازی سازه آبخیزداری حوزه طبل قشم  
  ســعیده دبیری نژاد – گروه شهرســتان // رئیس اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری شهرســتان قشم از پایان عملیات مرمت و بازسازی سازه 
آبخیزداری حوزه طبل در این شهرســتان خبر داد.به گزارش خبرنگار 
دریا  ؛ اکبر محمودی زاده گفت: عملیات مرمت و بازسازی آبخیزداری 
حوزه طبل این شهرستان شامل) ترمیم، مرمت و اصالح سرریز، حوضچه 
آرامش،افزایش دستک سمت چپ،کف سریز و بدنه، دیواره جانبی(  سازه 
می باشد . وی درباره اهداف این پروژه  افزود : آبگیری سازه سبب کنترل 
سیل این حوزه ،تقویت آبخوان ها و قنوات پایین دست ،کاهش خطرات 
ناشی از سیل و خسارات وارده ،حفظ منابع آب و خاک و جلوگیری از 

هدر رفت آن می شود .

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

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

گروه شهرســتان // مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری هرمزگان گفت: منازل 

بیشتِر ساکنان واقعی روستاهای آسیب 
دیده در زمین لرزه ســال گذشته فین 

این استان تکمیل شده و مردم در آن ها 
سکونت دارند . 

  مهرداد حســن زاده اظهار داشت: برخی 
خانوارهایی هم در روستاهای خود ساکن 
نبوده و کارها و پیگیری های الزم را برای 
تکمیل منزل شــان انجام نداده اند و همین 
مساله موجب شــده تکمیل منازل شان با 

تاخیر روبه رو شــود.وی ادامه داد: اغلب 
واحدهای بازسازی شده بخش فین تحویل 
داده شده و بسیاری از آن ها درحال استفاده 
اســت و تعهد دولت در بازسازی منازل تا 
مرحله سفت کاری بوده و تزئینات داخلی 
بر عهده مالکان اســت.مدیرکل مدیریت 
بحران اســتانداری هرمزگان یادآور شد: 

چند روز گذشــته به روســتای ذرتو در 
منطقه آسیب دیده از زمین لرزه سال گذشته 
فین سفر کردم و مردم در منازل بازسازی 
شده خود ســاکن و هم راضی بودند که با 
توجه به لرزه خیز بودن منطقه تا حدی از 
نگرانی های مســووالن کاسته شده است.
به گزارش ایرنــا ؛ وی اضافه کرد: پرونده 

بازسازی مناطق آســیب دیده زمین لرزه 
6.4 دهم ریشــتری بخش فین شهرستان 
بندرعباس تا 2 ماه آینده بســته می شود.
زمین لرزه 6.4 ریشتری حدود ساعت 15 
و 37 دقیقه روز یکشنبه 23 آبان ماه 1400 
بخش فین هرمزگان را به لرزه درآورد، این 
لرزه پس لرزه های متعددی به دنبال داشت.

شــدت این زمین لرزه به حدی بود که در 
سایر استان های همجوار از جمله فارس و 
کرمان نیز احساس شد، برخی منازل بخش 
فیــن بر اثر این زمین لرزه بین 20 تا 100 

درصد تخریب شدند .

مدیرکل بحران استانداری هرمزگان خبر داد  

تکمیل بیشتِر منازل آسیب دیده در »زمین لرزه فین« 

گروه شهرســتان //  رئیس اداره تبلیغات اسالمی قشم از 
برگزاری ۱۳ عنوان برنامه فرهنگی، قرآنی، علمی و مولودی 
به مناسبت والدت حضرت رسول اکرم )ص( و هفته وحدت 

در این شهرستان مرزی خبر داد . 
   حجت االســالم احمد غالمی  افزود: برگزاری جشــن 
والدت رســول خوبی  ها حضرت محمد )ص( بعد از نماز 
 عشاء شانزدهم مهر 1401 در مسجد اهل سنت قشم، نشست 
هم اندیشــی وحدت بعداز نماز ظهر در مسجد جامع شهر 
درگهان و برگزاری محفل انس با قرآن بعداز نماز مغرب در 
مسجد امام حسن شــهر رمکان برگزار شد . وی ادامه داد: 
دیدار با خانواده معظم و معزز شهدای اهل سنت با حضور در 
منزل آنان در طول ایام هفته وحدت، برگزاری نشست علمی 
تخصصی جریان شناسی و عوامل تفرقه انگیز وحدت اسالمی 
و تجلیل از اساتید و علمای فعال در حوزه تقریت بعد از نماز 
 مغرب و عشا هفدهم مهرماه در دانشگاه آزاد واحد قشم از دیگر 
برنامه های تدارک دیده شــده به مناسبت هفته وحدت در 

سرزمین آب و آفتاب بود. 
   رئیس اداره تبلیغات اســالمی قشم توضیح داد: برگزاری 

همایش میالد پیامبر )ص( و تجلیل از نخبگان ســاعت ۹ 
صبح روز هجدهم مهرماه در ســالن همایش ارسالن بندر 
تاریخی الفت و برگزاری نشســت علمی علمای شــیعه و 
اهل ســنت دانشگاه با موضوع راهکارهای وحدت اسالمی 
 در جامعــه با محوریت نقش اســاتید و علما در مدرســه 
 علوم دینی اسماعیلیه گیاهدان در ساعت 20:30 دوشنبه شب از 
 دیگر برنامه های این هفته در شهرســتان قشــم به شمار 

می روند.
   به گزارش ایرنا؛حجت االسالم غالمی اضافه کرد: برگزاری 
جشــن بزرگ میالد پیامبر )ص( ساعت 20 سه شنبه شب 
نوزدهم مهرماه مقابل شــهرداری قشــم، برگزاری مسابقه 
فرهنگی وحدت از سوی دانشگاه آزاد اسالمی قشم، اطعام 
100 نیازمند شیعه و اهل سنت در شب میالد رحمه للعالمین 
در سطح شهرســتان قشم، ساخت کلیپ سخنان مقام معظم 
 رهبری پیرامــون وحدت و برگزاری جشــن بزرگ میالد 
پیامبر اعظم )ص( در مسجد النبی )ص( از دیگر برنامه های 
تمهید شــده به مناسبت هفته وحدت در نگین خلیج فارس 

است .

برگزاری 13 برنامه فرهنگی همزمان با هفته وحدت در قشم 

گروه شهرســتان // امام جمعه قشم 
با بیان اینکه پلیس ســتون محکم و 
استوار کشور است، گفت: اقتدار پلیس 
به عنوان یک نیــروی بازدارنده برای 
داشتن امنیت، زیرساخت های توسعه 
باید همیشه  نظام اسالمی  و پیشرفت 

در اوج باشد . 
  ایــن مطلــب را حجــت االســالم 
غالمرضــا حاجبــی در چهارمین روز 
هفتــه فراجا در دیدار بــا فرماندهان و 
پرســنل انتظامی و دریابانی مستقر در 
 شهرســتان مرزی قشم در کنار آب های 
فیروزه ای خلیج فارس و تنگه راهبردی 
هرمز عنوان کــرد.وی با تبریک والدت 
حضرت رســول اکرم )ص( و آغاز هفته 

وحدت گفت: امــروز تضعیف نیروهای 
مسلح و پلیس از سوی دشمنان و جبهه 
کردن  ناتوان  اســالمی  انقالب  معارض 
امنیت کشور و تقویت نیروهای مسلح و 
پلیس از ســوی دوستان و جبهه انقالب 
نیرومند ســاختن اقتدار و امنیت ملی و 

توسعه پایدار کشور است.
امام جمعه قشم با اشاره به سخنان مقام 
معظــم رهبری کــه روز 11 مهر جاری 
در مراســم مشــترک دانش آموختگی 
دانشجویان دانشگاههای افسری نیروهای 
مســلح ایراد فرمودند، گفت: امام حاضر 
جامعــه و فرمانده معظــم کل قوا در آن 
مراسم فرمودند، پلیس موظف به ایستادن 

در مقابل مجــرم و تامین امنیت جامعه 
اســت، بنابراین تضعیف پلیس به معنی 
تقویت مجرمین اســت و کسی به پلیس 
حمله می کند، مردم را در مقابل مجرمین، 
اراذل و اوبــاش، ســارقان و زورگیران 
بی دفــاع می گذارد.حاجبی با بیان اینکه 
مواضع برخی خواص در ابتدای حوادث 
اخیر ظلم به نظام اسالمی بود، افزود: این 
افراد باید کار خود را جبران و اعالم کنند 
با آنچه اتفاق افتاده و با برنامه دشــمن 

خارجی بوده، مخالف هستند.
  به گزارش ایرنا، وی در ادامه این دیدار 
یاد همه شــهدای دفاع مقدس، شهدای 
 نظامی و انتظامی، شــهدای مدافع حرم 
آل اهلل )ع( و شهدای مدافع امنیت به ویژه 
شهید »مجتبی امیری دوماری« از شهدای 
حوادث اخیر شهرســتان قشم را گرامی 

داشت .

  

  

  

  

                                        دادانهم
پرونده کالسه 140140920000622102 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصميم نهايی شماره 140140390001683088.  

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

گردشکار: بتاريخ دهم مهرماه يکهزارو چهارصد و يک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذيل تشکيل است 
پرونده کالسه 140140920000622102 تحت نظر است دادگاه با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه 

احديت متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مينمايد .
» رای دادگاه « : 

در خصوص شــش دانگ يک قطعه زمين واقع در شهرســتان ميناب ، محله شــنبه چاالکی ، جنب زمين هشت هکتاری ستاد قطعه 2 به مساحت 404/33 متر مربع طی نامه 
شــماره 181/143463/ن از طرف ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملک باير بالصاحب معرفی گرديده اســت اين دادگاه پس از بررسی های اوليه طی دادنامه 
شماره 140040390001345128 مورخه 1401/06/05 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحيه آئين نامه نحوه رسيدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به 
صدورقرارسرپرستی می نمايد وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعيان احتمالی در روزنامه کثيراالنتشار آگهی گرديد و متعاقباً با عنايت به انقضاء وکيل مالک وتوجهاً به 
تحقيقات و بررسيهای انجام شده توسط ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( و اينکه ملک موضوع پرونده ازمصاديق اموال بالصاحب تلقی گرديده وهيچگونه اطالعی ازمالک 
و يا ورثه يا نماينده قانونی وی بدست نيامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحرير الوسيله )کتاب لقطه(حکم به تمليک ستاد اجرائی 
فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت يک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص يا اشخاصی به عنوان مدعی يا معترض ، ستاد اجرايی طی نامه شماره 181/216786/ن 
مورخه 1401/07/09 درخواست صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهايه اين دادگاه با عنايت به عدم مراجعه شخص يا اشخاصی به عنوان مالک يا قائم مقام 
قانونی ويا صادر واعالم ميدارد . رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ  قابل خواهی در اين دادگاه وسپس ظرف بيست روز قابل تجديد نظرخواهی در محاکم محترم 

تجديد نظر استان تهران ) ويژه دادگاههای اصل 49 قانون اساسی ( می باشد .

مختار صادقی - رئيس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان

                                        دادانهم
پرونده کالسه 140140920000622168 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصميم نهايی شماره 140140390001683156.  

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

گردشکار: بتاريخ دهم مهرماه يکهزارو چهارصد و يک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذيل تشکيل است 
پرونده کالسه 140140920000622168 تحت نظر است دادگاه با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم وبا استعانت از 

درگاه احديت متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مينمايد .
» رای دادگاه « : 

در خصوص شش دانگ يک قطعه زمين واقع در شهرستان ميناب ، محله شنبه چاالکی ، جنب زمين هشت هکتاری ستاد قطعه 26 به مساحت 395/26 متر مربع طی نامه 
شــماره 181/143433/ن از طرف ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملک باير بالصاحب معرفی گرديده است اين دادگاه پس از بررسی های اوليه طی دادنامه 
شماره 140040390001345151 مورخه 1401/06/05 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحيه آئين نامه نحوه رسيدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به 
صدورقرارسرپرستی می نمايد وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعيان احتمالی در روزنامه کثيراالنتشار آگهی گرديد و متعاقباً با عنايت به انقضاء وکيل مالک وتوجهاً به 
تحقيقات و بررسيهای انجام شده توسط ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( و اينکه ملک موضوع پرونده ازمصاديق اموال بالصاحب تلقی گرديده وهيچگونه اطالعی ازمالک 
و يا ورثه يا نماينده قانونی وی بدست نيامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحرير الوسيله )کتاب لقطه(حکم به تمليک ستاد اجرائی 
فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت يک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص يا اشخاصی به عنوان مدعی يا معترض ، ستاد اجرايی طی نامه شماره 181/216778/ن 
مورخه 1401/07/09 درخواست صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهايه اين دادگاه با عنايت به عدم مراجعه شخص يا اشخاصی به عنوان مالک يا قائم مقام 
قانونی ويا صادر واعالم ميدارد . رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ  قابل خواهی در اين دادگاه وسپس ظرف بيست روز قابل تجديد نظرخواهی در محاکم 

محترم تجديد نظر استان تهران ) ويژه دادگاههای اصل 49 قانون اساسی ( می باشد .

مختار صادقی - رئيس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان

                                        دادانهم
پرونده کالسه 140140920000622236 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصميم نهايی شماره 140140390001683280.  

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

گردشکار: بتاريخ دهم مهرماه يکهزارو چهارصد و يک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذيل تشکيل است 
پرونده کالسه 140140920000622236 تحت نظر است دادگاه با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم وبا استعانت از 

درگاه احديت متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مينمايد .
» رای دادگاه « : 

در خصوص شش دانگ يک قطعه زمين واقع در شهرستان ميناب ، محله شنبه چاالکی ، جنب زمين هشت هکتاری ستاد قطعه 28 به مساحت 278/31 متر مربع طی نامه 
شــماره 181/143275/ن از طرف ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملک باير بالصاحب معرفی گرديده است اين دادگاه پس از بررسی های اوليه طی دادنامه 
شماره 140040390001345173مورخه 1401/06/05 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحيه آئين نامه نحوه رسيدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به 
صدورقرارسرپرستی می نمايد وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعيان احتمالی در روزنامه کثيراالنتشار آگهی گرديد و متعاقباً با عنايت به انقضاء وکيل مالک وتوجهاً به 
تحقيقات و بررسيهای انجام شده توسط ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( و اينکه ملک موضوع پرونده ازمصاديق اموال بالصاحب تلقی گرديده وهيچگونه اطالعی ازمالک 
و يا ورثه يا نماينده قانونی وی بدست نيامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحرير الوسيله )کتاب لقطه(حکم به تمليک ستاد اجرائی 
فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت يک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص يا اشخاصی به عنوان مدعی يا معترض ، ستاد اجرايی طی نامه شماره 181/216809/ن 
مورخه 1401/07/09 درخواست صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهايه اين دادگاه با عنايت به عدم مراجعه شخص يا اشخاصی به عنوان مالک يا قائم مقام 
قانونی ويا صادر واعالم ميدارد . رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ  قابل خواهی در اين دادگاه وسپس ظرف بيست روز قابل تجديد نظرخواهی در محاکم 

محترم تجديد نظر استان تهران ) ويژه دادگاههای اصل 49 قانون اساسی ( می باشد .

مختار صادقی - رئيس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان

                                        دادانهم
پرونده کالسه 140140920000622191 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصميم نهايی شماره 140140390001683202.  

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

گردشکار: بتاريخ دهم مهرماه يکهزارو چهارصد و يک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذيل تشکيل است 
پرونده کالسه 140140920000622191 تحت نظر است دادگاه با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم وبا استعانت از 

درگاه احديت متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مينمايد .
» رای دادگاه « : 

در خصوص شش دانگ يک قطعه زمين واقع در شهرستان ميناب ، محله شنبه چاالکی ، جنب زمين هشت هکتاری ستاد قطعه 27 به مساحت 330/81 متر مربع طی نامه 
شــماره 181/143288/ن از طرف ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملک باير بالصاحب معرفی گرديده است اين دادگاه پس از بررسی های اوليه طی دادنامه 
شماره 140040390001345162 مورخه 1401/06/05 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحيه آئين نامه نحوه رسيدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به 
صدورقرارسرپرستی می نمايد وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعيان احتمالی در روزنامه کثيراالنتشار آگهی گرديد و متعاقباً با عنايت به انقضاء وکيل مالک وتوجهاً به 
تحقيقات و بررسيهای انجام شده توسط ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( و اينکه ملک موضوع پرونده ازمصاديق اموال بالصاحب تلقی گرديده وهيچگونه اطالعی ازمالک 
و يا ورثه يا نماينده قانونی وی بدست نيامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحرير الوسيله )کتاب لقطه(حکم به تمليک ستاد اجرائی 
فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت يک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص يا اشخاصی به عنوان مدعی يا معترض ، ستاد اجرايی طی نامه شماره 181/216817/ن 
مورخه 1401/07/09 درخواست صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهايه اين دادگاه با عنايت به عدم مراجعه شخص يا اشخاصی به عنوان مالک يا قائم مقام 
قانونی ويا صادر واعالم ميدارد . رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ  قابل خواهی در اين دادگاه وسپس ظرف بيست روز قابل تجديد نظرخواهی در محاکم 

محترم تجديد نظر استان تهران ) ويژه دادگاههای اصل 49 قانون اساسی ( می باشد .

مختار صادقی - رئيس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

// در آستانه فصل   گروه شهرستان 
پاییز تمهیدات الزم بــرای تولید و 
تکثیر بیش از ۶ میلیون نشاء گل های 
فصلی در نهالســتان شرکت عمران، 
آب و خدمات کیش آماده شده است.

   معاون امور شــهری و محیط زیست 
شــرکت عمران، آب و خدمات کیش 
با بیان این که تولید و تکثیر و کاشــت 
انواع نشــاء گل های فصلی در جزیره 
یکی از برنامه های شــرکت در جهت 

زیباســازی محیطی ایــن منطقه بوده 
اســت، اظهار داشت: امسال بیش از 6 
میلیون نشاء بوته گل فصلی متناسب با 
آب و هوای جزیره کیش در نهالستان 
شــرکت  تولید می شــود که در فصل 
 پاییز این نشــاء ها به معابر، میادین و 
 پارک های جزیره کیش انتقال می یابد تا در 
ماه های پایانی سال طراوت و سرسبزی 

این جزیره زیبا دو چندان شود.
  آقازاده با بیان این که هر سال از اوایل 

مهر کاشــت گل های فصلی در کیش 
آغاز می شود و تا اواخر فروردین سال 
بعد ادامه خواهد داشت، افزود: امسال 
نیز با اســتفاده از فضای ایجاد شــده 
در جزیره کیش و آماده ســازی نشاء 
مــورد نیاز، عملیات کاشــت گل های 
 فصلی شــامل انواع گونه های جعفری، 
 آهار، اطلســی، رعنا، زیبــا، کوکب، 
 ستاره ای، آلیسوم و پریوش که با شرایط 
آب و هوایی کیش ســازگار هســتند 

 همزمان با شــروع  فصــل پاییز آغاز 
می شود.

   سرپرســت معاونت امور شــهری و 
محیط زیســت شــرکت عمران، آب 
و خدمــات کیــش ابراز امیــدواری 
کرد ساکنان و شــهروندان با تعامل و 
همکاری خود در ایجاد محیطی ســبز 
و زیبا و حفظ طراوت و شادابی کیش 

کوشا باشند.
   به گزارش مهر ؛ الزم به ذکر اســت 

ســرانه جهانی فضای سبز برای هر نفر 
20 تا 25 متر مربع عنوان شده است که 

این سرانه در جزیره کیش برای هر نفر 
بیش از 170 متر مربع است .

تولید و تکثیر 95 درصد نشاء گل های فصلی مورد نیاز فضای سبز کیش

امام جمعه قشم : 

اقتدار پلیس باید همیشه در اوج باشد
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یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

گروه سالمت // پروفسور تیم اسپکتور، یکی 
از بنیان گذاران مطالعه ســالمت زوئی کووید 
بریتانیا)Zoe(، گفت: بر اساس آمارها واضح 
اســت اکنون شاهد شکل گیری موج پاییزی 
کووید ۱۹ همــراه با افزایش پذیرش بیمار در 

بیمارستان هستیم. 
 پروفسور اســپکتور، دانشمند ارشد در مطالعه 
زوئــی کووید در بــه  روز رســانی اخیر این 
اپلیکیشن، توضیح داد: در حال حاضر از هر 37 
نفر یک نفر مبتال به ویروس هستند و عدد R به 
1.1 رسیده است؛ عدد  R یک بیانگر این است 
که به  طور متوســط  هر کسی که آلوده می شود، 
یک فرد دیگر را نیز آلوده می کند.وی افزود: در 
حال حاضر عفونت میان همه گروه های سنی به  
ویژه بین افراد باالی 75 ســال در حال افزایش 
است.پروفسور اســپکتور در مورد یک سویه 
جدید کووید بالقوه به نام BQ 1.1 نیز هشــدار 
داد: در حال حاضر ویروس شناسان بر این سویه 
نظارت دارند اما نوع BA.5 همچنان غالب است.

با افزایش تعداد موارد در سراسر بریتانیا پروفسور 
اســپکتور به  روز رسانی شایع ترین عالئم ثبت  
شــده در برنامه زوئی را منتشر کرد.10 عالمت 

اصلی کووید کنونی که باید از آن ها آگاه باشید در 
ذیل فهرست شده است.

* گلودرد
  در حال حاضر گلودرد شایع ترین عالمت کووید 
در اپلیکیشــن زوئی کووید اســت که توسط 6۸ 
درصد از کاربران گزارش شده است.گلودرد معموال 
در مراحل اولیه عفونت رخ می دهد و نوشــیدن 

مایعات فراوان باید به کاهش درد کمک کند.
* سردرد

  سردرد اغلب یکی از اولین عالئم عفونت است 
و در حال حاضر بسیار شایع تر از تب یا از دست 
دادن حس چشایی یا بویایی است؛ به  طوری  که 
55 درصد از افراد این عالمت را در برنامه زوئی 
گزارش کرده اند.همچنین نتایج مطالعه ای در نروژ 
نشان داد افراد مبتال به کووید معموال سردردهای 
متوسط  تا شــدید دردناک یا احساس دردهای 

ضربان دار یا کوبنده دارند.
* سرفه)بدون خلط(

  بر اســاس مطالعه زوئی ســرفه خشک که به  
طور گسترده به عنوان یکی از عالئم کالسیک 
کووید شناخته می شود، معموال از هر 10 نفری 

که آزمایش آن ها مثبت است، چهار نفر را تحت 
تاثیر قرار می دهد.ســرفه مداوم به معنای سرفه 
کــردن چند بار در روز بــه مدت نصف روز یا 

بیشتر است و معموال بسیار خشک خواهد بود.
* انسداد بینی

  انسداد بینی معموال با سرماخوردگی نیز همراه 
است اما به  طور فزاینده ای به عنوان یکی از عالئم 
کووید گزارش می شود؛ به  طوری  که 51 درصد 
از کاربــران برنامه زوئی می گویند که از آن رنج 
می برند. اسپری ها یا قطره های بینی ممکن است 

به تسکین این درد کمک کنند.
* آبریزش بینی

  آبریزش بینی توسط 51 درصد از کاربران در 
برنامه زوئی گزارش شــده است. آبریزش بینی 
یکی از عالئم کلیدی عفونت اُمیکرون محسوب 
می شود؛ همچنین می تواند نشانه سرماخوردگی یا 
آنفلوآنزا باشد اما اگر احساس ناخوشایندی دارید 
آزمایش بدهید یا تا زمانی که احســاس بهتری 

ندارید، خود را ایزوله کنید.
*  سرفه)با خلط(

  طبق این گزارش 47 درصد از کاربران برنامه 
زوئی ســرفه همراه با خلط داشتند که احتماال 
نشانه عفونت کووید است؛ اگرچه ممکن است 
این موضوع ناشی از سرماخوردگی یا آنفلوآنزا 
 )NHS(نیز باشد. سرویس سالمت ملی بریتانیا
توصیه می کند در صورت مشاهده عالئم کووید 
در خانه بمانید و از تماس با افراد دیگر خودداری 

کنید.
*  عطسه کردن

در مجموع 44 درصــد از افراد آلوده به کووید 
عطسه را به عنوان یک عالمت در برنامه زوئی 
گزارش کرده اند؛ اگرچه این عطسه میان کسانی 
که واکسینه و سپس آزمایش ویروس آن ها مثبت 

شده، شایع تر است.
* صدای خشن

افراد آلوده به اُمیکرون گــزارش کردند قبل 

از شروع احســاس ناخوشی، صدایی خشن 
داشتند. نتایج مطالعات نشان داده  بین کووید 
و تحرک تارهای صوتی ارتباط وجود دارد و 
این عفونت خطر فلج تارهای صوتی را به دلیل 
آسیب اعصاب محیطی افزایش می دهد. این 
مورد اغلب نشانه اولیه عفونت شده و معموال 

جای خود را به گلودرد داده است.
* درد و درد عضالنی

  بــدن درد و درد به عنوان یکی از عالئم همه 
سویه های کووید گزارش شده است؛ به  طوری  

که برخی از بیماران مبتال به اُمیکرون از کمردرد 
شکایت دارند. درد فقط چند روز طول می کشد 

و معموال در شروع بیماری رخ می دهد.
*  خستگی

خستگی، خفیف و شدید، با امیکرون همچنین 
سویه های قبلی کووید مرتبط است و معموال 
بین پنج تا هشــت روز ادامه خواهد داشت و 
می تواند علی رغم اســتراحت یا داشتن یک 
خواب خوب شبانه احساس ناخوشی در شما 

ایجاد کند .

گروه ســالمت //  دفتر بهبــود تغذیه جامعه معاونت 
بهداشت وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
توصیه هایی را در خصوص تغذیه صحیح در ایام مدرسه 

ارائه داد.
توصیه هــای تغذیه ای دفتر بهبود تغذیــه جامعه وزارت 

بهداشت به دانش آموزان به شرح زیر است:
1. صبحانه وعده ای ضروری و مهم برای حفظ سالمت 

بدن است
  صبحانه مهمترین وعده غذایی روز اســت، اما بسیاری 
از کودکان و نوجوانان به طور منظم صبحانه نمی خورند. 
خــوردن یک صبحانه مغذی می تواند بــه دانش  آموزان 
کمک کند تا تغذیه بهتر و حتی عملکرد بهتری در مدرسه 
داشته باشد.در یک صبحانه مقوی، توصیه می شود از انواع 
نان بویژه نان های تیره و سبوس دار در کنار مواد غذایی 
حاوی پروتئین مانند پنیر و تخم مرغ استفاده شود. همراه 
کردن این اقالم غذایی با شیر و مغز دانه هایی مثل گردو به 
تامین مواد مغذی مورد نیاز بدن دانش آموزان کمک خواهد 
کرد.مطالعات نشان می دهد که خوردن یک صبحانه مغذی 
باعث بهبود عملکرد مغز به ویژه حافظه و یادگیری می شود. 

صبحانه خوردن گرســنگی را در طول ساعات مدرسه 
کاهش می دهد که خود می تواند باعث کاهش حواس پرتی 
شده و عملکرد تحصیلی، خلق و خو و رفتار دانش آموز را 
بهتر کند.کودکان و نوجوانانی که صبحانه می خورند عملکرد 
تحصیلی بهتری نســبت به بقیه دارند. همچنین خوردن 
صبحانه سبب کنترل اشتها شده و میل به خوردن شیرینی ها 
و مــواد غذایی با ارزش تغذیه ای پایین را کاهش می یابد. 
نخوردن صبحانه با تمایل به خوردن مقدار غذای بیش از 
نیاز بدن در وعده های بعدی همراه اســت که خود باعث 
اضافه وزن و چاقی در فرد خواهد شد. میزان پرخاشگری 
و افسردگی و کمبود مواد مغذی در بین دانش آموزانی که 
صبحانه می خورند نسبت به افرادی که صبحانه نمی خورند 

به مراتب کمتر است.
 ۲. مصــرف میان وعده  های ســالم در ســاعات بین 

کالس ها اهمیت زیادی دارد.
  میان وعده که به عنوان مصرف مواد غذایی بین وعده های 

غذایی اصلی تعریف می شود، یکی از منابع اصلی دریافت 
کالری است. دانش آموزان عالوه بر سه وعده غذایی اصلی 
به میان وعده نیز نیاز دارند. دانش آموزان در این سنین باید 
برای نگه  داشتن قند خون در حد طبیعی، حتما میان وعده، 
البته از نوع میان وعده های ســالم، استفاده کنند تا فعالیت 
سیســتم عصبی و عملکرد مغز آنها در حد مطلوب باقی 
بماند. نخوردن میان وعده ها با کاهش قند خون در این افراد 
همراه اســت که خود می تواند با پرخاشگری، عدم توجه 
کافی به دروس در ســر کالس و عدم تمرکز و یادگیری 
کافی همراه باشد.دانش آموز چه میان وعده هایی استفاده 
کند تا هم به رشد آنها کمک کند و هم به یادگیری بهتر آنها؟

بهترین میان وعده ها بــرای دانش آموزان لقمه نان و پنیر 
و گردو، انواع میوه ها )ســیب، پرتقال، نارنگی، موز، هلو، 
زردآلو، لیمو شیرین و ...( و سبزیجات تازه )مانند هویج، 
کاهو، خیار و ...( و میوه های خشک )ماننده برگه میوه ها، 
کشمش و انجیر خشک و مویز و توت خشک(، مغزدانه ها 

)مانند گردو، فندق، پســته و بادام(، شیر و بیسکویت های 
سبوس دار اســت.یادمان باشد که میان وعده هایی مانند 
چیپس و غالت حجیم شده نه تنها ارزش غذایی کمی دارند 
بلکه یکی از دالیل اضافه وزن و چاقی در بین دانش آموزان 
هستند. استفاده از نانها محلی از جمله نان های خشک و 
نان های سبوس دار نیز می تواند گزینه مناسبی برای مصرف 

میان وعده ها در بین دانش آموزان باشد.
3. وعده ناهار دانش  آموزان را اهمیت بدهید

  وعده ناهار یکی از وعده های اصلی اســت که در تامین 
انرژی و مواد مغذی مورد نیاز بدن بویژه برای دانش آموزان 
که در ســنین رشد قرار دارند اهمیت زیادی دارد. یکی از 
نکات بسیار مهم در وعده غذایی ناهار دانش آموزان، زمان 
مصرف آن اســت که نباید خیلی به تاخیر بیفتد. توصیه 
می شود تمام دانش آموزان وعده غذایی ناهار خود را بین 
ســاعت 12 تا 1 ظهر مصرف کنند و مصرف این وعده به 
بعد از تعطیل شدن مدرسه موکول نشود. در وعده غذایی 
ناهار، دانش آموزان می توانند از انواع غذاهای مرسوم در 
فرهنگ ایرانی استفاده کنند؛ مشروط بر اینکه میزان چربی 
این غذاها خیلی زیاد نباشد، از غذاهای سرخ کرده به تکرر 

استفاده نشود و این وعده غذایی در کنار خود حتما یک 
واحد لبنیات و یک واحد ســبزی )مثل سبزی خوردن یا 
ســاالد یا دو تا خیار یا گوجه( را به همراه داشــته باشد.

اگر دانش آموزان وعده غذایی ناهار خود را از مدرسه تهیه 
می کنند بهتر اســت به آنها آموزش داده شود که مصرف 
غذاهای پرچرب و فست فودها در مدرسه به عنوان ناهار 
به حداکثر یک یا دو بار در ماه محدود شود و بیشتر روزها 
از سایر غذاهای سنتی که در مدارس سرو می شود استفاده 
کنند.اگر می بینید که امکان ناهار خوردن در مدرسه برای 
دانش آموز مهیا نیست یا دانش آموز بیشتر اوقات در مدرسه 
از غذاهای ناسالم استفاده می کند بهتر است یک لقمه نان 
و پنیر برای وی بگذارید تا در ساعت ناهار آنرا به عنوان 
یک میان وعده مصرف کند تا برای خوردن ناهار به منزل 
برسد. استفاده از انواع ساالدها به عنوان وعده ناهار نیز برای 
دانش آموزان می تواند جذاب باشد.برای اینکه این ساالد را 
به عنوان یک وعده برای دانش آموزان جا بیندازید می توانید 
در این ساالدها از انواع حبوبات پخته شده، کمی پنیر رنده 
شده و کمی گوشت مرغ نیز استفاده کنید تا دانش آموز آن را 

به عنوان یک وعده اصلی بپذیرد . 

مهمترین وعده غذایی برای دانش  آموزان 

  

  

آگهی مزایده ) نوبت اول(
 اجرای احکام حقوقی دادگستری پارسيان به موجب پرونده اجرايی 140040920001178119 که 
محکوم عليه عبدالحسين کريمی فرزند اسماعيل محکوم است به پرداخت مهريه به ميزان 886 عدد 
سکه کامل بهار آزادي طرح قديم به عنوان اصل خواسته به انضمام پرداخت هزينه دادرسی به مبلغ 
شــش ميليون و چهارصد و هشتاد ودو هزار ريال وپرداخت مبلغ ده ميليون ريال بابت حق الوکاله 
وکيل در حق محکوم له خانم صبريه منتظری محکوم گرديده اســت لذا نسبت به مزايده دو پالک 
زمين کشاورزی ويک پالک تجاری و مسکونی واقع در شهر پارسيان می نمايد . موضوع مزايده به 

شرح ذيل:
* مورد ارزيابي دو قطعه زمين کشاورزی قديمی به مساحت ارائه شده بشرح ذيل می باشد: 1( قطعه يک واقع در باغستان نزديکی 
زمين آقايان زارع و افشاری به مساحت 25428 متر مربع. 2( قطعه دو در همان محدوده واقع در روستای باغستان شهرستان پارسيان 
به مساحت 14925/6 متر مربع . ب( وضعيت موجود : اراضي بصورت زمين زراعي آيش بوده که بصورت اشتراکي با اراضي 
طرفين طبق گفته مطلعين کشت مي شود . داراي يک حلقه چاه اشتراکي با حقابه از سهم مشاع با قابليت کاشت سبزيجات ، صيفي 
و تباکو و انشعاب برق که طبق گفته مطلعين محلي بعلت مشکل ترانس موقتا قطع مي باشد. ج( وضعيت اسناد مالکيت : اراضي 
فوق الذکر دارای اسناد مالکيت ثبتي بشرح ذيل می باشد: قطعه يک به مساحت 25428 متر مربع پالک ثبتي 344 اصلي بخش 21 
بشماره ثبت 460 صفحه 376 دفتر 3 واحد ثبتی پارسيان و شماره سند 222927ت7 بنام اسماعيل کريمی فرزند عبداله. قطعه دو 
به مساحت14925/6متر مربع پالک ثبتي 342 اصلي بخش 21 بشماره ثبت 459 صفحه 373 دفتر 3 واحد ثبتی پارسيان و شماره 
سند 222926ت بنام اسماعيل کريمی فرزند عبداله لذا با توجه به کارشناسی صورت گرفته قطعه يک:به مبلغ 18816720000ريال 
وقطعه دوم به مبلغ 11044944000ريال می باشد که سهم محکوم عليه از اين اراضی کشاورزی به ميزان قدرالسهم از اموال مرحوم 
اسماعيل کريمی طبق گواهی انحصارورائت می باشد . * مورد ارزيابی ساختمان دوطبقه تجاری و مسکونی به پالک ثبتی 10 فرعی 
از 2566 اصلی ذيل ثبت 702 واقع در بخش 21ثبتی پارسيان بنام مرحوم اسماعيل کريمی با مساحت عرصه148/7 مترمربع واقع 
در خيابان معلم سه راه سی دستگاه که براساس وضع موجود دارای اعيانی يک باب ساختمان دو طبقه با مساحت 148/7 مترمربع 
وطبقه اول واحد مسکونی با مساحت حدود 170متر می باشد که ارزش ششدانگ ملک به انضمام انشعاب آب و برق به مبلغ 
31ميليارد ريال معادل سه ميليارد ويکصد ميليون تومان می باشد که سهم محکوم عليه عبدالحسين کريمی از اين پالک ثبتی به ميزان 

دو دانگ از ششدانگ پالک ثبتی می باشد . وقت انجام مزايده روز شنبه 1401/07/30ساعت 11 صبح می باشد. 
محل مزايده دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری پارسيان می باشد .

مال موضوع مزايده با شرايط ذيل از طريق مزايده حضوری به فروش می رسد .
1- فروش نقدی است و ده درصد مبلغ قيمت بصورت نقدی به حساب نقدی به حساب 2171295501005 سپرده دادگستری پارسيان 

پرداخت والباقی مبلغ حداکثر ظرف يک ماه می باشد .
2-  اجرای احکام در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .

3- مبلغ مزايده از مبلغ پايه شروع می شود و باالترين پيشنهاد برنده خواهد بود در صورتيکه برنده يک ماه از جلسه مزايده و با انقضای 
مهلت از پرداخت بهاء مورد مزايده خودداری نمايد مسئول کسر احتمالی قيمت و خساراتی که از تجديد مزايده حاصل می شود خواهد 

بود .و متقاضيان شرکت در مزايده برای کسب اطالع بيشتر می توانند به اجرای احکام حقوقی دادگستری پارسيان مراجعه نمايند .

حميد توکلی- مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان پارسيان

ن سند مالکیت آگهی فقدا
 نظر به اينکه خانم مريم/ رضوانی فرزند يوســف به اســتناد دو فقره استشــهاديه محلی بشماره 
140121723136012302 مورخ 22 /1401/06 ارســالی از دفترخانه 103 بندرعباس مدعيست که 
ســند مالکيت ششدانگ عرصه و اعيان يک قطعه آپارتمان به پالک ثبتی 12 فرعی از 2167 اصلی 
، مفروز و مجزا شــده از 3 فرعی از اصلی مذکور ، قطعه 8 در طبقه 5 و واقع در بخش 01 ناحيه 
يک بندرعباس به مساحت 182.42 متر مربع بشماره چاپی 000611 سری ه سال 93 با شماره دفتر 
الکترونيکی 0139420323054017744 که در صفحه 191 دفتر امالک جلد 476ذيل شماره 93389 
که بنام مريم / رضوانی فرزند يوســف شماره شناسنامه 12486 تاريخ تولد 1353/07/18صادره از 

ميناب دارای شــماره ملی 3420124872 ثبت ، صادر و تسليم گرديده که سند فوق بعلتی نامشخص مفقود گرديده ، تقاضای 
صدور سند مالکيت المثنی نموده ضمنا مورد ثبت به موجب سند رهنی شماره 10429 مورخ 1394/07/13 دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 54 شهر بندرعباس استان هرمزگان بنفع بانک ملی ايران شعبه بازار زيتون بندرعباس به مبلغ479.732.991 ريال به مدت 
120 ماه در رهن قرار گرفته است لذا استناد ماده 120 آئين نامه اصالحی و تبصره ذيل آن بدينوسيله اعالم ميشود هر کس مدعی 
انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل سند مالکيت در نزد خود ميباشد بايستی از تاريخ انتشار آگهی ظرف مدت 10 
روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکيت به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد در غير اين صورت وفق مقررات اقدام 

می گردد .  274/م/الف  -تاريخ انتشار :1401/07/18
 ابوالحسن دستوری - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بندرعباس 

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و توزیعی صنعت گران رودان شرکت تعاونی هب شماره ثبت 151 و شناهس ملی 14003264567   
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ1399/11/20 که طی نامه شماره 37/2683 مورخ 1399/11/26 به تاييد اداره تعاون ، 
کار و رفاه اجتماعی شهرستان رودان رسيده است تصميمات ذيل اتخاذ شد : - سمت اعضای هيئت مديره به شرح ذيل تعيين 
گرديد: - آقای راضيه بختيارپور به شماره ملی 3392681695 به سمت رئيس هيئت مديره - آقای احسان اميری به شماره 
ملی 2380029342 به سمت منشی هيئت مديره - آقای عقيل بختيارپور به شماره ملی 3391781017 به سمت مديرعامل 
و نائب رئيس هيئت مديره - خانم شکيبا ايران پور به شماره ملی 3130910298 به سمت عضو هيئت مديره )عضوعلی 
البدل( - آقای عليرضا بناوند به شــماره ملی 4690127271 به سمت عضو هيئت مديره )عضوعلی البدل( - کليه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء رئيس هيئت مديره به اتفاق 

مديرعامل و اسناد و نامه های عادی با امضای مديرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . )1390486(
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری رودان

) آگهی مناقصه شماره 1 /1401 ( )نوبت اول(
کمیته امداد امام خمینی )ره( استان هرمزگان در نظر دارد ، تعمیرات ساختمان مهمانسرای شهرستان 
بندرعباس خود را با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت ) setadiran.ir ( و با شماره مناقصه 2001004247000001به صورت الکترونیکی بصورت 

به افراد و شرکتهای دارای صالحیت واگذار نماید .
1- زمان انتشار در سایت 20 /07 /1401ساعت 8 صبح تا تاریخ 08/09 /1401ساعت : 19:00

2- مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 20 /07 /1401ساعت 8 صبح  تا 07/25 /1401 ساعت 19
3- تاریخ بازدید از تاریخ 1401/07/23 ساعت 10صبح تا 24 /07 /1401 ساعت 13

4- آخرین مهلت ارائه پیشنهادات قیمت از تاریخ 07/25/ 1401 ساعت 8 صبح تا تاریخ 09 /08 /1401 ساعت 14:30 
5- زمان بازگشایی پاکات مناقصه تاریخ 10 /08 /1401 ساعت 10 

6- زمان اعالم به برنده تاریخ 1401/08/11 ساعت 10
7- هزینه کارشناسی کاال و انتشار در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد . 

8- آدرس بازدید : شهرســتان بندرعباس -گلشهر شــمالی - خیابان مصطفی خمینی -کوی دامائی -روبروی شهرک 
آسمان -ساختمان شماره دو کمیته امداد امام خمینی)ره( استان هرمزگان

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد : 1( برگزاری مناقصه صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد 
و کلیه مراحل فرایند مزایده شــامل خرید و دریافت اسناد مناقصه )در صورت وجود هزینه مربوطه ( ، پرداخت تضمین 
شــرکت در مناقصه ) ودیعه( ، ارسال پیشنهادات قیمت ،بازگشایی پاکات ، اعالم به برنده ، واریز وجه مناقصه در بستر 
سامانه از این  طریق امکان پذیر می باشد .  2( اسناد مناقصه شرکت کننده ها هم در سامانه بارگزاری گردد و هم بصورت 
عینی هم مهر و موم شــده  تحویل کمیته امداد به آدرس : سه راه فرودگاه  - جنب بنیاد مسکن انقالب اسالمی – اداره 

کمیته امداد امام خمینی – واحد پشتیبانی بشماره تلفن : 07633672377 نمایند .
3( عالقمندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی ) توکن ( با مرکز پشتیبانی 

و راهبردی سامانه : 1456 -021 
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها،در سایت سامانه )www.setadiran.ir (بخش ثبت نام  /پروفایل مزایده 

گر« موجود است .

کمیته امداد امام خمینی )ره( 
استان هرمزگان

شایع ترین عالئم کنونی کووید چیست؟

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

شهرستان های زرد کرونایی هرمزگان افزایش یافتند
گروه ســالمت // سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: 
شهرستان های زرد رنگ کرونایی استان افزایش یافته و سه شهرستان 

هرمزگان در وضعیت زرد کرونایی )نسبتاً پر خطر( قرار دارد. 
   دکتر فاطمه نوروزیان افزود: شهرســتان های حاجی آباد، جاسک و 

پارسیان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.به گزارش ایسنا ؛ وی بیان 
کرد: همچنین شهرستان های بندرخمیر، رودان، سیریک بوموسی، بستک، 
بشــاگرد، بندرلنگه، بندرعباس، قشم و میناب در وضعیت آبی کرونایی 

قرار دارند .

فروردین :
فعل و انفعاالت کهکشــانی یک دوره ی جدیدی 
را در زندگی شــما رقم خواهد زد. شاید تصمیم 
بگیرید کمتر بیــرون بروید و زیــاد با آدم های 
جدید معاشرت نکنید. اگر در این مدت رابطه ای شکل گرفت، 
 حتما از حد معمول عمیق تر خواهد بود. هفته های آینده بسیار 
مهم اســت، چون باید در این فاصله تــاش کنید تا بعضی از 

رفتارهای تان را اصاح نمایید .
   اردیبهشت :

هفته های گذشــته مدام به فکــر چیزهای جدید 
 بودید، با آدم های جدید آشــنا شــدید و بیشتر 
وقت تان را بیرون از منزل سپری کردید. اما اکنون 
زمان آن رسیده که استراحت کنید. فعل و انفعاالت کهکشانی از 
شــما می خواهند امروز را در منزل بمانید و سعی کنید به ثبات 
برسید. می توانید انتظار اوقات خوشی را در منزل داشته باشید .

  خرداد :
امروز می توانید از تغییراتی که در راه اســت لذت 
ببرید. شــاید به این نتیجه برسید که برای تان بهتر 
اســت دوباره با دوســتان قدیمی ارتباط برقرار 
کنید، البته می دانید که اول از همه باید یک ســری مسایل را که 
پیوندتان را به هم زده بود حل کنید. شــاید یک ماه زمان الزم 
باشد تا دنیای احساسی تان را سر و سامان دهید و بتوانید اوقات 

دل انگیزی را تجربه کنید .
   تیر :

امــروز می توانید در روابط تان ســازنده تر عمل 
کنید. شاید دوستان جدید پیدا کنید یا این که اوقات 
خوشــی را با دوستان قدیمی تان بگذرانید. ممکن 
است تصمیم بگیرید که روابط عاشقانه تان را شدت ببخشید. در 
هر صورت، فعل و انفعات کهکشانی به شما فرصت خواهد داد 
تا برای سامت احساسات تان به منابع مفیدی دست پیدا کنید .

    مرداد :
به تازگی خودتان را بــه خوبی در محل کار اثبات 
کردید و به طور کلی بخشی از شخصیت تان در این 
فرآیند به ثبات رسید. انگار چیزی درست کرده اید 
که بعد از پردازش بسیار اکنون قصد دارید آن را به فروش برسانید. 
اگر همین طور است، از این فرصت برای عرضه ی آن استفاه کنید 

تا شاید بتوانید پول خوبی به دست آورید .
 شهریور :

 فعــل و انفعــاالت کهکشــانی یــک دوره ی 
ســازش پذیر را برای شما به ارمغان آورده است. 
به هر کجا که بروید بــا خودتان موجی از اعتماد 
به نفس، وضوح ذهن و انرژی های مثبت به همراه خواهید برد. 
تا همین چندی پیش کلی انرژی مصرف کردید تا به این مرحله 

برسید، پس حاال که موفق شده اید از قدرت تان لذت ببرید .
  مهر :

امروز فرصتی خواهید داشــت تا از دست همه ی 
آن چیزهایی که مانع تولد دوباره ی شما می شدند 
خاص شوید. تنها چیزی که ممکن است جلوی 
مســیرتان سبز شود این است که مجبورید به هر ترتیبی شده با 
دیگران ارتبــاط برقرار کنید، حتی اگر ترجیح تان چیز دیگری 
است. این موردی نیست که با آن مقابله کنید، باید آن را بپذیرید .

   آبان :
فعل و انفعاالت کهکشانی یک دوره ی سازنده را برای 
شما به ارمغان آورده اند. برای این که به مرحله ای که 
در آن هستید برسید تاش زیادی کرده اید. هر کسی 
 نداند خودتان که می دانید چه مســیر طوالنی ای را تا به این جا 
آمده اید! مهم نیســت چه کار می کنید، فقط باید در هر شرایطی 
بزرگ فکر کنید.  نباید وقت تان را تلف کنید، بهتر است همین اآلن 
دست به کار شوید. برای این که زودتر به نتیجه برسید باید هر چه 

سریع تر با ترس های تان مواجه شوید .
  آذر :

شــاید امروز مجبور شوید بیشتر زحمت بکشید. 
اکنون وقت آن اســت که خواب و خیاالت واهی 
را کنار بگذارید و پا به دنیای واقعیت ها بگذارید. 
از مردم بیش از حد فاصله گرفته اید، اما اکنون وقت آن رسیده 
که با دیگران معاشــرت کنید و در جمع باشید. بخش مهمی از 
هر کاری مشارکت و همراهی با سایرین است. یادتان باشد که 
عقب نشــینی نکنید، بگذارید افکار مثبت و منفی با هم بروز 
کند. بعدا می توانید آن ها را از هم جدا کنید و فقط روی بعضی 
از آن ها متمرکز شوید.اآلن فقط کافی است راه را باز بگذارید 

تا افکارتان بروز کند .
  دی :

از تعامات امروز می توانید برداشت های مختلفی 
 داشــته باشید. شــاید به دنبال گســترش فضای 
ذهنی تان هســتید یا این که از خودتان سواالت 
فلســفی می پرسید یا حتی ممکن اســت به فکر یک سفر دور 
و دراز باشــید. حاال با همه ی این اوصاف چه کار می خواهید 
بکنید؟ آیا دوســت دارید کتاب های فلسفی کانت را بخوانید یا 
این که بیشتر دل تان می خواهد به سفر چین بروید.  اکنون زمان 
آن است که یک بار و برای همیشه با گذشته مواجه شوید. آینده 

در انتظار شماست و جای وقت تلف کردن نیست .
 بهمن :

چند مدتی اســت که مدام در فکر احساسات تان 
بودیــد و این که چه طور بــه آن ها جهت دهید. 
حاال دیگر این مرحله از کار به پایان رسیده و شما 
هم به خوبی از پس آن برآمدیــد. اما حاال که فعل و انفعاالت 
 کهکشــانی به شما اجازه می دهد، دوســت دارید که کمی هم 
 تکانه ای تر یعنی بدون برنامه و با تصمیمات آنی عمل کنید. اگر 
کارها آن طور که انتظار داشتید پیش نرفت خودتان را ناراحت 
نکنید، چون وقتی به هدف نزدیک باشــید این چیزها مشکلی 
 درســت نخواهد کرد. تا دســت به کار نشــوید اتفاق خاصی 

نمی افتد .
 اسفند : 

امروز دوباره افکار مثبت به ذهن تان هجوم خواهند 
آورد. امــروز بــا آدم های جدید آشــنا خواهید 
 شــد و ارتباطات عمیقی را تجربــه خواهید کرد. 
 هفته های پیش رو بسیار برای شما مهم است. اوقات خوبی برای

 لذت بردن در انتظار شماست، پس بگذارید آهنگ زندگی شما 
را به رقص دربیاورد!

 ذهــن رویاپرداز شــما با کهکشــان ها پیوند دارد، اما شــما 
این پیوند را به چشــم نمی بینید.ســعی نکنیــد همین امروز 
همــه چیــز را حل کنید، در عــوض از لحظــات زندگی تان 
 لذت ببرید و مطمئن باشــید که تا چنــد روز آینده راحت تر 

می توانید مشکات را حل کنید .
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امام  حسین )ع( :  از ستم کردن بر آن کس که جز خدا کسی ندارد دوری کن
) روضه بحار ج 2 ص 118(

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به : روزنامه منطقه جنوب کشور
بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

آئين نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا
روزنامه نگار موظف است ضمن دفاع از آزادی خبر و تفسیر و 
انتقاد، اسرار حرفه ای خود را حفظ کند و از افشای اطالعات و 
اخباری که به صورت محرمانه به دست می آورد به جز مواردی 

که با حکم دادگاه مشخص می شود، خودداری کند.

نمایندگي استانها:
جنوب سیستان و  بلوچستان  شهریار سروش 09158453646         
کرمان  آرزو توکلی چترودی            034-91019101     
کهگیلویه و بویراحمد  علیزاده             09173413270  
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گروه گزارش // مدیــر کل کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان هرمزگان گفت: ۶2 فعالیت در 
 کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان برگزار 
می شود که این فعالیت ها کتاب محور و همراه با 

قصه گویی است .
   مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
هرمزگان در مرحله اســتانی بیســت و چهارمین 
جشــنواره بین المللی قصه گویی در بندرعباس با 
تبریک هفته کــودک و هفته وحدت و آغاز امامت 
حضرت ولی عصر)عج(، با بیان اینکه 20۸ قصه گو 
از مناطق مختلف اســتان در مرحله کتابخانه ای با 
یکدیگر به رقابت پرداختند؛ اظهار داشت : در نهایت 
41 قصه گو به مرحله اســتانی بیست و چهارمین 
جشــنواره بین المللی قصه گویی در بندرعباس راه 
یافتند که با یکدیگر به رقابت پرداخته و برگزیدگان 
به مرحله منطقه ای راه می یابند . پروین پشتکوهی 
اظهار داشت : اعضای کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانــان هرمزگان همواره در بیســت و چهار 
جشنواره قصه گویی خوش درخشیده اند؛ زیرا کالم 
هرمزگانی ها پر از حکمت، روایت، زیبایی و صداقت 
است.پشــتکوهی اظهار داشــت : اولین قصه گوی 
 عالم هم خداوند اســت و بیش از دوهزار قصه در 
قرآن کریم داریم که ما قصص قرآنی را شــنیده ایم 
وخوانده ایم. مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانــان هرمزگان  افــزود: قصه و قصه گویی 
از اثربخش ترین شــیوه هاست.پشــتکوهی گفت: 
 در برخی کشــورها قصه ها در قالب انیمیشن برای
  ایجاد امیدآفرینی و تربیــت تولید و قصه گوها به 

قصه گویی پرداخته اند.
  وی از قصه گوها خواســت که قصه های شان را 
عالوه بر جشــنواره، در مدارس، مهدها، جمع های 
خانوادگــی و... نیز بیان کننــد و از پدربزرگ ها 
ومادربزرگ ها هم بخواهند قصه گویی برایشــان 
داشــته باشــند.مدیر کل کانون پــرورش فکری 
 کودکان و نوجوانان هرمــزگان گفت: قصه گویان 
 فعالیت های شان را از کتابخوانی آغاز کردند. وی افزود: 
 قصه گویــان بــه خودبــاوری رســیده ودارای 

اعتماد بنفس باالیی هستند.

  پشــتکوهی خاطرنشان کرد: 62 فعالیت در کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می شود 
که این فعالیت ها کتاب محور و همراه با قصه گویی 

است.
  وی گفــت: با قصه ها، امیــد و انگیزه در زندگی 
افزایش می یابد و با قصه گویی برای فرزندان ایران، 

امیدآفرینی می کنیم.
  عفت تفضلی مسئول دبیرخانه بیست و چهارمین 
جشنواره بین المللی قصه گویی در استان هرمزگان نیز 
اظهارداشت : قصه گویان در 5بخش بزرگسال، آیینی 
وسنتی، زنان ومردان، دختران و پسران)نوجوان( و 
زبان اشــاره با یکدیگر به رقابت پرداختند. تفضلی 
افزود: برگزیده های ایــن بخش ها پس از مرحله 
استانی، به مرحله منطقه ای می روند و قصه گویی 

می کنند. 
  وی گفــت: در مرحلــه منطقــه ای، قصه گویان 
 هرمزگانــی بــا قصــه گویانــی از اســتان های 

خراســان جنوبی، خراســان رضوی، سیســتان 
وبلوچســتان، یزد و کرمان رقابت می کنند. تفصلی 
خاطرنشــان کرد: برگزیدگان مرحلــه منطقه ای 
جشنواره به جشنواره کشوری راه می یابند ودر شب 

یلدا با یکدیگر به رقابت می پردازند. 
  وی گفــت: در  بخش بین المللی جشــنواره نیز 
 امیدواریم نماینده داشــته باشــیم و برگزیده حوزه 
بین المللی نیز بــا قصه گویان بین المللی به رقابت 

خواهند پرداخت .

 اولین قصه گوی عالم هم خداوند 
اســت و بیش از دوهزار قصه در 
قرآن کریــم داریم کــه ما قصص 
قرآنی را شنیده ایم وخوانده ایم.

مدیــر کل کانــون پــرورش فکری 
هرمــزگان   نوجوانــان  و  کــودکان 
افــزود: قصــه و قصــه گویــی از 

اثربخش ترین شیوه هاست

,,
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