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گروه خبر // مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان اطالعیه 
مهم بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش را اعالم 

کرد. 
بــه گزارش خبرنگار دریا ، رضــا آخوندزاده گفت: 
در راستای بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی 
کشــور، مودیان مالیاتی که حداکثر تا تاریخ 16 آبان 

سال جاری  نسبت به انصراف اعتراض خود )از تاریخ 
16مهر ماه ســال جاری( در هــر مرحله از  فرآیند 
دادرسی مالیاتی و پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی 
خویش اقدام نمایند، از 100درصد بخشودگی جرائم 
قابل بخشــش متعلقه که به مدیران کل امور مالیاتی 

تفویض گردیده بهره مند خواهند گردید.

مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان خبر داد

اطالعیه مهم بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش
مدیرعامل نیروگاه بندرعباس خبر داد 

آغاز تعمیرات دوره ای واحد 320 مگاواتی سه بخار نیروگاه بندرعباس

مدیرعامل نیروگاه بندرعباس خبر داد 
آغاز تعمیرات دوره ای واحد 32۰ 

مگاواتی سه بخار نیروگاه بندرعباس
در بررسی وضعیت نرخ بیکاری در تابستان ۱۴۰۱ ؛

هرمزگان در صدر بیکارترین ها قرار 
8گرفت

گروه خبر // مدیرعامل نیروگاه بندرعباس از آغاز 
تعمیرات دوره ای واحد 320 مگاواتی سه بخار این 

نیروگاه در راستای رفع موانع تولید خبر داد.
به گزارش خبرنگار دریا ؛داریوش محمودی هدف 
تعمیرات دوره ای این واحــد را رفع موانع تولید در 
جهت باالبردن راندمان و افزایش تولید عنوان کرد و 
افزود: طبق برنامه زمان بندی مدت زمان اجرای این 
عملیات 15 روز اســت که پس از اتمام عملیات، به 

میزان 270 مگاوات ساعت انرژی به مدار می آید.
مدیرعامل نیــروگاه بندرعباس اضافه کرد: در برنامه 

عملیاتی واحــد 3 بخار این نیروگاه، شستشــوی 
النگستروم، جت پرشر لوله های کندانسور، رفع نشتی 
از بویلر، بررســی شافت C.W.PUMP  شماره 
5، تعمیرات تکمیلی فیدپمپ شــماره 3، رفع نشتی 
از فیدپمپ شماره 2، تست هیترها و تعمیرات روتین 

انجام خواهد شد.
الزم به ذکر اســت نیروگاه بندرعبــاس با دارا بودن 
4 واحــد بخار و 2 واحــد گازی به ظرفیت 1320 
مگاوات نقش مهمی در پایداری شبکه سراسری برق 

ایفا می کند.

گروه خبر// مدیر نمایندگی ولی فقیه 
در امور اهل ســنت هرمزگان گفت: 
دشمن اسالم باید بداند که نمی تواند 
با تفکر ایجاد شکاف به نظام اسالمی 
ضربه وارد کند چرا که این انقالب پویا 
و زمینه ساز ظهور منجی عالم است. 

 حجت االســام احمدرضــا باوقار، 
مدیــر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل 
سنت  اســتان هرمزگان ضمن تبریک 
والدت حضــرت محمد)صلی اهلل علیه 
وآله  وسلم( و حضرت امام صادق)علیه 
السام( ضمن اســتناد به آیه »لََقْد َکاَن 
لَُکْم فِی َرُسوِل اهلَلّ أُْسَوٌة َحَسنٌَة«  اظهار 
داشت: شخصیت رسول خدا)صلی اهلل 
علیه وآله  وســلم( در تمام ابعاد الگو 
و نقطه مشــترک و محور وحدت امت 

اسامی است.
مدیر نمایندگــی ولی فقیــه در امور 
به  افزود: دشمن  اهل ســنت هرمزگان 
طور مستقیم و غیرمســتقیم در برهم 
زدن وحدت، ایجاد اختاف و کشاندن 
جامعه اســامی به ســمت نزاع نقش 
مهمی دارد لذا با توجه به منویات مقام 
به  العالی تمسک  معظم رهبری مدظله 
وحدت کلمه و برافراشتن پرچم برادری 
برای ملت و کشورمان، از واجب ترین 

واجبات بشمار می رود. 
حجت االسام دکتر باوقار با اشاره به 

اتفاقات اخیر در کشــور اظهار داشت: 
اتفاقات و جریاناتی کــه در این چند 
هفته اخیر در کشــور رخ داد، اهمیت 
مقوله وحدت را بیش از پیش نمایانگر 
می کنــد.  مدیر نمایندگی ولی فقیه در 
امور اهل ســنت هرمــزگان بیان کرد: 
حضور قدرتمند و پرشکوه ملت ایران 
توطئه دشمنان انقاب و اسام را خنثی 
کرد  اما احتمال توطئه و فتنه دشمنان 
هنوز هم وجود دارد چنانچه رهبر معظم 
انقاب اسامی در سخنرانی اخیر خود 
در دانشگاه افسری به صراحت اصل و 

فرع ماجرا را بیان فرمودند. 
وی با بیان اینکه آنچه در داخل کشور 
اســامی  رقم خورد، عــدم آگاهی و 
بی بصیرتی و مــزدوری جریان نفاق 
بود، خاطر نشان کرد: هدف جریانات 
اخیر در کشــور اسامی، تقابل با بنیان 
ایران اســامی و قدرتمند است که به 
وضوح حضور و برنامه ریزی های از 
پیش تعیین شده ی آمریکای جنایتکار 
و رژیم صهیونیســتی در این اتفاقات 

مشاهده می شود.  
دکتر باوقار با اشــاره به سخنان مقام 
معظم رهبری مدظلــه العالی ادامه داد: 
ایران  وحدت کلمه، رمز پیروزی ملت 
در مراحل مختلف بوده و امروز نیز مهم 
ترین وســیله ی ملت ما برای مقابله با 

تحریک ها و توطئه هاســت، لذا باید 
وحدت کلمه را در جامعه حفظ کرد. 

  وی بــا بیان اینکه پیام اســام، پیام 
وحدت، امنیت و  برادری است تصریح 
کرد: دشمن اسام باید بداند که نمی تواند 
با تفکر ایجاد شکاف  به نظام اسامی 
ضربه وارد کند چرا که این انقاب پویا 

و زمینه ساز ظهور منجی عالم است. 
مدیــر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل 
ســنت افزود: اتفاقات اخیر بیانگر این 
مهم اســت که ایران قــوی و قدرتمند 
خار چشــم رژیم های ماننــد آمریکا 
و صهیونیســت و انگلیس است و آنها 
قطعًا تجزیــه ایران و تحلیل قدرت آن 
را همواره در دستور کار خود داشته و 
دارند. حجت االسام باوقار با اشاره به 
آغاز هفته وحــدت در 12 ربیع االول 
اظهار داشت: قرآن کریم وحدت را یکی 
از مهمترین ابزار برای اسام بیان کرده 
و می فرماید که به ریســمان دین الهی 
چنگ زنیدو از راه ها متفرق نشوید. وی 
با بیان اینکه حیات دین اســام بر پایه 
وحدت بنا شده اســت ادامه داد:  دین 
اسام، دین اتحاد و وحدت است و این 
وحدت رمز مانــدگاری این دین مبین 
اســت. دکتر باوقار با بیان اینکه برای 
مســلمانان جهان یک دشمن مشترک 
وجود دارد و آن استعمارگرانی هستند 

که چشم طمع بر سرزمین های مسلمین 
استعماری  دولت های  افزود:  دوخته اند 
امروزه با هر شیوه ای درصدد اختاف 
افکنی بین مســلمانان جهان هســتند. 
مدیــر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل 
ســنت خاطر نشــان کرد: موج اسام 
هراسی در ســطح جهان، ایران هراسی 
با تمرکز بر منطقه غرب آسیا و انقابی 
هراســی برای عناصر داخل کشور و 
برخی از افکار عمومی از توطئه های 
مسلم استکبار است. دکتر باوقار گفت: 
تعابیری که رهبر معظم انقاب پیرامون 
مســئله وحدت به کار گرفته اند، افق 
دید جامعی را برای پیشــرفت دنیای 
اســام پیش روی مسلمانان قرار داده 
اســت و آمیختگی این اندیشه با لبیک 
گفتن پیروان مذاهب اســامی یکی از 
مهمترین عوامل پیروزی انقاب اسامی 
و پیروزی در هشت سال دفاع مقدس 
و ســایر فتنه های داخلــی و خارجی 
بوده اســت. به گزارش فارس ؛ مدیر 
نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت 
بزرگ  گواه  داشــت:  اذعان  هرمزگان 
لبیک به ندای وحدت، شــهادت یازده 
هزار شــهید اهل سنت از آغاز انقاب 
اســامی تا به امروز در سرزمین ایران 
اسامی است که در پیروزی انقاب و 

دفاع مقدس نقش آفرینی کرده اند.

مدیر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت هرمزگان :

انقالب اسالمی، انقالبی پویا و زمینه ساز ظهور منجی عالم است

گروه خبر // عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت:باید قدرت خرید مردم را افزایش داد چراکه 
کاهش این قدرت اتفاق بسیار ناخوشایند است. 

 به گزارش خبرنگار دریا ؛ احمد مرادی با اشــاره به اینکه دولت باید از ادامه افزایش قیمت 
کاالهای اساســی جلوگیری کند، گفت: سران قوا باید دست به دست هم دهند و تمام سعی و 
تاش خود را برای ایجاد اشــتغال و تسهیل معیشــت و رفاه مردم به کار گیرند لذا جلوگیری 
از هر گونه افزایش خودســرانه قیمت کاالهای اساسی اصلی ترین و اساسی ترین قدم در این 
مســیر است. نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای 
اسامی با بیان اینکه باید قدرت خرید مردم را افزایش داد چراکه کاهش این قدرت اتفاق بسیار 
ناخوشایندی است که نارضایتی را در کشور افزایش می دهد، افزود: به آقای رئیس جمهور تاکید 
موکد دارم که با کوتاه کردن دســت دالل ها جلوی افزایش بی رویه قیمت ها را بگیرد تا مردم 

کمی به آرامش اقتصادی برسند. وی با بیان اینکه دولت باید برای کنترل قیمت ها سیاست های 
خود را تغییر دهد چراکه اگر خرید تضمینی و کنترل قیمت برای تولیدکننده توسط دولت اتفاق 
نیفتد ما شــاهد قیمت های بیشتر برای مصرف کننده هستیم، ادامه داد: بیشترین برد را دالل ها و 
واسطه گرها از عرضه کاالهای اساسی می کنند چراکه تولیدکننده محصول خود را با قیمت ارزان 

می فروشد و مصرف کننده با قیمت باال می خرد و در این بین دالل بیشترین سود را می کند.
عضو کمیســیون انرژی مجلس شــورای اســامی بر ضرورت کنترل نظام بازار تاکید کرد و 
گفت: وزارت صمت و وزارت جهاد کشــاورزی نیز در کنترل بازار محصوالت کشــاورزی و 
دامداری موفق نبوده اند بنابراین مسئوالن باید با درک شرایط حساس جامعه تغییرات اساسی 
در سیاست های خود داده و مشــکات را جدی بگیرند البته مجلس شرایط و قوانین الزم را 

برای آن ها ایجاد کرده است.

احمد مرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس :

باید قدرت خرید مردم را افزایش داد
دولت باید از ادامه افزایش قیمت کاالهای اساسی جلوگیری کند

مدیرعامل صبا فوالد خلیج فارس:  

برای توسعه صبا فوالد عزم جدی داریم 

گروه خبر // مهندس خلیل قاسمی 
رئیس ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت استان هرمزگان ضمن حضور 
در شــرکت صبا فوالد خلیج فارس، 
به همراه دکتر احســان دشــتیانه 
مدیرعامل صبــا فوالد از روند تولید 
و اقدامات در این شــرکت بازدید و 
و  مدیرعامل  با  مشترک  نشست  در 

معاونین صبا فوالد حضور یافت. 
بــه گــزارش خبرنگار دریــا، دکتر 
احسان دشتیانه مدیرعامل صبا فوالد 
در نشست با رئیس سازمان صنعت، 
معــدن و تجارت اســتان هرمزگان 

ضمن ارائه گزارشی از روند اقدامات 
صورت گرفته در این شــرکت، تامین 
قطعات مورد نیاز، برنامه ریزی جهت 
تعمیرات، پیاده ســازی سیستم های 
مدیریت کیفیت ایزو و ارتقای فرهنگ 
ســازمانی را از جمله این فعالیت ها 

برشمرد.
وی همچنین از روند افزایشــی تولید 
بریکت گرم آهن اســفنجی در صبا 
فوالد خبر داد و افزود: تمام تاش ما 
این اســت که تا پایان سال جاری به 
رکــورد تولید بیش از یک میلیون تن 

بریکت گرم دست پیدا کنیم.

فوالد  صبــا  شــرکت  مدیرعامــل 
خلیج فارس با اشاره به عزم جدی در 
جهت اجرای پروژه توسعه صبا فوالد، 
بیان داشــت: صندوق بازنشســتگی 
کشــوری به عنوان ســهامدار اصلی 
صبا فوالد با جدیت پیگیر توسعه این 
مجموعه است و در مدیران این شرکت 
نیز عــزم جدی جهت توســعه صبا 
فوالد وجود دارد و برای تامین مالی 
آن پیگیری های الزم صورت گرفته 
است. دکتر دشــتیانه، پیگیری ورود 
صبا فوالد به بورس با روش افزایش 
سرمایه را دیگر فعالیت مهم انجام شده 
در این مجموعه طــی ماه های اخیر 
اعام کرد و اظهار داشت: صبا فوالد از 
استعداد و ظرفیت خوبی جهت توسعه 

برخوردار است.
همچنین در این نشست مهندس خلیل 
قاسمی رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان هرمزگان، ضمن تشکر 
و قدردانــی از اقدامات خوب و مؤثر 
معاونین،  مدیرعامل،  دشــتیانه  دکتر 
مدیران و کارکنان صبا فوالد در جهت 

ارتقای تولید در این مجموعه، گفت: 
افزایش تولید و صادرات در صبا فوالد 
مایه افتخار اســت که این موفقیت با 
تاش و همدلی همه ارکان آن به دست 

آمده است.
وی ادامــه داد: در خصــوص طرح 
توســعه صبا فوالد نیــز وظایفی که 
بر عهده داریم را انجــام می دهیم و 

حمایت الزم را خواهیم داشت.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان هرمزگان، این استان را سومین 
تولید کننده فوالد در کشور اعام کرد 
و افزود: هرمزگان با توجه به ساحلی 
بودن و همچنین ظرفیت های معدنی از 
جمله سنگ آهن، از توانمندی خوبی 
جهت توســعه تولید فوالد برخوردار 
اســت و ســرمایه گذاری ها در این 

عرصه مورد حمایت قرار می گیرد.
مهندس قاســمی، هدف گذاری تولید 
10 میلیــون تن فــوالد، راه اندازی 
شــهرک فوالدی و فعال سازی بیشتر 
معادن را از جمله مهترین اقدامات در 

این زمینه برشمرد.

صادرات مرکبات تازه از هرمزگان به چین
صفحه 2 را بخوانید



پشت پرده سیاست 

مواضع خسارت بار ممنوع!  
در حــوادث یک ماه اخیر نقش چهره ها و تریبــون داران بار دیگر در دعوت 
به همدلی، کاهش التهابات   یا در مقابل رادیکال شــدن اتفاقات ،عصبی کردن 
جامعه و... مشخص شد. در   این بین  اظهارات عجیب و غریب و در عین حال 
جنجالی  دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر درباره حجاب همزمان با ناآرامی 
ها و آشوب ها ؛ با واکنش های تند وتیزی علیه او همراه شد.  سیدمحمدصالح  
هاشمی گلپایگانی در بخشی از اظهارات خود در  دومین نشست مسئوالن عفاف 
و حجاب دستگاه های اجرایی کشور،  به بیان راهکارهایی برای گسترش عفاف 
و حجــاب در جامعه پرداخت و در همین باره اظهار کرد :» چند میلیون راننده 
تاکسی  اینترنتی اگر بدانند که با سوار کردن فرد بی حجاب جریمه می شوند باالی 
50 درصد مشکل کشــف حجاب در خودروها حل می شود و در این صورت 
چهار میلیون آمر به معروف و ناهی از منکر بدون هرگونه تنشی خواهیم داشت.«  
اظهاراتی  که در شرایط فعلی کشور و همزمان با ناآرامی ها و اغتشاشات موجود  
با واکنش طیف گســترده ای از کاربران فضای مجازی به ویژه فعاالن اصولگرا 
همراه شد .در همین زمینه، احسان صالحی فعال رسانه ای، این اظهارات هاشمی 
گلپایگانی را در راستای دو قطبی سازی کشور دانست و درصفحه توئیتری خود 
نوشت:» چند روز پس از تأکید رهبرانقاب بر این که بحث بر سر حجاب نیست، 
هاشمی گلپایگانی باز همان فایل را با راهکاری از جنس قرار دادن مردم مقابل 
هم باز کرد. این موتور تولید نفرت که در ماه های اخیر به سود پروژه قطبی ساز 
دشمن پمپاژ کرد، طبیعی و صرفا از سر نادانی است؟ قرار نیست خاموش شود؟« 
.در همین باره  مهدی عرفاتی، دبیر شــورای اطاع رسانی دولت  نیز با تاکید بر 
این که اظهارات  هاشــمی گلپایگانی به پروژه دو قطبی سازی کمک می کند در 
صفحه شخصی اینستاگرامی خود با ادبیاتی صریح از دبیر ستاد امر به معروف و 
نهی از منکر خواست که سکوت کند :» بصیرت فقط در اعام موضع نیست، گاهی 
در ســکوت است! مواضع شما و امثال شما که عامل شکاف و دو دستگی مردم 
است، خود بزرگ ترین منکر است. لطفا خاموش!« . کاربر دیگری نیز  نوشت :» 
نظرات مشعشع  هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور 
بار دیگر نشان داد حرف های ... او بیشتر محرک نفرت پراکنی و عامل برانگیختن 
خشــم اجتماعی در جامعه است تا راه حل بهبود مشکات.«   واکنش ها اما به 
همین جا ختم نشــد و حتی  برخی از چهره های رسانه ای ،اظهارات دبیر ستاد 
امر به معروف و نهی از منکر را مشــکوک دانســتند و خواستار ورود نیروهای 
امنیتی به این ماجرا شــدند. به عنوان نمونه  مجتبی امینی، تهیه کننده گاندو در 
این باره نوشت :» به عنوان یک دلسوز نظام و شهروند از دستگاه های اطاعاتی 
کشور خواهشمندم پرونده و عقبه جناب آقای هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به 
معروف را بررسی کنند.پروژه تولید نفرت و دوقطبی سازی مشهود است، ردپای 
خرابکاری و نفوذ دیده می شود.« سید محمود رضوی، مشاور فرهنگی رئیس 
مجلس  نیز در توئیتی نوشت:» عدالت آن است که در کنار تذکر به هنرمندان و 
ورزشکاران بابت اتفاقات اخیر، دستگاه های امنیتی و قضایی با افرادی همچون 
آقای هاشمی گلپایگانی که اظهارات تحریک آمیز و بی مورد می کنند به سرعت 
و شدت برخورد کنند. لعنت بر دهانی که بی موقع باز شود.«رضا غامی، رئیس 
مرکز پژوهش های علوم انسانی نیز در توئیتی نوشت:» ستاد امر به معروف یا باید 
تعطیل شود یا تحول بنیادی پیدا کند... این ستاد تا امروز،عمدتا برای نظام هزینه 
ساز بوده است«. علی اکبر رائفی پور نیز در توئیتی در این زمینه نوشت:» امیدوارم 
جهالت باشد نه خیانت! اظهارات  هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف و 
نهی از منکر مصداق دقیق دمیدن در آتش تفرقه، نفرت و عصبانیت مردم است.

اگر مسئوالن ذی ربط او را کنترل نمی کنند برای دفاع از کشور و  مردم چاره ای 
جز افشاگری درباره او نمی ماند.« احمد امیرآبادی ،نماینده مردم قم هم در توئیتی 

با هشــتگ های #نهی_از منکر و #بصیرت در این باره نوشت: » یکی به 
این برادر بگه حرف نزن یا کمتر حرف بزن !!!چقدر باید نیروهای انقابی به 
خاطر ندانم کاری های شما هزینه بدهند.آیا افرادی مثل ایشان با این سخنان 
باعث شکاف و دودستگی در جامعه نمی شوند؟«  در این میان شاید یکی 
از مهم ترین موضع گیری ها در این باره از ســوی مهدی فضائلی، عضو 
دفتر رهبر انقاب بیان شــد که  در حساب کاربری خود  نوشت: »موضع 
غیراخاقی حسن عباسی علیه ورزشــکاران و سخنان نامعقول هاشمی 
گلپایگانی درباره برخورد با بدحجابی، به ویژه در این شرایط، خسارت بار 
است و حضرت آقا نیز درگذشته چنین مواضع و نظراتی را نفی کرده اند«.

جنجال ثریایی » رائفی پور«
 حضــور اخیر علی اکبر رائفی پور چهره رســانه ای در ســیمای ملی با 
حاشــیه هایی همراه بود و  ادعاهای او درباره تیراندازی به سه هواپیمای 
مسافربری با تکذیبیه ســازمان هواپیمایی  کشور همراه شد. گفتنی است 
رائفی پور یک شــنبه شــب این هفته  در برنامه  زنده تلویزیونی »ثریا « 
حاضر شد ودر بخشی از صحبت های خود با این زمینه که دشمنان به دنبال 
ایجاد یک خبر و اتفاق بزرگ برای ادامه دادن تنش و ناآرامی  هســتند،  
ادعا کرد: »طبق مستندات موجود، امروز به سه هواپیمای مسافربری ایرانی 
شلیک شده ولی الحمدهلل منجر به مشــکل خاصی نشده است.« او حتی 
در پاســخ به ســوال مجری این برنامه که آیا این ادعا مستند است یا نه ؟ 
تاکید کرد که این ادعا مســتند  است.  ســاعاتی بعد اما  میراکبر رضوی، 
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور در خصوص گفت و گوی تلویزیونی 
علی  اکبر رائفی پور در برنامه ثریا با اظهار بی اطاعی درباره تیراندازی به 
سه هواپیمای ایرانی، این ادعای رائفی پور را رد کرد و گفت :» تنها مرجع 
پاسخگویی در خصوص این خبر ســازمان هواپیمایی کشوری است. لذا 
درخواست من از رســانه ها و خبرگزاری ها این است که به جز سازمان 
هواپیمایی کشــور به منابع دیگری در این خصوص استناد نشود.« وی در 
خصوص ماجرای بمب گذاری هواپیمایی ماهان در هند که  رائفی پور هم 
در صحبت های  خود به آن اشاره کرد ، گفت: »این خبر در زمان انتشار از 
سوی سازمان هواپیمایی کشور تکذیب شد و اطاع رسانی های الزم در 
این زمینه صورت گرفت.« پای این اظهارات رائفی پور اما به فضای مجازی 
نیز کشیده شد، کاربری در انتقاد از اظهارات رائفی پور نوشت :» یا ادعاهای  
رائفی پور صحیح است  یا غلط ! اگر به سمت هواپیمای مسافربری شلیک 
شده است این کشور ده ها مســئول در این حوزه دارد که باید درباره آن 
اظهارنظر کنند که اگر این اتفاق ، خدایی ناکرده ، رخ داده باشد و اولین بار 
از زبان این شخص منتشر شده باشد حقیقتا تمام سیستم کنترل و فرماندهی 
و امنیتی مملکت ما به طور کامل زیر سوال است. گزینه دوم این است که 
این شخص در آنتن زنده در حال دروغگویی است ! دروغی بسیار خطرناک 
که می تواند آثاری بسیار سنگین و طوالنی مدت برای کشور ما داشته باشد. 
در صورت دروغگویی درباره چنین مسئله مهمی آیا با این شخص برخورد 
الزم خواهد شد؟«  از سوی دیگر اما برخی از کاربران فضای مجازی تاکید 
کردند که فارغ از ادعاهای او درباره شلیک به سه هواپیمای ایرانی، برایند 
ســخنان او در این برنامه مقبول و قابل تامل بوده است. کاربری  با اشاره 
به توان رائفی پور برای ارتباط گرفتن با بخشــی از نســل جدید  نوشت: 
»رائفی پور در برنامه ثریا به نکات مهمی از جمله کاســتی های پلیس و 
دستگاه سیاست گذار برای ارائه سریع و شفاف خبرها ، تشریح نفرت پراکنی 
به عنوان رشته اتصال همه ترفندهای جنگ هیبریدی اخیر و تاش حاکمیت 

برای تالیف قلوب از طریق گفت وگو اشاره کرد« .

انتقاد از توقیف گذرنامه برخی چهره های منتقد 
به تازگی توقیف گذرنامه برخی چهره های هنری و ورزشی که انتقاداتی از وقوع 
رخداد غم انگیز فوت مهسا امینی داشتند، حاشیه هایی را به  دنبال داشت. نورنیوز 
رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی کشور نوشت: اگر چه دیروز اعام 
شد که گذرنامه برخی از این افراد مسترد شده اما به  هر حال این اقدام به  ویژه 
پس از بیانات صریح رهبر معظم انقاب و تاکید ایشان بر ضرورت تفکیک و 
دسته بندی رفتار و گفتار و حتی اقدامات افراد در رخدادهای اخیر چندان موجه 
به نظر نمی رسد. توجه ناکافی به ضرورت اجتناب از چنین اقداماتی ضمن آن 
که موجب واگرایی در جامعه می شــود اساسا غیر ضروری بوده و مشکلی را 
حل نمی کند. حراست از اعتبار و حیثیت چهره های ملی در حوزه های فرهنگی، 
هنری، ورزشی و... به  ویژه آن گروه که تاکنون توانسته اند بدون ورود به حواشی 
با بیان نظــرات و انتقادات منصفانه خود، ضمن همدردی با آســیب دیدگان 
جریانــات اخیر، دعوت به وحدت و همدلی را پیشــه کنند یکی از اقدامات 
مهمی اســت که برای جلوگیری از مخدوش شدن انسجام ملی و جداسازی 
صف دلســوزان از اغتشاشــگران باید مورد اهتمام جدی و پیگیری همراه با 
حساســیت همه آحاد مردم و همچنین دستگاه های مسئول باشد. تسنیم نیز 
نوشت:» بدیهی است رویکردهایی مانند ضبط گذرنامه بر ابهامات درباره میزان 
دقت  تحفظ از سرمایه های اجتماعی نظام خواهد افزود و چنین تصمیماتی با 
استقبال بیش از پیش رسانه ها و جریانات معاند که به دنبال یارگیری از میان 
فرهیختگان، نخبگان، هنرمندان و چهره های شناخته شده ملی با هدف تقویت 
دوقطبی ها، دیگری ســازی ها و جبهه بندی های »ما و آن ها« در ایران هستند، 
روبه رو خواهد شــد«. در این میان  اخبــاری مبنی بر توقیف گذرنامه  های 
همایون شجریان و سحر دولتشاهی به نقل از شاهداِن عینی در برخی رسانه ها 
منتشر شد که ساعاتی بعد از سوی آوا مشکاتیان -خواهرزاده همایون شجریان 
-تایید شد.ایســنا  گزارش داد : مشکل خروج از کشور چهره های فرهنگی  و 
ورزشــی نظیر علی دایی و همایون شجریان برطرف و گذرنامه آن ها تحویل 
شــده است. هرچند برخی کاربران این خبر را تکذیب کردند. با این حال روز 
گذشــته دیده بان ایران مدعی شد که از سوی یکی از مسئوالن اجرایی خانه 

سینما، خبر ممنوع الخروجی شهاب حسینی اعام شده است.
سرلشــکر ســامی: با همین جوانانی که فریب خورده اند از 

دشمن انتقام می گیریم
سردار سرلشکر حسین سامی، فرمانده کل سپاه خطاب به آشوبگران خیابانی، 
گفت: چرا در خیابان به بسیجی ها و مدافعان امنیت حمله می کنید؟ چرا افتخار 
شما مثل افتخار دشمن شده است؟ اگر یک نیروی مدافع امنیت و وطن و اسام  
را شــهید کنید افتخار می کنید و آیا می توانید به تاریخ پاسخ بدهید؟ چرا این 
گونه عمل می کنید؟ مگر این نظام جز استقال ،آزاد شدن و جز برای رفع فقر 
و محرومیت و جز برای پیشرفت و امنیت و جز برای رفاه و جز برای مفتخر 
کردن این  مردم در همه عرصه های رقابت کار دیگری می کند؟ چرا می خواهید 
بر این ایستادگی آسیب بزنید؟ چرا حرف های حق را نمی شنوید و در غوغای 
باطل و در فضای مه آلود گرفتار شــده ایــد و چرا به ارکان مقدس انقاب و 
نظام اهانت می کنید؟ آیا آمریکا به چیزی غیر از این می اندیشد؟ فرمانده کل 
سپاه اظهار کرد: شما که امروز بسیجیان را شهید می کنید این بسیجی ها همان 
هایی هستند که در دمای 40 درجه زیر صفر در ارتفاعات غرب کشور برای 
نگهداری از حرمت نوامیس شما منجمد می شوند. به دشمن می گوییم با همین 
جوانانی که فریب شما را خورده اند به سراغ شما خواهیم آمد. این اندک جوانان 
به دامان ملت برمی گردند و شــما را به زودی خواهند شناخت. ما با همین ها 
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مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خبر داد 
صادرات مرکبات تازه از هرمزگان

 به چین
 گروه خبــر //  مدیریت حفظ نباتات ســازمان جهاد 
کشــاورزی از فراهم شدن امکان صادرات مرکبات از مبدأ 
هرمزگان به چین خبر داد. عبدالرضا اشــرف منصوری با 
اشاره به تنظیم و تنفیذ شیوه نامه جدید صادراتی بین اداره کل 
گمرکات جمهوری خلق چین و وزارت جهاد کشــاورزی 
ایران، اظهارداشــت: امکان صادرات محصوالت مرکباتی 
ایران و هرمزگان به جمهوری خلق چین مهیا شــده است 
و در حال حاضر می توانیم صادرات مرکباتی چون پرتقال 
شیرین، نارنگی و لیمو شیرین استان به چین را در دستورکار 
قرار دهیم. وی افزود: این شــیوه نامه الزاماتی چون رعایت 
یک سری استانداردهای بهداشتی و نباتی را دارد اما ممکن 
است در آینده استانداردهای دیگری چون استاندارد ملی، 
ایمنی و مواد غذایی چین هم به آن اضافه شود. مدیر حفظ 
نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با بیان اینکه در 
حال حاضر رعایت شــدن استانداردهای گیاهی مهم ترین 
شرط صادرات به کشور چین است؛ گفت: صادرکنندگان به 
چین باید ابتدا تاییدیه خود را از وزارت جهاد کشــاورزی 
دریافت کنند و ســپس اطاعات خود را در سایت اعام 
شــده در شیوه نامه که متعلق به کشور چین است ثبت کنند 
تا بتوانند صادرات خود را انجام دهند. اشــرف منصوری 
ادامه داد: محصولی که می خواهد صادر شود باید براساس 
شــیوه نامه های اباغی همچون کنتــرل تلفیقی فیزیکی و 
شــیمیایی و کلیه آفت کش های مجاز تولید شــده باشد و 
همچنین اطاعات باغــداران و باغات اعم از محل تولید، 
نــام و آدرس باغ و راه های برقراری ارتباط با تولید کننده 
در اختیار کشور مقصد قرار بگیرد. وی عنوان کرد: اقدامات 
پس از برداشــت محصول همچون بسته بندی، فرآوری و 
نگهداری نیز در امر صادرات بســیار حائز اهمیت است و 
به همین منظور تمام شیوه نامه ها به دستگاه ها و سازمان ها 
همچون نظام صنفی کشاورزی، سازمان نظام مهندسی و.... 
اعام و ارسال شــده اســت و باغداران و صادرکنندگان 
می توانند از این طریق در جریان ریز مســائل قرار بگیرند 
ضمن اینکه اگر شــبهه یا ابهامی وجود داشت می توانند به 
معاونت بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد کشاورزی 
مراجعه کنند. مدیر حفظ نباتات ســازمان جهاد کشاورزی 
هرمزگان خاطرنشان کرد: بسته بندی محصوالت صادراتی 
دارای پروتکل های خاصی است و الزامًا باید اطاعات در 
بسته بندی به زبان چینی درج شود، همچنین برای چگونگی 
نگهداری محصوالت در ســردخانه ها و دمای داخلی آنها 
نیز دستورالعمل هایی وجود دارد که در شیوه نامه صادراتی 
ذکر شده است. به گزارش مهر، وی تاکیدکرد: محصوالتی 
که قابلیت صادرات را داشته باشند و بتوانند استانداردهای 
الزم را تامین کنند با کانتینرهای یخچالی به کشــور مقصد 
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سرمقاله

 درخصوص اغتشاشــات اخیر، برخی که خود را بــه خواب زده بودند و 
نمی خواستند واقعیات و پشــت پرده این قضا را باور کنند، تفکر و تامل در 
بیانات رهبر معظم انقاب باعث می شود پشــت پرده این حوادث را بیشتر 
متوجه شوند. اعترافات برخی دستگیرشدگان حوادث اخیر نیز نشان می دهد 
که سرکردگان شــان بصورت برنامه ریزی شده وبا حمایت دشمنان اقدام به 
ناامن کردن کشــور کردند که رهبرمعظم انقاب بیانات بسیار مهمی را در این 
حوزه داشــتند. حضرت آیت اهلل خامنه ای و فرمانده معظم کل قوا  در سخنان 
مهمی با اشاره به حوادث اخیر تأکید کردند: با صراحت می گویم این حوادث 
طراحی امریکا، رژیم صهیونیســتی و دنباله رو های آن ها است. مشکل اصلی 
آن ها با ایران قوی و مستقل و پیشرفت کشور است. ملت ایران در این حوادث 
کامًا قوی ظاهر شد و در آینده نیز هر جا که الزم باشد، شجاعانه وارد میدان 
خواهد شد. در این حوادث بیش از همه به سازمان انتظامی کشور و به بسیج 
و به ملت ایران ظلم شــد. البته ملت ایران در این حادثه نیز همچون حوادث 
دیگر کامًا قوی ظاهر شد و در آینده هم به همین صورت خواهد بود.ایشان 
ملت ایران را همچون موالی خود حضرت امیرالمومنین علی )ع( ملتی مظلوم 
و در عین حال قوی خواندند و افزودند: در این حادثه ای که پیش آمد، دختر 
جوانی درگذشت که دل ما هم سوخت، اما واکنِش به این حادثه که بدون تحقیق 
و بدون اینکه امر مسّلمی وجود داشته باشد، عده ای بیایند خیابان ها را ناامن 
کنند، قرآن آتش بزنند، حجاب از ســر زن محجبه بکشند، مسجد و حسینیه 
و خودروی مردم را به آتش بکشــند، یک واکنش عادی و طبیعی نبود.رهبر 
انقاب اسامی با تأکید بر اینکه این اغتشاش ها برنامه ریزی شده بود، گفتند: 
اگر قضیه این دختر جوان هم نبود، بهانه دیگری به وجود می آوردند تا امسال 
در اول مهر، در کشور نا امنی و اغتشاش ایجاد کنند. من به صراحت می گویم 
این اغتشاش ها و ناامنی ها، طراحی امریکا و رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی 
بود و حقوق بگیران آن ها و برخی از ایرانی های خائن در خارج به آن ها کمک 
کردند. برخی افراد نسبت به اینکه گفته شود فان حادثه طراحی و کار دشمن 
بوده است،حساس هستند و سینه سپر می کنند برای دفاع از سازمان جاسوسی 
امریکا و صهیونیست ها و انواع تحلیل ها و لفاظی های مغالطه آمیز را نیز به کار 
می گیرند تا بگویند کار خارجی ها نیست. در دنیا، اغتشاش های زیادی به وجود 
می آید و در اروپا و به خصوص فرانسه و پاریس هر چند وقت یک بار اغتشاش 
مفصلی به وجود می آید، اما آیا تاکنون شده است که رئیس جمهور امریکا مجلس 
نمایندگان امریکا از اغتشاشگران حمایت کنند و بیانیه بدهند؟ آیا سابقه دارد 
که پیام بدهند و بگویند در کنار شما هستیم؟ آیا سابقه دارد رسانه های جمعی 
وابسته به سرمایه داری امریکا و مزدوران آن ها همانند برخی دولت های منطقه 
و از جمله سعودی ها از اغتشاشگران در این کشور ها حمایت کنند؟ و آیا سابقه 
دارد امریکایی ها اعام کنند که ما فان ســخت افزار یا نرم افزار اینترنتی را در 
اختیار اغتشاشگران قرار می دهیم تا به راحتی ارتباط برقرار کنند؟ اما چنین 
حمایت هایی در ایران بار ها اتفاق افتاده است. پس چگونه است که برخی ها 
دست خارجی را نمی بینند و چگونه انسان هوشمند احساس نکند که در پشت 
این حوادث دست های دیگری در کار است.ایشان با تأکید بر اینکه اظهار تأسف 
امریکایی ها برای از دنیا رفتن یک دختر دروغ اســت و آن ها برخاف ظاهر، 
به علت به دســت آوردن این بهانه برای حادثه آفرینی شادمان هستند، گفتند: 
در کشــور، مسئوالن سه قوه اظهار تأسف کردند و قوه قضاییه قول داده است 
که موضوع را تا نهایت دنبال کند تا مشخص شود مقصری وجود دارد یا نه و 
اینکه مقصر کیســت؟ تحقیق یعنی همین. حال، چگونه می شود یک سازمان 
و یک مجموعه عظیم خدمتگزار برای احتمال اینکه خطایی ســر زده باشد، 
مورد تهمت قرار گیرد. هیچ منطقی پشت سر این کار نیست و این کار، عاملی 
جز دستگاه های جاسوسی و سیاست گذاران عنود خارجی ندارد.رهبر انقاب 
اسامی با طرح این سؤال که انگیزه دولت های خارجی برای ایجاد اغتشاش 
و ناامنی در کشور چیســت؟ افزودند: آن ها احساس می کنند کشور در حال 
پیشرفت به ســوی قدرت همه جانبه است و این موضوع را نمی توانند تحمل 
کنند.حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به شتاب گرفتن پیشرفت کشور در همه 
بخش ها و تاش ها برای گشوده شدن برخی گره های قدیمی و فعال شدن بخش 
تولید و دانش بنیان ها و توانایی کشور برای خنثی کردن تحریم ها تأکید کردند: 
آن ها نمی خواهند این پیشرفت ها در کشور شکل بگیرد و به منظور متوقف کردن 
این حرکت، برای تعطیلی دانشگاه ها و ناامنی خیابان ها و درگیر شدن مسئوالن 
به مســائل جدید در شمال غرب و جنوب شرق کشور، برنامه ریزی کرده اند.

ایشان با تأکید بر اینکه دشمن در محاسبات خود درباره شمال غرب و جنوب 
شرق کشور دچار اشتباه است، گفتند: من در میان قوم بلوچ زندگی کرده ام و 
آن ها عمیقاً به جمهوری اسامی وفادار هستند. قوم ُکرد نیز یکی از پیشرفته ترین 
اقوام ایرانی و عاقمند به میهن، اسام و نظام هستند بنابراین نقشه آن ها نخواهد 
گرفت. طراحی و اقدامات دشمنان نشان دهنده باطن آن ها است. همان دشمنی 
که در اظهارات دیپلماسی می گوید ما قصد تهاجم به ایران و تغییر نظام و قصد 
دشمنی نداریم، چنین باطنی دارد و به دنبال توطئه ایجاد اغتشاش، نابود کردن 
امنیت کشور و تحریک هیجان کسانی است که ممکن است با برخی هیجان ها 
تحریک شوند.حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه امریکا فقط مخالف 
جمهوری اســامی نیست و با ایران قوی و مستقل نیز مخالف است، افزودند: 
آن ها به دنبال ایران دوران پهلوی هســتند که همچون گاو شیرده مطیع اوامر 
آن ها بود.پشت صحنه قضایای اخیر، این زورگویان قرار دارند و دعوا بر سر از 
دنیا رفتن یک دختر جوان و یا بر سر با حجاب و بدحجاب نیست. خیلی از 
کسانی که حجاب کامل ندارند، جزو هواداران جدی جمهوری اسامی هستند 
و در مراسم مختلف شرکت می کنند. دعوا و بحث بر سر استقال و ایستادگی و 
تقویت و اقتدار ایران اسامی است.رهبر انقاب اسامی در ادامه چند نکته را 
بیان کردند و افزودند: این کسانی که در خیابان ها فساد و تخریب می کنند، همه 
یک حکم ندارند برخی جوانان و نوجوانانی هستند که بر اثر هیجان ناشی از 
ماحظه یک برنامه اینترنتی به خیابان می آیند. چنین افرادی را می توان با یک 
تذکر و توضیح صحنه هدایت کرد. حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه 
در مجموع همه کســانی که به خیابان آمده اند در مقابل ملت ایران و جوانان 
مؤمن و غیور، عده بسیار کمی هســتند، گفتند: البته برخی از این افرادی که 
به خیابان می آیند، از بازمانده های عناصر ضربه خورده از جمهوری اسامی 
همچون منافقان، تجزیه طلبان، سلطنت طلبان و خانواده های ساواکی های منفور 
هستند که قوه قضاییه باید به تناسب مشارکت در تخریب ها و ضربه به امنیت 
خیابانها، مجازات تعیین، و آن ها را محاکمه کند.نکته دیگری که رهبر انقاب 
اسامی به آن اشاره کردند، مواضع برخی خواص در ابتدای این ماجرا بود. در 
اول کار برخی خواص بدون تحقیق و احتماالً ناشی از دلسوزی، اطاعیه و بیانیه 
دادند و اظهار نظر کردند. برخی از آن ها اتهام را به سمت سازمان انتظامی بردند 
و برخی هم مجموعه نظام را متهم کردند. اکنون که دیدند قضیه چیست و نتیجه 
حرف های آنان با برنامه ریزی دشمن چه اتفاقاتی را در خیابان ها رقم زده است، 
باید کار خود را جبران و صریحاً اعام کنند با آنچه اتفاق افتاده و با برنامه دشمن 
خارجی، مخالفند.ایشان افزودند: وقتی عنصر سیاسی امریکایی این قضایا را به 
دیوار برلین تشبیه می کند باید بفهمید قضیه چیست و اگر نفهمیدید حاال بفهمید 
و صریحاً موضع گیری کنید. رهبر انقاب اسامی همچنین به موضع گیری های 
برخی چهره های ورزشــی و هنری اشاره و خاطرنشان کردند: از نظر من این 
موضع گیری ها هیچ اهمیتی ندارد و نباید در مورد آن ها حساسیت به خرج داد. 
جامعه هنری و ورزشی ما سالم است و در آن عناصر مؤمن و با شرف کم نیستند 
و موضع گیری چند نفر ارزشی ندارد. تطبیق اینکه موضع گیری آن ها عناوین 
مجرمانه دارد یا نه با قوه قضاییه اســت، ولی از لحاظ عمومی، موضع گیری 
این افراد ارزشی ندارد و جامعه هنری و ورزشی با این مواضع دشمن شادکن 

   علی زارعیآلوده نخواهد شد.

از خواب بیدار شوند 

گروه خبر //  عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
اعتبار  اختصاص  از  مجلس شورای اسالمی 
۵0 هزار میلیاردی به افزایش حقوق کارکنان 
و بازنشستگان دولت خبر داد و گفت: این 
افزایش حقوق، در سقف بودجه ۱۴0۱ تعیین 
شده  است و ســقف بودجه تغییر نمی کند 
فقط نوعی جابجایی در اعتبارات هزینه ای 

انجام می شود. 
محمــد خدابخشــی در مــورد، »الیحـــه 
متناسـب ســـازی حقـوق کارکنـان دولـت 
و بازنشستگان کشــوری و لشگری« گفت: 
این اقــدام دولت ســیزدهم گام عملی برای 
ترمیم حقوق کارکنان دولت بدون رشــد پایه 

پولی است، دو فوریت این الیحه در مجلس 
تصویب شد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس تصریح کرد: با این الیحه حدود یک 
میلیون تومان به صــورت پلکانی به حقوق 
کارکنان دولت اضافه می شــود بر این اساس 
افرادی که 10 میلیون حقوق دریافت می کنند، 
یــک میلیون تومــان به حقــوق آنها اضافه 
می شود و کارمندانی که زیر 10 میلیون تومان 
حقوق دریافت می کنند بیشــتر از 10 درصد 

حقوق شان اضافه می شود.
نماینده مردم الیگودرز بیان داشت: دولت 50 
هزار میلیــارد تومان اعتبار به افزایش حقوق 
کارمنــدان اختصاص داده اســت، البته این 

افزایش حقوق، در سقف بودجه 1401 تعیین 
شده  است و سقف بودجه تغییر نمی کند فقط 
نوعی جابجایــی در اعتبارات هزینه ای انجام 

می شود.
خدابخشی افزود: این اقدام دولت در راستای 
کمک به کارکنان دولت و با حفظ قدرت خرید 
آنها انجام شده است و مجلس هم با تصویب 
دو فوریــت این الیحه به دولت کمک می کند 

تا بتواند مشکات معیشتی مردم را حل کند.
وی تاکید کرد: تاش همکاران ما در کمیسیون 
برنامه و بودجه  این اســت که هر چه سریعتر 
این الیحه جمع بندی و به صحن علنی مجلس 

برای تصویب فرستاده شود.

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه 
این الیحه برای هفت ماه از اول شــهریورماه 
اجرایی می شــود، گفت: این اقدام می تواند 
قدرت خرید مردم را حفظ کرده و به افزایش 

حقوق بازنشستگان دولتی هم کمک کند.
به گزارش ایرنا، »الیحـــه متناسـب سـازی 
حقـــوق کارکنـان دولـــت و بازنشستگان 
کشــوری و لشــگری«  12مهر ماه با هدف 
ترمیم حقــوق کارمندان و بازنشســتگان از 
سوی دولت به مجلس ارسال شد و در نهایت 
تقاضای بررســی دو فوریتی این الیحه روز 
یکشــنبه 17 مهر ماه با 224 رأی موافق به 

تصویب نمایندگان رسید.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد 

اختصاص اعتبار ۵۰ هزار میلیاردی به افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت

پســت  شــرکت  مدیرعامل   // خبر  گروه 
جمهوری اســالمی گفت: تکمیــل زنجیره 
هوشمندســازی 30 درصد در هزینه و وقت 

امورات پستی کشور را کاهش می دهد. 
محمــود لیایی در دیدار معــاون فرهنگی و 
اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد: 
این شــرکت برای اجرای خدمات هوشمند 
300 فرصت شناسایی و معرفی شده است که 
تا کنون ۸۹ ایده در این راستا به شرکت ملی 

پست ارائه شده است.
وی اضافه کرد: پیش بینی می شود با اجرایی 
شــدن این فرصت ها حــدود 30 درصد در 

هزینه، نیروی انســانی و وقت در دریافت و 
ارسال مرســوله های پستی در سراسر کشور 
صرفه جویی شــود.لیایی افزود: توســعه و 
به روز رســانی تجهیــزات از دیگر اهداف 
این شرکت در کشــور است که جزیره کیش 
به عنوان یکی از نقاط پیشــگام بهره گیری 
از تجهیزات هیبریدی که در این راســتا سه 
دستگاه موتورسیکلت در اختیار قرار گرفته و 
در صورت ایجاد زیرساخت ها استفاده از این 

نوع خودروها نیز در دستور کار است.
وی با اشــاره به برخی مشکات گمرکی این 
جزیره در حوزه ارســال مرســوالت پستی 
یادآور شد: مقرر شــده در این راستا جلسه 
ســه جانبه بین شرکت ملی پست، مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش و گمرک جمهوری 

اسامی برای رفع این مشکات برگزار شود.
یاسر شــاهپیری معاون فرهنگی و اجتماعی 
ســازمان منطقه آزاد کیش نیز در این ارتباط 

گفت: این سازمان در راستای رفع مشکات 
اداره پســت جزیــره برای ارائــه خدمات 
مطلوب تر به کیشــوندان حمایت های الزم 
را از این اداره انجــام خواهد داد. به گزارش 
ایرنا، وی همچنین با تاکید بر تشــکیل موزه 
یا نمایشگاه تمبر در این جزیره پیشنهاد کرد: 
این نمایشگاه می تواند با پیوست فرهنگی و 
ایده ای نوآورانه و خاقانه همراه با استفاده از 

تجارب موزه های جدید جهانی ایجاد شود.

یکم  منطقه  فرمانده   // خبر  گروه 
پاسداران  ســپاه  دریایی  نیروی 
این  آمریکایی ها  به  ما  پیام  گفت: 
اســت که حضور آن ها در منطقه 
ناامنی  کننده  تشدید  و  نامشروع 

منطقه است. 

سردار عباس غامشاهی در مراسم 
صبحگاه مشــترک نیرو های مسلح 
هرمزگان گفت: حضور آمریکایی ها 
در منطقــه نه تنها امنیــت را برقرار 
می شود.  ناامنی  باعث  بلکه  نمی کند 
او با اشاره به اینکه امنیت کشور خط 

قرمز نیرو های مســلح کشور است، 
گفت: اگــر آمریکایی ها کوچکترین 
شــیطنتی به مرز هــا و منافع ملی 
جمهوری اسامی ایران کنند به آن ها 
پاسخ پشیمان کننده ای خواهیم داد. 
سردار غامشاهی گفت: آمریکایی ها 

از سال 66 تا کنون پاسخ های قاطع 
نیرو های مســلح جمهوری اسامی 
ایــران را در مواقع گوناگون دریافت 
کــرده اند.فرمانده منطقه یکم نیروی 
این  گفت:  پاســداران  سپاه  دریایی 
صبحگاه مشترک نشــانه وحدت و 

همدلی بین نیرو های مسلح هرمزگان 
خبرنگاران  باشگاه  گزارش  است.به 
جوان ؛ بمناسبت هفته وحدت و روز 
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقاب 
اســامی، صبحگاه مشــترکی بین 
منطقه  نیرو های مسلح هرمزگان در 
یکم نیــروی دریایی صاحب الزمان 
)عج( برگزار شد. در پایان این مراسم 

از خانواده محترم شهدا تجلیل شد.

فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران :

حضور آمریکایی ها در منطقه خلیج فارس باعث ناامنی است

مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسالمی :
هوشمندسازی ۳۰ درصد هزینه و وقت امورات پستی را کاهش می دهد

مدیرکل فرودگاه های 
هرمزگان:

سامانه آی ال اس
  امکان فرود با دید افقی

 ۸00 متر را فراهم می کند

 گروه خبــر //  مدیرکل فرودگاه های هرمزگان 
گفت: سامانه سیستم فرود ابزاری ils به دلیل 
هدایت عمودی و افقی همزمان به پروازها باعث 
می شود پروازهای ورودی تا دید افقی ٨00متری 

عملیات نشست را انجام دهند.
جمشــید دلفاردی اظهار داشــت: این سامانه به 
عنوان یکی از دستگاه های کمک ناوبری دقیق در 
صنعت هواپیمایی بوده که باعث می شود پروازهای 

ورودی بتوانند حتی با دید افقی کمتر، نســبت به 
سایر دستگاه های ناوبری عملیات نشست را انجام 
دهند.وی ادامه داد: در صورت تکمیل و تجهیز این 
سامانه توسط سایر تجهیزات کمکی امکان نشست 
پروازهــا در صورت کاهش دید افقی تا 550 متر 
هم امــکان پذیر می شــود.مدیرکل فرودگاه های 
هرمــزگان اضافه کرد: روزانه حــدود 40 پرواز 
ورودی و خروجی در فرودگاه بین المللی شهدای 

پرواز 655 بندرعباس انجام می شود که راه اندازی 
ســامانه ils کمک موثری برای پروازها است.به 
گزارش مهر، وی اشــاره کرد: فرودگاه بین المللی 
شهدای پرواز 655 درحال حاضر به مشهد، تهران، 
اصفهان، شــیراز، اهواز، کرمانشاه، تبریز، رشت، 
ساری، کیش، المرد، سیری، ابوموسی، چابهار، یزد 
در مسیرهای داخلی و مسقط عمان، دبی و دوحه 

قطر در مسیرهای بین المللی پرواز دارد.
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سال بیست و یکم شماره 3999 گروه اســتان ها - یزد // معاون رییس 
جمهــور و رییــس ســازمان اداری و 
اســتخدامی با اشاره به پیگیری مداوم و 
تامین  خصوص  در  یزد  استاندار  جهادی 
آب اســتان گفت: در ایــن زمینه ۱۵00 
میلیارد تومان اعتبار تصویب شده است. 

میثم لطیفی در دیدار با نماینده ولی فقیه 
در استان و امام جمعه یزد افزود: استاندار 
جوان یزد،  انقابی و پر انگیزه اســت و 
همیشه در خصوص تامین آب  این استان  
جهادی دفاع می کنند، که تصویب مبلغ 
یاد شــده برای تامین آب اســتان اقدام 
ارزشمندی اســت چرا که دشمن بسیار 
خوف دارد که مشکات کشور رفع شود 
و وظیفه ما اســت که مشکات مردم را 

پیگیری و رفع کنیم.

وی با اشــاره به اینکه دولت ســیزدهم 
با روحیــه جهادی اراده کرده اســت تا 
مشــکات مردم را حل کند اظهار کرد: 
رییس جمهور تاکید دارند، دشمنی دشمن 
انگیزه ما را باید بــرای خدمت به مردم 

افزایش دهد.
معاون رییس جمهور در این دیدار با تاکید 
بر اینکه نباید نسبت به خانواده غفلت شود 
خاطرنشان کرد: خانواده محوری ، عدالت 
و تحول در اولویت امور دولت سیزدهم 

قرار دارد.
وی افزود: شــهید مطهری در کتب خود 
تاکید دارد که تربیت از خانواده نشــات 
می گیرد و هر اتفاقی در جامعه رخ دهد، 

خانواده می تواند فرد را حفظ کند.
لطیفی خاطرنشــان کرد: مسجد و منبر 

رسانه شیعه است و خوشبختانه در استان 
یزد چراغ آن پرفروغ اســت ،ارتباط با 
علما و در محضــر عالم بودن، جامعه را 
بیمه می کند و باید این فاصله در دولت 

سیزدهم کمتر شود.
نماینده ولی فقیه در استان و  امام جمعه 
یزد هم در این دیدار، خدمت به مردم را 
کاری بزرگ و مسئولیتی سنگین دانست 
و گفــت: نظام امروز نیاز به ارتقای کیفی 
و رشد بیشتر اجتماعی دارد. چرا که نظام 
مدیریتی و کارمندی ما برای ســال های 
گذشته است و امروزه با توجه به شرایط 
روز نیاز به ارتقا دارد و مدیران دولت باید 

این مشکل را با کمک مردم رفع کنند.
آیت اهلل محمدرضا ناصری با بیان اینکه 
با زمینه ســازی سابق نمی شود بهره وری 

درستی داشت افزود: باید درک کنیم غرب 
و آمریکا همواره  دشمن بشریت بوده است 
به ویژه اگر از تبار آنها نباشند و از 100 
سال گذشته هم طراحی کردند که ملت ها 

رشد نکنند.
وی با تاکید بر اینکه دسیسه های دشمن 
دشمنان  گفت:  اســت،  غیرمحســوس 
اتاق های فکر زیادی برای این طراحی ها 
دارند که چگونــه ما را راضی نگه دارند 
تا جامعه ما به ســبک آنها پیش برود بر 
همین اساس موارد مهمی را تاش دارند 
از مــا بگیرند،اول آموزش صحیح و دوم 
تدین است، به طوری که دین در آموزش 
و کار تجلی نیابد و کارگر و کارمند ما خدا 

محور نشود تا ابزار دست دشمن باشد.
وی افــزود: در صورتی کــه از کودکی 

محور انسان، خدا باشد در دوران جوانی، 
خواننده ها و بازیگــران خارجی و غیره  
الگو قرار نمی گیرند و باید هوشیار باشیم 
کــه االن فضای مجــازی فرزندان ما را 

احاطه کرده است.
ناصری با اشاره به اینکه تفکر از سیستم 
آموزشی حذف شده است و باید فکری 
برای نسل جدید بشــودتصریح کرد: در 
سیستم آموزشــی ما پژوهش و فکر بر 

بیکاری های  نمره اولویت نــدارد، دلیل 
فارغ التحصیــان هم به این مشــکل بر 

می گردد.
وی افزود: تحول یعنی تدین، تفکر و تعقل 
که باید در مدیران تجلی یابد و در قرآن 
نیز بسیار بر تفکر و تعقل تاکید شده است.

شــرکت در شــورای اداری و دیدار با 
نخبگان از جمله برنامه های سفر یکروزه 

معاون رییس جمهور به استان یزد است.

 گروه استان ها- یزد// معاون توسعه و 
برنامه ریزی سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران )ایــدرو( گفت: همزمان با 
شروع مرحله اجرایی طرح توازن سرمایه 
گذاری و زنجیره ارزش در کشور، توسعه 
های  پتانسیل  و  نیاز  براســاس  صنایع 

مناطق صورت خواهد گرفت. 
مهدی صادقی نیارکــی در جمع فعاالن 
اقتصادی استان یزد با بیان اینکه توازن 
ســرمایه گذاری جزء 10 پروژه تحولی 
وزارت صمت اســت اظهار داشت: این 
موضوع یعنی اینکه که تعادل در سرمایه 
گذاری مناطق و تعادل در سرمایه گذاری 
زنجیره ارزش صنایع کشور داشته باشیم.

وی ادامه داد: بر اســاس مطالعات انجام 
شــده از 444 شهرســتان کشور حدود 
220شهرستان در مناطق 1 و2 قرار دارند 
به ایــن معنی که در این مناطق از وجود 
صنایع کمتر بهره مند هستند و صنعتگران 
در آن منطقه به دالیل مختلف حاضر به 

سرمایه گذاری و فعالیت نشده اند.
معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت ایدور 
با اشاره به اینکه در10۸ شهرستان صنعت 
کمتری وجــود دارد خاطرنشــان کرد: 
112واحد در منطقه 2 هستند که صنعت 

کمتری نسبت به جمعیت آن منطقه دارند 
که با توجه به مشــارکت اقتصادی باید 
سرمایه گذاری در آنجا شکل بگیرد و در 
این زمینه باید جلوی مهاجرت را گرفت 
ومنطقه را تبدیــل به مهاجرت معکوس 
کرد و مسائل و مشــکات موجود در 
آن منطقه مرتفع شود. وی عنوان داشت: 
براســاس مطالعه انجام شده در منطقه 3 
تقریبا ظرفیت ها تکمیل شده به نحوی که 
اشتغال 12 هزارو 404 نفر با نرخ بیکاری 
6 درصد و نرخ مشــارکت اقتصادی 42 
درصد کفایت الزم را برای این مناطق می 
کند و شاید دیگر نیاز به سرمایه گذاری 

جدید نباشد.
صادقی نیارکی بــا تاکید براینکه صنایع 
مستقر در مناطق4 فراتر از نیاز منطقه است 
ابراز داشــت: در برخی ازشهرستان های 
مســتقر در این مناطق، اشتغال بیشتر از 
نیاز آن منطقه انجام شده است که حدود 
100شهرستان چنین وضعیتی دارند که در 
این شهرستان ها نباید به دنبال توسعه در 

آنها بود.
وی در ادامه با بیان اینکه در مرحله اول 
سعی کردیم این مناطق و نقشه و زمینه های 
الزم برای اجرای اصولی و دقیق طرح را 

استخراج تا مناطق براساس زیرساخت ها 
و ظرفیت ها توسعه یابند خاطرنشان کرد: 
در مرحله دوم توازن زنجیره ها است که 
مثا در زمینه هــای صادراتی که برای 
کشــور وجود دارد باید براساس توان و 
امکانات و زیرســاخت های منطقه ای و 
تراز کل صنعت در کشــور توسعه یابد 
که باعث می شــود به توازن منطقه ای و 
زنجیره ارزش ها برسیم. صادقی نیارکی 
مرحله ســوم طرح را اقــام گلوگاهی 
دانست و ابراز داشت: برخی از اقام در 
هر منطقه کشــور تولید شود و این اقام 
مورد نیاز کشور باشد جزء اولویت های 
وزارت صمت است و مورد حمایت قرار 

می گیرند.

معاون شرکت ایدرو: 

توسعه صنایع بر اساس توانمندیهای مناطق خواهد بود

معاون رییس جمهور:

 ۱۵۰۰ میلیارد اعتبار برای تامین آب استان یزد تصویب شد

گروه اســتان ها - یــزد // رئیس 
ســازمان ملی بهره وری کشــور با 
اشاره به اهمیت ارتقای بهره وری در 
مورد  اقتصادی  رشد  تحقق  راستای 
انتظار کشورمان، رشد در این حوزه 
را نیازمند فکر بدیع برای استفاده از 

سرمایه های موجود دانست. 
میرســامان پیشــوایی در نشســت 
شورای اداری استان یزد گفت: یزد با 
برخورداری از میراث گذشتگان خود 
از استانهای نمونه در حوزه بهره وری 

کشور محسوب می شود.
وی در ادامه با بیــان این که یکی از 
موضوعات مورد هدف دولت و نظام 
اسامی کشور را تحقق رشد اقتصادی 
خواند و تاکید کرد: بخشی از این رشد 
از  انتظار دولت  هشت درصدی مورد 
طریق بهره ورری قابل تحقق و دست 

یافتنی خواهد بود.
وی با اشــاره به تاثیر تزریق سرمایه 
در تحقق رشد اقتصادی در کشورهای 
بهره وری  روش  ارتقــای  گفت:  دارا، 
اقتصادی  تحقق رشــد  برای  دیگری 
اســت که این مهم نیازمند فکر بدیع 
برای اســتفاده از سرمایه های موجود 
اســت. پیشــوایی با تاکید بر این که 

ریشــه بهره وری از تدبیر و نوآوری 
متاسفانه  شد:  یادآور  می گیرد،  نشات 
در کشورمان ساالنه 25 تا 30 درصد 
تولیدات کشــاورزی تلف می شود در 
حالی که این میزان کافی برای ســیر 
کردن حدود 30 میلیون نفر اســت لذا 

باید بهره وری را جدی تر بگیریم.
وی با بیان این که در دولت ســیزدهم 
نقش سازمان ملی بهره وری کشور را 
به جای دســتگاه سیاستگذار، تنظیم 
گر و جاری ســازی سیاستها  تعریف 
کرده ایم، گفت: مصمم هستیم بهره وری 
را به جبران خدمات، بودجه و انتصاب 
مدیــران اتصال دهیم  لذا امســال در 
قانون بودجــه رد پای آن را با جذب 
اعتباراتی به همین منظور گذاشته ایم و 
جبران خدمات را با همکاری سازمان 
اســتخدامی تعریف کرده و امیدواریم 
در آینده، کارنامه مدیران را نیز داشته 
باشــیم. وی در بخشی از سخنانش با 
اشاره به این که یزد می تواند با توجه به 
اقدامات صورت  ظرفیتهای موجود و 
گرفتــه در حوزه نــواوری بهره ور به 
عنوان قطب کشور مطرح شود، تاکید 
کرد: با توجه به اهمیت نوآوری بهره ور 
از دســتگاه های اجرایی و اســتانها 

خواســته ایم که برنامه های خود را با 
اولویت نوآوری بهــره ور، تعریف و 

دنبال کنند.
رئیس ســازمان ملی بهره وری ایران 
با بیان این که در ســال 1400 مطابق 
گزارشهای دریافتی عملکرد خوبی را 
در حوزه بهره وری از استان یزد شاهد 
نبودیم، گفت: هر چند عنوان شــد که 
در سال گذشته گزارشهای اقدامات در 
استان به سازمان اعام نشده است ولی 
امســال اتفاقات خوبی در استان یزد 
افتاده و آمادگی داریم یزد را به عنوان 
یکی از اســتانهای نمونه و پایلوت در 

کشور داشته باشیم.
وی در همین رابطه نیز پیشنهاداتی را 
ارائه کرد و گفــت: چرخه بهره وری 
باید در اســتان براســاس برنامه و با 
جدیت دنبال شود و عاوه بر این نظام 

جمع آوری اطاعات را سامان دهیم.
پیشــوایی در پایان عنــوان کرد: باید 
کمربندهــا را بــرای جبــران عقب 
ماندگی هــای تاریخــی در حــوزه 
بهــره وری بنا بر اطاعات و آمارهای 
موجود حتی در عرصــه بین المللی،  
محکم تر ببندیــم و قطعًا می توانیم در 

این حوزه شاهد رشد باشیم.

افزون بر ۶۰۰ روستای استان یزد 
به اینترنت پر سرعت متصل شد

 گروه استان ها- یزد//  مدیرکل ارتباطات و فناوری اطاعات 
اســتان یزد گفت: بیش از 600 روســتا در استان به شبکه ملی 
اطاعات و اینترنت پرســرعت متصل شــده اند. زیرساخت های 
تحقق عدالت و رونق روســتاها، از دسترسی تمامی روستاهای 
اســتان یزد به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند خبر داد. وی 
با اعام اتصال کلیه روستاهای باالی 20 خانوار استان به شبکه 
ملی اطاعات از طریق دسترسی به شبکه ثابت یا سیار گفت: در 
راستای اقدامات انجام شــده، این مهم در استان خیلی زودتر از 
هدف تعیین شده در برنامه توسعه ششم انجام شد و با وجود اینکه 
337 روستای اســتان در سامانه جمعیتی باالی 20 خانوار ثبت 
شده اســت، هم اکنون بیش از 600 روستا و آبادی به شبکه ملی 
اطاعات و اینترنت پرسرعت متصل هستند . وی افزود: ساکنین 
روســتاها نیز می توانند با مراجعه بــه پنجره ملی خدمات دولت 
هوشمند به نشانی My.gov.ir و تنها با یک بار احرازهویت از 
خدماِت برخط ارائه شده توسط دستگاه های اجرایی استفاده کنند. 
مدیرکل iCT استان یزد خاطرنشان کرد: عموم مردم می توانند با 
مراجعه به سایت hTTP://diiar.ir از آخرین وضعیت ارتباطی 
روستای مدنظر خود مطلع و همچنین کاربران در تمامی حوزه های 
ارتباطات و فناوری اطاعات اعم از ســرویس های ارتباطی و 
خدمات پستی و دفاتر پیشــخوان دولت می توانند با مراجعه به 
سایت Cra.ir.1۹5//:hTTPs یا صندوق پستی 16315-1۹5 

یا تلفن گویای 1۹5 شکایت های خود را ثبت کنند.
یزد مواد اولیه صنعت سرامیک بالروس را 

تامین می کند
 گروه اســتان ها - یزد // نشست مشترک رئیس خانه صمت 
اســتان یزد با هیات اقتصادی کشــور باروس برگزار و در این 
نشســت، تفاهمات الزم در خصوص صادرات مواد اولیه صنعت 
کاشی و سرامیک به کشور باروس صورت گرفت. سید علی اکبر 
کانتر رئیس خانه صمت استان یزد در دیار با این هیات اقتصادی 
از کشــور باروس که با حضور مدیرعامل مرکز توسعه فناوری 
سرامیک ایران برگزار شد، در خصوص تفاهمات صورت گرفته 
در این نشســت گفت: با توجه به روابط اقتصادی کشور باروس 
با اوکراین و شرایط خاص جنگی منطقه و نبود امکان تامین مواد 
اولیه صنایع باروس خصوصا در حوزه کاشی و سرامیک، با رایزنی 
های صورت گرفته تفاهم شد استان یزد تامین کننده بخش قابل 
توجهی از این مواد اولیه باشد. وی افزود: نهایی شدن این تصمیم 
از ســوی تامین کنندگان ایرانی، منوط به ارائه اطاعات بیشتر از 
سوی این کشور است. رئیس خانه صمت ادامه داد: در این جلسه 
تصمیم گرفته شد یک تیم اقتصادی و فنی ایرانی جهت بررسی های 
بیشــتر تا نهایی شدن روند صادرات مواد اولیه ، در اولین فرصت 
به آن کشور اعزام گردد. کانتر ابراز امیدواری کرد که با توجه به 
مذاکرات صورت گرفته، در آینده نزدیک شاهد همکاری فعالین 
اقتصادی دو کشــور جهت تامین مواد اولیه و ارائه مشاوره ها و 
همکاری های فنی در حوزه تولیدات کاشی و سرامیک و چینی 

بهداشتی به کشور باروس باشیم.
ثبت 129 مورد فوتی ناشی از تصادفات جاده ای 

طی شش ماه امسال در یزد 
 گروه اســتان ها - یزد//  رئیس پلیــس راه یزد با بیان این 
که تمام دوربین های نظارتی و اعمال قانون جاده های استان سالم 
و فعالند، گفت:  طی شــش ماه نخست امسال 12۹ مورد تصادف 
منجر به فوت در جاده های استان ثبت شده است.  سرهنگ رحیم 
حاجی ده آبادی، رئیس پلیــس راه یزد با بیان این که پلیس راه از 
سال 1347 در ایران تشکیل شده است، اظهار کرد: قبل از آن نظم 
و انضباط جاده های برون شــهری به عهده ژاندارمری بوده است. 
وی افزود:  هشت پاسگاه پلیس راه در استان یزد مسئولیت امنیت 
و انضباط جاده ای را به عهده دارند و خأل های بین پاسگاهی توسط 
2۸ راهدارخانه و تیم های گشتی پلیس راه پوشش داده می شود. 
سرهنگ حاجی ده آبای با بیان اینکه بالغ بر 20 دستگاه دوربین 
نظارتی در سطح جاده های اســتان یزد فعال است، گفت: عاوه 
بر دوربین های نظارتی میانگین ســرعت خودروها در جاده های 
اســتان یزد با 5۹ دستگاه دوربین ثبت سرعت نیز کنترل و اعمال 
می شود. رئیس پلیس راه استان یزد در خصوص میزان تصادفات 
جاده ای خاطرنشــان کرد:  در شش ماه نخست امسال 12۹ مورد 
فوتی حاصل تصادفات جاده ای گزارش شــده که نسبت به سال 
گذشته 31 مورد افزایش یافته است. وی میزان افزایش مجروحین 
و معلولیت ناشی از تصادفات جاده ای در استان یزد طی شش ماه 
نخست سال جاری را 530 نفر دانست و بیان کرد:  از ابتدای امسال 
تاکنون بالغ بر یکهزار دستگاه خودرو با رانندگان پرخطر در سطح 
جاده های اســتان یزد توقیف شدند. سرهنگ حاجی ده آبادی در 
پایان با بیان این که تنها هدف پلیس راه از اعمال قانون، حفظ جان 
رانندگان و خانواده های آنهاست، تأکید کرد:  مردم باید پلیس را 
دوست و همراه خود بدانند با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی 

زندگی آرام و دلنشینی را به خود هدیه دهند.

خبر

گروه اســتان ها - یزد // مدیر کل ثبت اســناد و 
امالک اســتان یزد گفت: در راستای توافق صورت 
گرفته میان ادارات ثبت اسناد و بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی، فرصت طالیی تعویض رایگان اسناد مالکیت 

مناطق روستایی در سطح استان فراهم شد. 
مهدی اقبال در این خصوص در حاشــیه قرارگاه 
حدنگاری شهید ســردار سلیمانی شهرستان تفت، 
اظهار کرد: مردم روستاها می توانند تا پایان آذرماه 
از این فرصت ایجاد شده بهره برده و برای تعویض 
اسناد مالکیت دفترچه ای به کاداستری بدون پرداخت 
هزینه ، اقدام کنند.وی افزود: در محدوده شهرهای 
با جمعیت زیر 25 هزار نفر نیز ادارات ثبت اسناد و 
اماک استان در اسرع وقت نسبت به تعویض اسناد 

مالکیت اقدام می نمایند.
مدیر کل ثبت اسناد و اماک استان همچنین با اشاره 

به پایان مهلت تعویض اســناد مالکیت دفترچه ای 
در قانون جامع حدنگاری به دســتگاه های دولتی 
هشــدار داد که در صورت عــدم اقدام برای تعیین 
تکلیف اراضی و اماک دولتی و عدم تعویض اسناد 
مالکیت دفترچه ای به کاداستری، به عنوان ترک فعل 
به سیستم های نظارتی و قضایی معرفی خواهند شد.

وی تاکید کرد : هویت ســازی و مستندســازی و 
اجرای کامل قانون کاداســتر بر اساس فرمایشات 
مقام معظم رهبری و سیاست های برنامه هفتم توسعه 
جزو وظایف قانونی دستگاه هاست و با جدیت دنبال 
می شود. اقبال تصریح کرد: در حوزه اجرای کاداستر 
اراضی کشــاورزی هم با توجه به تأمین هزینه ها ، 
نیازمند تبلیغ و اطاع رسانی مسئوالن محلی بویژه 
ائمــه جمعه و جماعات ، بخشــداران،  دهیاران و 

شوراها هستیم.

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

شرایط و اهالی آن روستای یاد شده به شرح ذیل واگذار نماید ، 
1-شش )6( قطعه زمین با کاربری تجاری  واقع در روستای شمیل شهرستان حاجی آباد   
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بنیاد مسکن انقالب اسالمی

نوبت دوم

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول

مجمع عمومی عادی ســالیانه نوبت اول شرکت تعاونی مسکن آتیه سازان جاســک در ساعت 1۲:30 روز پنجشنبه مورخ 
1401/07/۲8 در محل گزدان مجتمع تولیدی شرکت آتیه سازان برگزار میگردد. لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود با در دست 
داشتن کارت ملی و کارت شرکت  راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل / نماینده خود را کتبا معرفی 
نمایید . ضمناً به اطالع می رســاند که به موجب ماده 1۹ آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ، تعداد آراء وکالتی هر عضو 
حداکثر آرای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده 
خود حداکثر تا تاریخ 1401/07/۲۲ به آقای سیامک زارعی در محل دفتر شرکت حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت، 

برگه ورود به مجمع را دریافت دارند .
*  دستور جلسه:

-گزارش هیئت مدیره و بازرس بازرسان 
- طرح و تصویب صورتهای مالی سال 13۹8 الی 1400 تعاونی

-ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونی.
-ارائه گزارش در مورد پیشرفت مراحل فیزیکی و اداری پروژه ها 1۲7 هکتاری و الکان

-انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرس / بازرسان 
-واریزی اعضا بابت پروژه های الکان و جاسک جهت تامین سرمایه عملیاتهای اجرایی 

- تعیین خط مشی آینده شرکت تعاونی و توضیح در مورد نحوه گروه بندی اعضا
 » داوطلبان تصدی سمت های هیئت مدیره و بازرسی به موجب ماده ) ۲ ( دستور العمل موظفند حداکثر ظرف یک هفته از انتشار 

آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند

 شرکت تعاونی مسکن آتیه سازان جاسک شماره ثبت : 25۷ 

رئیس سازمان ملی بهره وری کشور:

ساالنه غذای 30 میلیون نفر در ایران تلف می شود

گروه اســتان ها - یــزد//  معــاون فرهنگی 
دادگســتری یزد با بیان این که رعایت حقوق 
شــهروندی تضمین کننده توسعه کشوراست، 
گفت:  بر اساس اصل 20 قانون اساسی، همه افراد 
ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون 
قرار دارند و از همه حقوق انســانی، سیاســی، 
اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین 

اسالم برخوردارند. 
 محمدرضا عرشــیان، معاون فرهنگی دادگستری  
یزد از این استان با اشاره به اهمیت فرا رسیدن هفته 
وحدت، اظهار کرد:  وحدت و همبســتگی یکی از 
مهمترین توصیه های اسامی و ارزش های انقاب 

است که باید بیش از پیش به آن توجه شود.
وی افزود:  مقوله حقوق شــهروندی که در قانون 
اساسی جمهوری اسامی ایران به آن پرداخته شده، 
از جمله عناصر تشکیل دهنده وحدت و همبستگی 
اســت که باید با محوریت ارزش های اسامی در 
دستور کار اقشار مختلف جامعه و دست اندرکاران 

قرار گیرد.
عرشیان با اشاره به اصل 1۹ قانون اساسی، گفت: 
در این اصل قانون آمده هر کس در جامعه متناسب 

با شــرایطی که دارد باید حقوق خود را دریافت و 
نسبت به دیگر شهروندان مسئول است.

معاون فرهنگی دادگســتری یزد تصریح کرد: بر 
اساس اصل 20 قانون اساسی، همه افراد ملت اعم 
از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و 
از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی 

و فرهنگی با رعایت موازین اسام برخوردارند.
معاون فرهنگی دادگســتری استان یزد در ادامه به 
اصل 21 قانون اساسی اشاره و خاطرنشان کرد: در 
این اصل دولت موظف است حقوق زن را در تمام 

جهات با رعایت موازین اسامی تضمین نماید.
وی در پایان گفت: ایجاد زمینه های مساعد برای 
رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی، 
حمایت مــادران، بالخصوص در دوران بارداری و 
حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست، 
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، 
ایجاد بیمــه خاص بیوگان و زنان ســالخورده و 
بی سرپرست و اعطای قیمومت فرزندان به مادران 
شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی 
شرعی از جمله موارد مشخص شده در قانون برای 

رعایت حقوق زنان در جامعه اسامی است.

فرصت طالیی برای
 تعویض رایگان اسناد مالکیت مناطق روستایی یزد

حصروراثت 
ملی  شماره  دارای  قاسمی  محمد  آقای 
به  دادخواست  شرح  به   4709898499
کالسه- از این شورا درخواست گواهی حصر 
شادروان  که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت 
سلطان قاسمی فرزند قاسم به شناسنامه شماره 
4709754276 در تاریخ 1401/07/12 کوشکنار 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به: 
به   4709898499 ملی  شماره  به  سلطان  فرزند  قاسمی  1-محمد 
نسبت )پسر متوفی( 2- احمد قاسمی فرزند سلطان به شماره ملی 
4709900310 به نسبت )پسر متوفی( 3- مریم قاسمی فرزند سلطان 
به شماره ملی 4709894876 به نسبت )دختر متوفی( 4-عایشه قاسمی 
فرزند سلطان به شماره ملی 4709769095 به نسبت )دختر متوفی(  
5- زلیخا اسدی فرزند اسد به شماره ملی 657988710 به نسبت 

)همسر متوفی(
اسامی وراث طبق استشهادیه شورای حل اختالف کوشکنار به این 
شورا اعالم گردیده و غیر از افراد فوق وراث دیگری ندارد و هرکس 
اعتراضی دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا اعالم فرمایید.
شورای حل اختالف کوشکنار شهرستان پارسیان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهوری اسالمی اریان



طنز

بار امانت 
به سال صفر دارم یک حکایت 

بسی شیرنتر از نقل و لواشک
لواشک نه فعلی جان! نباتت

کجا رفتش باز دو زار سوادت 
شبی در خواب دیدم من االغی
به نیشخندی بگفتم بَه چه ماهی
عجب سمی عجب دمی چه یالی
عجب نره خره ی چقد تو با حالی
بگو بر من چه اوضاعیست حالت 
به وِفقت هس یا نه کار و بارت ؟
سکوتی کرد و سر چرخاند رویی
برفت در زیر یک سنگین باری 

کشیدن در گرفت با زور و زحمت
رساندش مقصدش با صد مشقت
به رو یم کرد او یک دم نگاهی

بگفتا گوش کن این پندم »باقالی«
من این باری که بر دوشم نهاندن

رساندم من به هر جور جان فشاندن
تو آیا بار خود را میرسانی؟؟؟؟؟؟؟

بزد لبخند و گفتا نه !!! فالنی!!!!
 مختار فعلی

***
فقر

خـــدارا شـکــِر نـعـمـت هـای خـوبـش
ـَم هـــای شــــمــال و هـــم جـنوبش نِعـ

نه بـیـش اســت و نـه کم در ارتزاقش
نــمــی سـوزد غـــذایــم بـر اجــاقــش!
نـبـاشـد چــون والیــت نــعــمـتـی بِــه
ز عـــافـــیـــت نـبـاشـد رحـمـتـی بِــه

خدا بـر عـجــز و فقر مـا بصیر است
خدا بـر رزق و روزی ها خبیر است

ولـی اکــنــون ز بــاب شوخ و شنگی
کـــمـــی درد دلــی دارم ز لــنـــگــی

زنــــم گـــویـــد چــرا ایـنـقـد گـدایی؟!
نـمـی خـیــزد چــرا از تـــو صـدایی؟!
چــرا بــر وضـــع مــا تــو بـی خیالی

نـــداری واقـــعـــا رنــج و مــاللـی؟!
بــبـیـن مـــردم خـــریـــدار جــهــانـند
هــمـــه غــم هــای آنـــان در نـــهـانـند

خــالصه اینقدر در گـوش مـن خـواند
که من را صـبر و طاقـت ناتوان ماند

بــه کــدبــانــوی منزل گـفـتم ای گبر!
عــالج مــا گــدایــان هــم بــَود صبر! 
اگــر بــا فــقــر و بی پولی کــنم جنگ
زنـد پشتم همی بر خاک و بــر سنگ

نــصــیــحـت می کنم من از ســر جبر
کـه گـیـری کـاسـه ای لـبـریز از صبر 

مــثـــال اغـــنـــیـــا بــا مـــا گــدایـان
بَود چون روز و شـبـهــای شــتــابـان

نــه ایــن آن را کـنـد درکی نـه آن این
کـه بــاشــد حـکـم آن از روز تکـوین

ز بـــعـــد گــفـــتـــگـــویــی اینُچنینی
نــشــسـتم من به زاری همچو نی نی!

خـــدایـــا! خــود بـبـین آیا روا هست؟
تـفــاوت هـای بـــیـــن مـــا روا هست؟

یکی از شـادی مــفــرط مریض است
یکی هم لیست اقساطش عریض است

یکی بـــر زانـــتــیــا لــم مـی دهـد ِهی
یکی بـــا خـــط یــــــازده مـی کند ِطی

یکی بــر تــخــِت از قو می رود خواب
یکی بر طْرِف یک جو می رود خواب

یکی در ارث بـــابـــا بــی رقیـب است
یکی از ارث بـــابـــا بــی نصیب است

یکی پــــول دارد و عــــقـــلــی ندارد
یکی عـــقـــلـــش فــزون، مالی ندارد

یکی از پوووولـداری مست و مدهوش
یکی از گــــشــــنـگی ها گشته بیهوش

نــمــی دانــنــد مـــردم رنــــج مـــا را
ـُردسـت گــویـا گــنــج ما را؟! کـسی ب
خــــداونــدا! تــو بـنـد کـیـسه شل کن!
تـــو قـــدری اشـــکــم مــا را تپل کن!
خـــدایـــا شـــعـــر مــا را طنز برگیر
ز مـــا عـــجـــب و ریـــا و آز برگیر

 محسن علیخانی 
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فرهنگ وهنر
گروه فرهنگی // فیلم سینمایی »مستطیل قرمز« 
به کارگردانی حسن و حسین صیدخانی که در 
جدیدترین بیانات رهبر انقالب اسالمی از آن نام 
ُبردند و تقدیر کردند، چه فیلمی است و درباره آن 

چه می دانیم؟!
 در بیانات رهبر انقاب اســامی کــه در دیدار 
دست اندرکاران کنگره شهدای ورزشکار و جمعی 
از مادران شــهدای ورزشــکار که در تاریخ 20 
شهریور 1401 برگزار شده بود و صبح 1۸ مهر ماه 
در محل برگزاری این همایش در تهران منتشر شد، 
ایشان از فیلم سینمایی »مستطیل قرمز« نام بردند و 
از تولیدکنندگان این فیلم با موضوع شهادت جمعی 
از ورزشکاران و تماشاگران در جریان بمباران یک 
زمین فوتبال در استان ایام در دوران دفاع مقدس، 
تشکر و تأکید کردند: بیان حقایق، با آثار هنری کار 

الزمی است که باید با قوت انجام شود.
فیلم سینمایی »مســتطیل قرمز« به تهیه کنندگی 
زنده یاد علیرضا سجادپور به حادثه بمباران زمین 
فوتبال »چوار« ایام در زمان جنگ ایران و عراق 
پرداخته اســت و در ســال ۹7 رونمایی و اکران 
عمومی آن در سینماها اواخر سال 1400 محقق 
شــد. در این فیلم بازیگرانی چون محمود مقامی، 
اندیشه فوالدوند، مهدی اسدی، جمشید جهان زاده، 
علی اوسیوند و شارل کوان فرانسوی ایفای نقش 
کرده اند. در خاصه داســتان این اثر آمده است: 
»مستطیل قرمز« درباره آوارگی مردم غرب کشور 
در دوران دفاع مقدس در منطقه ایام است. علت 
انتخاب این نام برای فیلم نیــز به دلیل پرداختن 
به حادثه زمین فوتبال چوار اســت. 23 بهمن ماه 
1365 عده ای از جوانان غرب کشورمان در زمین 
فوتبال چوار برای تقویت روحیه جنگ زدگان در 
حال بازی فوتبال بودند کــه هواپیماهای عراقی 
منطقه را بمبــاران می کنند.این بازیکنان در زمین 

فوتبال »چوار« در استان ایام در حین برگزاری 
یک مســابقه فوتبال بودند و درحالی که هنوز 35 
دقیقــه از زمان بازی باقی مانده بود و همه متمرکز 
روی یکــی از دروازه ها منتظــر زدن ضربه کرنر 
بودند، زمین فوتبال چوار زیر آتش جنگنده های 
بعثی، بمباران شد. شــهادت 10 فوتبالیست، سه  
کودک، یک داور، یک تماشــاگر حاصل هجوم 
ناجوانمردانه دژخیمان صدام بود و اتفاقی تلخ در 

تاریخ ورزشی کشورمان رقم خورد.
یونس تلوکی، مجتبی ناصری، علی نجات کرمی، 

علی عباســی، محمد کمالوندی، جهانگیر کاوه، 
عبدالرزاق مهدیه، ســید محمد زارعی، حســین 
هــزاوه )بازیکنان فوتبــال(، حمیدرضا رضایتی 
)داور مســابقه(، مراد آذرخــش، خلیل مظفری، 
سجاد مظفری، محمدجواد مظفری، امجد حیدری 
)تماشاگران مسابقه( به شــهادت رسیدند و علی 
گهرســودی،  الیاس  محمــود،  رحمت  قیطاس، 
گل مرادفاضلی، فرمان فوالدوند و ســلمان کرد 

)بازیکنان فوتبال( از شهدای این حادثه بودند.
فیلم سینمایی »مســتطیل قرمز« اسفند ماه سال 

1400 در سینماهای کشور به نمایش درآمد، در 
همان مقطع حســین صیدخانی در گفتگو با ایسنا 
از بازرگانی صداوسیما گله داشت که چرا در ابتدا 
برای فیلم » مســتطیل قرمز« تعداد زیادی تیزر 
مصــوب کردند اما حاال گفته شــده تنها یازده تا 
دوازده تیــزر می تواند به این اثر اختصاص بدهند 
و آن را در ساعت ها و از شبکه هایی مانند مستند 
و نمایش پخش می کنند که برای آنها کارایی ندارد.

کــورش جاهد منتقد هم در نقد و بررســی فیلم 
»مستطیل قرمز« که در فرهنگســرای ارسباران 

برگزار شــد، گفته بود: »مستطیل قرمز« بر اساس 
واقعیت ساخته شده و مستندگونه است و لحن صدا 
و رتیم بیانی گوینده جنبه مستندگونه فیلم را تقویت 
می کند. جنگ در کل پدیده وحشــتناکی است اما 
جالب است که در این فیلم مدام به این نکته اشاره 
می شود که زندگی در همین جنگ نیز در جریان 
اســت. این منتقد تاکید داشــت: ما نیازمند نگاه 
جدیدی در سینمای دفاع مقدس هستیم و امیدوارم 
این دو برادر )کارگردان( با شــور و حالی که کار 
خود را آغاز کرده و فیلم پُرزحمتی را ساخته اند، 
با وجود همه مشکاتی که در سینما وجود دارد به 

راه خود ادامه بدهند.
حســین صیدخانی یکــی دیگــر از کارگردان 
»مســتطیل قرمز« هم در آن نشست گفته بود: از 
زمانی که ویروس کرونا در ایران شیوع پیدا کرد ما 
در روستاهای دوردست شهرهای اصفهان، شیراز، 
بوشهر، مشهد و... فیلم را اکران کردیم، در جمع های 
مختلف آن را به نمایش گذاشــتیم و با دوســتان 
درباره آن صحبت کردیم. ما به این نتیجه رسیده ایم 
که ســینمای دفاع مقدس در انحصار قرار دارد و 
هرکس نمی تواند در این زمینه کار کند. ســینمای 
دفاع مقدس در اختیار چند نفر خاص اســت در 
حالی که جوانان فیلمسازی هستند که سوژه های 
نابــی در این زمینه دارند و بایــد به آن ها اعتماد 
شود تا کار کنند. او همچنین از عادل فردوسی پور 
برای حضور در این پروژه قدردانی و گفته بود: او 
انسانی بزرگ و دوست داشتنی است و با پروژه ما 
همکاری کرد. همچنین باید از مردم ایام و چوار 
تشکر کنم که اگر نبودند این اثر ساخته نمی شد. از 
نظر من نمره باالی این فیلم به خانواده های شهدای 
زمین فوتبال چوار تعلق می گیرد که در »مستطیل 

قرمز« حضور پیدا کردند.

ماجرای فیلم مورد تقدیر رهبر انقالب چیست؟

  

گروه فرهنگی // در شورای برنامه ریزی 
حج و بعثــه، عالوه  بــر اعالم جدید 
عالیات عراق،  قیمت های سفر عتبات 
نماینده ولی فقیه حج و زیارت گفت: در 
قضیه آزادی حاجی ایرانی بازداشت شده 

در عربستان، هزینه ای نشد. 
والمســلمین صحبت اهلل  حجت االسام 
رحمانیـ  معاون عتبات ســازمان حج 
و زیارت ـ در شــورای برنامه ریزی و 
بعثه مقــام معظم رهبری و  هماهنگی 
سازمان حج و زیارت، هزینه سفرهای 
هوایی به عتبات را در شــرایط کنونی، 

بین 10 میلیــون و 500 هزار تومان تا 
11 میلیــون و 200 هزار تومان اعام 
کرد و گفت: هزینه ســفرهای زمینی از 
سه میلیون و 600 هزار تا شش میلیون 
تومان و کاروان های ارزان قیمت نیز از 
دو میلیون و ۸00 هزار تا سه میلیون و 

400 هزار تومان است.
او با بیان این که در طرح نوین عتبات، 
ارزان ســازی سفرهای زیارتی با هدف 
جــذب حداکثری زائــران در اولویت 
قرار گرفته اســت، افزود: دوره جدید 
اعزام هــا که بعد از اربعین آغاز شــده 

برای اعزام 42 هزار زائر ظرفیت سازی 
شــده اســت. درحال حاضر نیز شش 
هزار زائر در قالــب کاروان های تحت 
نظارت سازمان حج و زیارت در عراق 
هســتند و امروز نیز 35 کاروان دیگر 
به عتبات اعزام شــدند. حجت االسام 
و المســلمین عبدالفتاح نواب ـ  نماینده 
ولی فقیه در امــور حج و زیارت ـ که 
ریاست این شورا را به عهده داشت، از 
رییس سازمان حج و زیارت خواست 
با توجه به گذشــت بیش از 10 ماه از 
اجرای طرح نوین عتبات، راهکارهای 

عملی برای رفع مشکات هرچه سریعتر 
اجرایی شــود و برای ارائه خدمات در 
عتبات از شــرکت ها و نیروی انسانی 
نرم افزار مناســب عتبات  توانمنــد و 
استفاده شود. او تاکید کرد: برای انجام 
دادن اقدامــات الزم در عتبات، طرح 
اصاح شده تا هفته اول آبان ماه تهیه و 
به جلسه شورای برنامه ریزی ارائه شود.

به  ادامه  ایرانی در  سرپرســت حجاج 
رییس ســازمان حج و زیارت توصیه 
کرد درباره محاســبه هزینه های ارزی 
و ریالــی زائران در حج تمتع امســال 
براســاس خدمات دریافت نشده و یا 
خدماتی کــه موسســه مطوفین ایران 

در عربســتان، ناقص ارائه کرده است، 
پیگیری های الزم را انجام دهد.

نواب همچنین تاش های صورت گرفته 
دردمند«،  آزادی حاج »خلیــل  برای 
زائر بازداشت شده ایرانی در عربستان 
را وظیفــه دانســت و گفت: کشــور 
بازداشت کننده پس از ۸0 روز به اشتباه 
خود پی برد و مجبور شد که او را آزاد 
کند.  نماینــده ولی فقیه در امور حج و 
زیارت، پشــتیبانی و دفاع از هموطنان 
در خــارج از کشــور را وظیفه ذاتی 
دستگاه های مســؤول دانست و با بیان 
این که بین وظیفه و هزینه کردن تفاوت 
وجود دارد، اظهار کرد: در قضیه آزادی 

این حاجی ایرانی، هزینه ای نشد و آنچه 
صورت گرفت وظیفه بود و عربســتان 

هم متوجه بیگناهی او شد.
خلیل دردمند که در مراسم حج امسال 
به همراه مادر خود به حج مشرف شده 
بود، به دلیل انداختن عکسی از سردار 
شهید قاسم سلیمانی با کعبه، بازداشت 
شده بود و روز دوشنبه یازدهم مهرماه از 
مسیر هوایی یکی از کشورهای همسایه 
حوزه خلیج فارس وارد تهران شد. به 
گفته وزیر امور خارجه کشور، وزرای 
خارجه عــراق و عمــان در پیگیری 
آزادی حاجی ایرانی بازداشت شده نقش 

داشتند.
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قیمت های جدید سفر زیارتی عراق اعالم شد

گروه فرهنگی // اولین سریال نمایش خانگی 
برادران محمــودی با بازی هادی حجازی فر و 

شهاب حسینی چگونه آغاز شد؟
 یکــی از جدیدتریــن ســریال های نمایش 
خانگی، مجموعه »پوست شیر« به کارگردانی 
جمشید محمودی اســت که انتشار آن از 30 
شهریور آغاز شده است. این مجموعه فضایی 
معمایی جنایی دارد و ستاره هایی مانند شهاب 
حسینی و هادی حجازی فر در آن ایفای نقش 
کرده اند. »پوست شیر« در قسمت اول، شروع 
امیدوارکننده ای داشــت و در قسمت دوم نیز 
حسابی مخاطبان را غافلگیر کرد. اگر سریال 
در ادامه هم بتواند کشش اولیه خود را حفظ کند 
و پرماجرا پیش برود، اولین تجربه سریال سازی 
در حوزه نمایش خانگی  برادران محمودی به 
اتفاق ویژه ای در کارنامه آن ها تبدیل خواهد شد 
و پس از »شــهرزاد«، تجربه موفق تازه ای در 

کارنامه سریالی شهاب حسینی ثبت می شود.
 ناکامی برادران محمودی در تلویزیون

جمشید محمودی پیش از این به همراه برادرش 
نوید محمودی، سال ۹6 سریال »سایه بان« را 
ویژه تلویزیون تولید کرده بود و ســال ۹7 نیز 
مجموعه »دلدار« را با حال و هوایی مشــابه 
ساخته قبلی شان جلوی دوربین برد. مخاطبان 
به دلیل ریتم ُکند و کشــدار »سایه بان« و قصه 
عاشــقانه تکراری آن چندان از این ســریال 
اســتقبال نکردند و سریال ســایه بان به اثری 
پرمخاطب تبدیل نشــد. برادران محمودی در 
»دلدار« نیز ســراغ سوژه ای مشابه یعنی قصه 
عشــق فقیر و غنی رفتند و جنس دغدغه ها و 
ویژگی های شخصیتی کاراکترهای اصلی قصه 
به شخصیت های »سایه بان«  نیز شباهت هایی 
داشــت. این مجموعه هم رمضان ۹۸ پربیننده 

نبود و حدود 3۹ درصد مخاطب داشت. برادران 
محمودی پس از ساخت چند فیلم سینمایی و 
دو سریال تلویزیونی ناکام راهی نمایش خانگی 
شدند و »پوست شــیر« را در ژانری متفاوت  

نسبت به ساخته های قبلی شان تولید کردند.
 قصه ای پرکشش و پر رمز و راز

سریال »پوست شیر« درباره مردی به نام »نعیم« 
با بازی هادی حجازی فر است که پس از آزادی 
از زندان، سراغ دخترش می رود تا سال های از 
دست رفته را جبران کند، اما طولی نمی کشد که 
اتفاقی ناگهانی دوباره زندگی او را با مشکات 
تازه ای روبه رو می کند. این اتفاق، نقطه اشتراک 
زندگی »نعیــم« و یک مامور پلیــس به نام 
»محب« با بازی شهاب حسینی است. »پوست 
شیر« در شروع موفق شد با سواالتی که درباره 
زندگی شخصیت هایش مطرح کرد، مخاطب را 
به پیدا کردن پاسخ آن ها کنجکاو کند، اما قصه 
اصلی در قســمت دوم به جریان افتاد و ورود 
شــخصیت »محب« و روایــت ماجرای او نیز 
کشــش و التهاب قصه را بیشتر کرد. ماجرای 
جنایــی پر رمــز و رازی که در قســمت دوم 
مطرح شــد، کاما مخاطب را بــا قصه درگیر 
کرد و عامت های ســوال  بیشتری را در ذهن 
تماشاگر به وجود آورد. موسیقی خوب سریال 
نیز که توسط بامداد افشار ساخته شده، با فضای 
معمایی سریال کاما تناسب دارد و به همراهی 

بهتر مخاطب با حال و هوای آن کمک می کند.

 بازی های خوب و تاثیرگذار
عاوه بر قصه پرکشــش و موسیقی تاثیرگذار، 
بازی بازیگران ســریال نیــز دیگر امتیاز مهم 
»پوست شیر« است. هادی حجازی فر در نقش 
پدری ناامید و افســرده که احساس شکست و 
سرخوردگی می کند، بازی قابل باوری دارد و 
موفق شده حس دلسوزی مخاطب را برانگیزد. 
تغییر روحیه او بعــد از جلب اعتماد دخترش 
و حس شــادی و رضایت این کاراکتر نیز، در 
حرکات و چهره اش مشهود بود. حجازی فر در 
لحظه ای نیز که »نعیم« دچار شوک و ناباوری 
است، موفق شد از پس این لحظه سخت برآید 
و احساساتش را به مخاطب منتقل کند. پانته آ 
بهرام هم در نقش همسر سابق »نعیم«، هنگامی 
که با اتفاق ناگواری که برای دخترش رخ داده 
بود، مواجه شد، بازی باورپذیر و تاثیرگذاری 
داشــت. شهاب حســینی به تازگی وارد قصه 
شــده و باید برای ارزیابی کار او بیشــتر صبر 
کرد، اما به طور کلی می توان گفت نقش سختی 
برعهــده دارد. دختر »محب« جــزو قربانیان 
یکی از پرونده های اوست و همین اتفاق باعث 
شده  اســت این کاراکتر به آدمی تنها، غمگین 
و عصبی تبدیل شود. شهاب حسینی در نقش 
این شخصیت بازی خوبی داشت و مخاطب را 
با کاراکتــر خود همراه کرد. علیرضا کمالی نیز 
در نقش »پروانه« رفیق وفادار »نعیم« حضور 

متفاوتی در »پوست شیر« دارد.

 شروعی پرقدرت 
 و امیدوارکننده 
در »پوست شیر«



روابط عمومی 
 شیالت رهمزگان 

مصرف آبزیان باعث کاهش درصد سكته هاي قلبي مي شود

حوادث جهان
هشدار آمریکا به هنگ کنگ

 در پی ورود کشتی یک الیگارش روس
  در پی ورود یک کشتی تفریحی بزرگ مرتبط با یکی 
از ثروتمندترین مردان روسیه به بندر هنگ کنگ، آمریکا 
به این شــهر هشــدار داد که هرگونه کمک به اشخاص 
تحریم شــده می تواند وضعیت آن را به عنوان یک قطب 
مالی در جهان تهدید کند. به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه 
خبری شبکه بلومبرگ، کشتی بزرگ 500 میلیون دالری 
»نورد« وابسته به الکسی مورداشوف، سرمایه دار بزرگ 
روس، روز چهارشنبه پس از سفری یک هفته ای از شهر 
والدیوستوک روسیه وارد هنگ کنگ شد. مورداشوف، که 
گمان می رود متحد والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
باشد، پس از حمله روســیه به اوکراین در فوریه، هدف 
تحریم های آمریکا،  انگلیس و اتحادیه اروپا قرار گرفت.

به نوشته بلومبرگ، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در 
بیانیه ای که با ایمیل ارسال کرد، گفت: »اینکه افرادی برای 
فرار از تحریم های اعمال شده از جانب طرفهای مختلف 
به اســتفاده احتمالی از هنگ کنگ به عنوان یک پناهگاه 
امن روی بیاورند، باعث زیر ســوال رفتن هر چه بیشتر 
شــفافیت محیط تجاری می شــود.« این سخنگو اضافه 
کرد، شهرت این شهر به عنوان یک مرکز مالی وابسته به 
پایبندی اش به قوانین و اســتانداردهای بین المللی است. 
وزارت امــور دریای هنگ کنگ روز جمعه اعام کرد، با 
وجود آنکه تحریم های شــورای امنیت سازمان ملل را 
اجرا می کند، »تحریم های یک جانبه اعمال شده از سوی 
طرف های دیگر« را اجرا نمی کند. پیشتر جان لی، رئیس 
اجرایی سابق هنگ کنگ، به بهانه ایفای نقش در سرکوب 
آزادی های مدنی توسط دولت هنگ کنگ به همراه چندین 
مقام دیگر این شهر توسط آمریکا هدف تحریم قرار گرفت. 
آمریکا نگران است سرمایه گذاران روسی ممکن است به 
دنبال دور زدن تحریم های اعمال شده توسط واشنگتن و 
متحدانش باشــند، از جمله با منتقل کردن دارایی هایشان 
به هنگ کنگ. چین از محکوم کردن جنگ روســیه در 
اوکراین خودداری کرده، در حالی که شی جینپینگ، رئیس 
جمهوری چین به هنگام اجرای حمله به اوکراین بر آنچه 
که دوســتی »نامحدود« خود با پوتین خواند تاکید کرد. 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه روز شنبه خود 
گفت: »شرکت های آمریکایی به طور فزاینده ای با نگرانی 
به محیط تجاری هنگ کنگ نگاه می کنند. اقدام چین برای 
کاستن از استقال سیاسی این شهر چنین نگرانی هایی را 
تشدید کرده است. ما قویًا همه حوزه ها را تشویق می کنیم 
تــا زیر نظر مقامات داخلی خود بــرای کمک به اجرای 
تحریم ها اقداماتی انجام دهند.« بیش از 12 قایق تفریحی 
مرتبط با الیگارش های روسی تحریم شده از سوی غرب، 
توســط دولت های آمریکا و اروپا با هدف مجازات آنها 
به دلیل روابطشــان با پوتین توقیف شده اند. مورداشوف، 
بزرگ ترین ســهامدار شرکت فوالدســازی »سورستال 
پی.جی.اس.سی« در ماه مه به جمع دیگر تجاری که برای 
به چالش کشیدن محدودیت ها علیه خود در دادگاه های 
اروپا تاش کردند، پیوست.هنگامی که کشتی نورد با دو 
سکوی فرود هلی کوپتر، یک سینما و 20 کابین لوکس شهر 
والدیوســتوک را ترک کرد، بندر »دا نانگ« ویتنام را به 
عنوان مقصد خود درج کرد. بر اساس داده های مکانی این 
کشتی که توسط بلومبرگ گردآوری شد، این کشتی چند 

روز بعد، مقصد خود را به هنگ کنگ تغییر داد .
 2۰۰ تن از نیروهای الشباب سومالی 

در یک عملیات نظامی کشته شدند
  200 تن از نیروهای جنبش الشــباب ســومالی در 
عملیات نظامی ارتش این کشــور در اقلیم هیران کشته 
شــدند. خبرگزاری رسمی سومالی به نقل از برخی منابع 
امنیتــی اعام کرد که یگان هایی از ارتش این کشــور با 
همکاری شبه نظامیان عشایر حمله غافلگیرانه ای را علیه 
نیروهای جنبش الشباب در اقلیم هیران آغاز کردند. این 
خبرگزاری گزارش داد، عملیات نظامی ارتش پس از آن 
آغاز شد که اطاعاتی از نفوذ تعدادی از نیروهای الشباب 
به شهر »جعیبو« در اقلیم هیران به یگان هایی داده شد و 
به دنبال آن درگیری های شدیدی میان نیروهای الشباب و 
ارتش شکل گرفتند.همچنین خبرگزاری رسمی سومالی 
اعام کرد، نیروهای الشــباب برای حمله به شهر جعیبو 
برنامه ریــزی کرده بودند.طبق گــزارش این خبرگزاری، 
»درگیری ها میان دو طرف بیش از 10 ساعت ادامه داشت 
و نیروهای ارتش با همکاری شبه نظامیان عشایر توانستند 
در این درگیری ها یک گروهک تروریستی را منهدم کرده 
و 200 تــن از اعضای آن را خنثی کنند«.این خبرگزاری 
در گزارش خود اشــاره به تلفات ارتش سومالی نکرد و 
جنبش الشــباب نیز تا این لحظه اظهارنظری درباره این 
درگیری نداشته است.همزمان نیروهای دولت سومالی با 
همکاری شبه نظامیان عشایر، در برخی مناطق این کشور 
عملیات های امنیتی را علیه نیروهای الشباب در جنوب 
و مرکز این کشــور انجام می دهند.سومالی از چند سال 
قبل جنگی را علیه جنبش الشباب که ابتدای سال 2004 
تشکیل شد و یک جنبش مســلح وابسته به تشکیات 

القاعده است، آغاز کرده است .
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وقتی آن صحنه عجیب را دیدم اشک در چشمانم حلقه زد. هنوز هم باورم نمی شود 
که این ماجرا حقیقت دارد، ولی زمانی که همسرم را با آن زن باردار تعقیب کردم، تازه 

فهمیدم که...
   این ها بخشی از اظهارات زن 47 ساله ای است که برای دریافت مهریه و نفقه از همسرش 
شــکایت کرده بود. او با بیان این که همسرم مدعی است وظیفه ای در قبال من ندارد، به 
مشاور و مددکار اجتماعی کانتری قاسم آباد مشهد گفت: 25 سال قبل زندگی مشترکم را 
با مردی آغاز کردم که اخاق خوبی نداشت، اما رفتارهایش به گونه ای نبود که برای یک 
زن قابل تحمل نباشد. از سوی دیگر نیز پدرم به من آموخته بود وقتی با لباس سفید عروسی 
به خانه شــوهر قدم گذاشتی باید با کفن سفید از آن خانه بیرون بیایی! این نصیحت پدرم 
همواره آویزه گوشم بود به همین دلیل مشکات زندگی را تحمل می کردم تا این زندگی 
مشترک دوام بیابد. اشــکان، کارمند یکی از ادارات دولتی بود و درآمد زیادی نداشت. با 
وجود این، من از زندگی ام راضی بودم، اما با گذشت چند سال از ازدواجمان هنوز فرزندی 
نداشتم به طوری که آرام آرام نگران می شدم. وقتی به همراه اشکان به یکی از مراکز درمان 
ناباروری رفتیم، پزشکان آن جا پس از انجام معاینات و آزمایش های تخصصی نظر دادند 
که مشــکل ناباروری از سوی همسرم است، ولی اشکان به بهانه هزینه های زیاد درمان، 
دیگر این موضوع را پیگیری نکرد و مدعی بود باید پول هایمان را برای خرید خانه پس 
انداز کنیم. در حالی که من اصرار داشــتم با روش های کمک باروری می توانیم صاحب 
فرزند شویم، همسرم پیشنهاد داد دختری را از پرورشگاه به فرزند خواندگی بپذیریم. من 
هم پیشنهاد او را قبول کردم و این گونه نوزاد دختری را تحویل گرفتیم که خواهر همسرم 
به او شــیر داد. من هم به همین دلیل خیلی خوشحال بودم چرا که همسرم به عنوان دایی 
ســولماز به او محرم می شد و ما به این دلیل آسایش خیال داشتیم. خاصه مهر سولماز 
از همان دوران نوزادی در قلب من نشســت و او را مانند فرزند خودم دوست داشتم. این 
مهر و عاطفه دوطرفه به جایی رسید که هیچ کس تصور نمی کرد سولماز فرزند واقعی من 
 نیست. هر سال برایش جشن تولد می گرفتیم و بستگانمان هدایای گران بهایی به او تقدیم 
می کردند، ولی این روزگار شــیرین از حدود یک سال قبل در حالی دچار تغییر شد که 
همسرم به بهانه ماموریت و کار دوم چند روز به منزل نمی آمد،این در حالی بود که اخاق 
و رفتار او به طور ناگهانی تغییر کرد و روابط عاطفی سردی با من داشت. من ابتدا توجهی 
به ماجرا نداشتم، اما آرام آرام به این موضوع حساس شدم تا این که فهمیدم پای یک زن 
دیگر در میان اســت. یک روز که همسرم به بهانه ماموریت از خانه خارج شد، من هم با 
یک تاکسی اینترنتی او را تعقیب کردم تا این که در منطقه ای از شهر به داخل یک ساختمان 
رفت و دقایقی بعد به همراه زنی از آن خانه خارج شد که بارداری آن زن کاما نمایان بود. 
با دیدن این صحنه اشک در چشمانم حلقه زد. نمی توانستم باور کنم اشکان با زن دیگری 
ازدواج کرده است. در همان شرایط باز هم او را تا یک مرکز درمانی تعقیب کردم و متوجه 
شــدم به بخش سونوگرافی رفتند. آن روز به یک باره مقابل همسرم قرار گرفتم. او که با 
دیدن من دســت و پایش را گم کرده بود و انتظار حضور مرا در آن محل نداشت، آن زن 
غریبه را همسر یکی از دوستانش معرفی کرد که برای پیگیری امور درمانی او به بیمارستان 
مراجعه کرده است، اما وقتی به صحنه هایی اشاره کردم که دست آن زن جوان را گرفته بود، 
با چهره ای عصبانی گفت: »او همســر صیغه ای من است!« خاصه مشاجره ما در حالی 
شــدت گرفت که به او گفتم تو مشکل ناباروری داری، چگونه ممکن است جنین این زن 
فرزند تو باشد؟! او به چشمانم خیره شد و گفت: حاال که من صاحب فرزندی شده ام اگر 
بعد از به دنیا آمدن نوزاد، آزمایش های پزشکی نشان داد که او فرزند من است، نوزادم را 
برمی دارم و این زن را طاق می دهم ،اما اگر فرزند من نبود، او را برای همیشه فراموش 
می کنم! در این هنگام آن زن غریبه ســکوتش را شکست و فریاد زد مگر من فرزندم را 
بدون عقد رسمی به تو می سپارم که چنین نقشه هایی می کشی؟در این شرایط بود که از 
آن ها جدا شدم و مهریه ام را به اجرا گذاشتم. در این کشاکش اشکان هم پیامکی برای من 

فرستاد و نوشت که هیچ مسئولیتی در قبال من ندارد و...

ماجرای زنی که هوویش را دید!
در امتداد تاریکی

گروه حوادث//خانــواده زن جوانی که هنگام جراحی زیبایی 
بینی دچار ایست قلبی و سپس مرگ مغزی شده بود، اعضای 

بدن او را اهدا کردند.
  عصر یکشنبه 17 مهرماه مأموران کانتری 164 قائم در تماس 
با بازپرس محمد وهابی از مرگ زن جوانی در بیمارستان مسیح 
دانشوری خبر دادند. با اعام این خبر به دستور بازپرس جنایی 
تحقیقات آغاز و در بررسی ها مشخص شد، زن 35 ساله ای به نام 
محبوبه 12 مهرماه برای عمل زیبایی بینی به یک کلینیک پزشکی 
رفته اما حین عمل جراحی دچار ایست قلبی شده است. بافاصله 
عملیات احیا آغاز شــد و قلب زن جوان دقایقی بعد شروع به 
تپش کرد، اما این حادثه باعث آســیب شدید مغزی به او شده و 
محبوبه به بیمارستانی در همان نزدیکی منتقل شد. کادر درمان 
پس از بررسی وضعیت زن جوان اعام کردند وی به دلیل کمبود 
اکســیژن دچار مرگ مغزی شده است. با اعام این موضوع، تیم 

اهدای عضو بیمارستان مسیح دانشوری با انجام معاینات دقیق، 
مرگ مغزی وی را تأیید کردند. وقتی خانواده محبوبه از حادثه ای 
که برای وی رخ داده بود باخبر شدند، رضایت کتبی خود را مبنی 
بر اهدای اعضای بدن زن جــوان اعام کردند و با رضایت آنها 
ساعت دو بعدازظهر یکشنبه، کبد، کلیه ها، پانکراس و قرنیه های 
محبوبه اهدا شد. خانواده محبوبه گفتند دخترشان بسیار مهربان و 
باگذشت بود و با اهدای اعضای بدنش به بیماران نیازمند و نجات 
چند نفر از مرگ، بی تردید روحش در آرامش بیشتری خواهد بود.

همسر محبوبه نیز در این رابطه گفت: من و محبوبه یک دختر 4 
ساله داریم که به مادرش خیلی وابسته بود، از زمانی که این اتفاق 
افتاده است، حال دخترم هم خیلی بد است. 12 مهرماه ساعت ۸ 
صبح همراه همسرم و خواهرش به کلینیک رفتیم. همسرم خودش 
در فضای مجازی این کلینیک را پیدا کرده بود و ساعت 10 صبح 
وقت عمل جراحی بینی داشت. وقتی همسرم به اتاق عمل رفت 

بعد از مدتی متوجه رفتارهای مشکوک پرسنل شدم. هر چه از آنها 
می  پرسیدم جواب نمی دادند و نمی گفتند که همسرم دچار ایست 
قلبی شده اســت. در نهایت هم وقتی از وضعیت همسرم باخبر 
شدم، خودم با بیمارستان تماس گرفتم و همسرم را به بیمارستان 
منتقل کردیم.او ادامه داد: پزشکان و پرستاران مدعی شدند بعد از 
عمل جراحی همسرم به هوش آمده اما ناگهان  حالش وخیم شده 
است. اما وقتی از آنها خواستیم که فیلم دوربین ها را نشان دهند 
مدعی شدند دوربینی ندارند که بشود ادعای آنها را بررسی کرد. 
تنها موضوعی که کمی ما را آرام می  کند این است که اعضای بدن 
محبوبه را اهدا کرده ایم. همسرم زنی نخبه و باسواد بود، او رتبه زیر 
70 کنکور بود و لیسانس تکنولوژی معماری داشت اما به خاطر 
سهل انگاری کادر این کلینیک جانش را از دست داد و من از آنها 
شکایت دارم و پیگیر هستم.با توجه به شکایت خانواده محبوبه 
از کادر درمان  کلینیک، به دســتور بازپرس شعبه دوم دادسرای 
امور جنایی تهران، پرونده با قرارعدم صاحیت به دادسرای جرایم 

پزشکی انتقال داده شد . 

گروه حــوادث // مرد صــراف برای 
تصاحب دالرهای یک صرافی معروف 
تهران با سه همدستش به آنجا حمله 
کرده و مسلحانه گاوصندوق را خالی 
کردند. متهمان بعد از ۹ماه شناسایی و 

دستگیر شدند . 
   زمســتان سال گذشته مردی با پلیس 
110 تهران تماس گرفت و از دســتبرد 
مســلحانه به مغازه صرافی اش در یکی 
از محله های مرکزی تهران خبر داد. مرد 
صراف پس از حضــور ماموران گفت: 
»کارمندم یکی دو ساعت زودتر از من 
بــه صرافی می آمد. ســاعت 11 صبح 
امروز به صرافی که رفتم در آنجا بازمانده 
بود، کارمنــدم را صدا زدم، اما خبری از 
او نبود. همه دوربین هایم قطع شده بود. 
در گاوصندوق باز و دالری در آن نبود. 
صدا های خفیفی را شــنیدم رد آن را که 
گرفتم به پســتوی مغازه رسیدم. دهان، 
دستان و پا های کارمندم و دوست او با 
نوارچسب بسته شده بود. کتک خورده 
و رمقی نداشــتند. آن ها را نجات داده و 
بعد از گفتگو با کارمندم، فهمیدم چهار 
سارق نقابدار که مسلح به کاشینکف و 
قمه بوده اند وارد صرافی شده، هر دو را 
به گــروگان گرفته و بعد از گرفتن کلید 
میلیارد ها  کــه  دالر هایی  گاوصندوق، 
تومان ارزش داشت را سرقت و با ریختن 

آن هــا در چند ســاک از آنجا متواری 
شده اند.«با شکایت این مرد، کارمند وی 
و دوســتش هم همین روایت را تعریف 
کردند. بررســی دوربین های مداربسته 
مغازه های اطراف نشــان داد، دزدان این 
ســرقت را در 10 دقیقه انجام داده اند. 
با دستور بازپرس شعبه هفتم بازپرسی 
دادســرای ناحیه 34 تهــران تحقیقات 
ماموران ادامه داشــت تا این که چندی 
پیش شاکی با مراجعه به ماموران گفت: 
»احتمال می دهد این سرقت توسط مردی 
رقم خورده باشد که به عنوان مظنون در 
قتل یک مرد صراف در فردوسی، مدتی 
بازداشت بود. این مرد به عنوان مظنون 
احضار، اما در تحقیقات بیگناه شناخته و 
آزاد شد.«ماموران در بررسی دوربین های 
ترافیکی و اطراف محل سرقت، پی بردند 

دو ساعت قبل از سرقت موتورسواری با 
دو سرنشین در آن حوالی بوده که احتمال 
دادند همدست ســارقان مسلح باشند. 
آن ها شماره هایی از پاک موتورسیکلت 
را یافتند و موتورسیکلت های بسیاری 
را شناســایی و از مالــکان آن تحقیق 
کردند، اما هیچ کــدام فرد موردنظر نبود 
تا این که با گذشــت هشــت ماه از این 
سرقت، هفته گذشته توانستند رد همان 
موتورسیکلت را در محله خانی آباد پیدا 
کنند. وقتــی تصویر مالک آن را یافتند، 
معلوم شد این تصویر با یکی از راکبان 
موتورسیکلت شباهت دارد. این مرد نیز 
مغازه صرافی کوچکی داشت. ماموران 
برای بازداشت او اعزام شدند، اما در خانه 
نبود و ســرانجام دو شب قبل با دستور 
محمد ولدی بیرانوند، بازپرس شعبه هفتم 

دادســرای ناحیه 34 تهران در خانه باغ 
ویایی در شهرســتان شهریار در غرب 
استان تهران بازداشت شد. متهم 43 ساله 
به اداره یکم پلیس آگاهی تهران منتقل 
شد. همچنین مشخص شد متهم چندی 
قبل نیز در پرونده ربودن مردی در تهران 
نقش داشته و پرونده مفتوح دارد. در ادامه 
سه همدستش نیز شناسایی و بازداشت 
شــدند. یکی از متهمــان در تحقیقات 
اعتراف کرد: طراح اصلی ســرقت مرد 
صراف بازداشت شده اســت. او از قبل 
شاکی را می شناخت و می دانست که وضع 
مالی خوبــی دارد و دالر های میلیاردی 
در صرافی اش نگهداری می کند. درباره 
سرقت با ما سه نفر صحبت و یک هفته 
قبل از سرقت نقشه را برای مان تعریف 
کرد. حتی قبل از سرقت خودش سوار 
بر موتورسیکلت اطراف محل سرقت را 
بررسی کرد. آن روز وقتی مطمئن شدیم 
مرد صراف ســاعت 11 صبح می آید با 
کاشــینکف و قمه وارد مغازه شده، دو 
مردی که آنجا بودند را کتک زده، زندانی 
کردیم و دوربین هــا را از کار انداختیم. 
سپس دالر ها که میلیاردی بودند را در 
چند ساک ریخته و فرار کردیم. او بخشی 
از دالر هــا را به ما داد و قرار بود بعد از 

تبدیل آن به ریال، سهم ما را بدهد . 

نقشه مرد صراف برای دزدی مسلحانه از صرافی معروف 

  

  

ن سند مالکیت آگهی فقدا
نظر به اینکه زهرا ارجنگی به اســتناد دو فقره استشهادیه محلی 
درخصوص پالک 13404 فرعی از 3- اصلی که به دلیل مکرر 
بودن برابر استاندارد سازی پالک مذکور به پالک 44108 فرعی 
از 3 اصلی تغییر یافته است واقع در بخش دو بندرعباس مدعی 
شده است که سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان که 
به نامش در دفتر 281 صفحه 190 ذیل ثبت 55968 ثبت و سند 
مالکیت به شماره چاپی 271976 الف83 صادرگردیده است و 

برابر سند رهنی شماره 739 مورخ 1384/11/29 دفترخانه 42 بندرعباس در رهن بانک سپه 
قرار دارد که ســند مالکیت به علت جابجایی مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی را نموده است لذا باستناد ماده 120 آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن 
بدینوسیله اعالم میشود هرکس مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل اسناد 
مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت به این اداره تسلیم و اخذ نماید بدیهی است پس از انقضای 
مهلت قانونی مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض و عدم ارائه اسناد نسبت به 

صدور اسناد مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد شد . 1401/290 م/الف
تاریخ انتشار : 1401/07/20

محمد اسالمی موحد 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بندرعباس

ن سند مالکیت آگهی فقدا
نظر به اینکه آقای سعید درویشی به استناد 2 فقره استشهادیه محلی 
درخصوص پالک 661 فرعــی از 2- اصلی واقع در بخش دو 
بندرعباس مدعی شده است که سند مالکیت به شماره 664086 
سری ت/75 تحت عنوان ششدانگ یک دستگاه آپارتمان که ذیل 
ثبت 18850 صفحه 79 دفتر 99 به نام ایشان صادرگردیده است 
و برابر سند رهنی شــماره 1087 مورخ 1389/3/11 دفترخانه 
57 بندرعباس در رهن بانک ملت قرار گرفته به علت جابجایی 

مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است لذا باستناد 
ماده 120 آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوســیله اعالم میشود هرکس مدعی انجام 
معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ 
انتشار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره 
تسلیم و اخذ نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی مذکور و عدم وصول اعتراض 
و یا وصول اعتراض و عدم ارائه سند نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام 

خواهد شد . 1401/292 م/الف 
تاریخ انتشار : 1401/07/20

محمد اسالمی موحد 
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

مرگ مغزی به خاطر جراحی زیبایی بینی

نزاع و تیراندازی اراذل و اوباش ، رهگذر  بی گناه را روانه بیمارستان کرد 
گروه حوادث // یکی از عوامل  نزاع و تیراندازی 
منجر به جرح در زرند  کرمان بازداشت شد و دو 

متهم دیگر تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند .
   سرپرست دادسرای عمومی و انقاب شهرستان 
زرند گفت:این نزاع درپی اختافات شخصی بوده 
است و هیچ ارتباطی با ناآرامی های اخیر ندارد.

قاضی رضا یعقوبی  درخصــوص تیراندازی در 

یکی از خیابان های شهرستان زرند اظهار کرد : 
پس از دریافت  گزارشی مبنی بر درگیری فیزیکی 
ایجاد شده بین ســه نفر از اراذل و اوباش در پی 
اختافات قبلی،یکی از متهمان به قصد تیراندازی 
به طرف مقابل، شلیک می کند که گلوله به شخصی 
 کــه رهگذر  بــوده برخورد می کنــد و موجب 
 بروز صدمات شــدید به  این شــهروند زرندی

 می شود.
   ایــن مقام قضایــی بیــان کرد:تمامی عوامل 
 و مشــارکت کنندگان در این  نزاع شناســایی 
شده اند و یک نفر بازداشت و دستورات قضایی 
الزم برای دســتگیری دیگر متهمان صادر شده 
است. وی تاکید کرد:حمل و استفاده از ساح گرم 

و سرد جرم محسوب می شود .

آگهی مزایده  
احتراما به موجب پرونده اجرایی فوق آقای مسعود عصابرپورکي وخانم محدثه عصابر پورکي هیچ ادعایي نسبت به سند صلح نامه عادي مورخ1378/7/4 ندارند. 
2- طرفین دعوا توافق نمودند که پالک ثبتي شماره 261 فرعي از 5250 اصلي واقع در بخش یک بندرعباس موضوع دعوا بعنوان ماترک مرحومه روزي بهادر 
في مابین ورثه وطرفین دعوا به نسبت سهم قانوني هریک از ورثه تقسیم گردد و طبق نظر دادگاه تقسیم ماترک صورت پذیرد و طرفین هیچ اعتراضی در این 
خصوص نسبت به این موضوع ندارند . 3- خانم صفا ملک عصابرپورکي و آقاي محمدعلي عصابر و خانم مریم ایرانمنش بندري هیچ ادعایي نسبت به اخذ 
هرگونه خسارات هاي قانوني به هر شکل و به هر نحو در خصوص ملک متنازع فیه و پالک ثبتي 261 فرعي از 5250 اصلي واقع در بخش یک بندرعباس از 
آقای مسعود عصابرپورکي و خانم محدثه عصابرپورکي نداشته وحق هرگونه اعتراض را در این خصوص از خود سلب و ساقط مي نمایند . 4- آقای مسعود 
عصابرپورکي و خانم محدثه عصابرپورکي نیز هیچ ادعایی نسبت به خسارات خود از ملک متنازع فیه ندارند . 5- طرفین در خصوص ارزیابي ملک مذکور 

طبق ارزیابي و کارشناسي دادگاه نسبت به فروش اقدام نموده و در صورتي که هریک از وراث مرحومه روزي بهادر قصد خرید ملک را داشته باشند مي بایستي به نرخ روز و طبق ارزیابي 
کارشناس رسمی دادگستري نسبت به خرید سهم هریک از وراث اقدام و تمام مراحل قانوني در دادگاه انجام پذیرد و طرفین حق هرگونه اعتراض را از خود ساقط مي نمایند . 6- در صورت 
توافق وراث جهت فروش ملک خارج از مرحله مزایده و بصورت آزاد، کلیه وراث مکلفند رضایت خود را بصورت رسمی در دادگاه بصورت مکتوب در دایره اجرای احکام دادگستري 
بندرعباس اعالم نمایند و پس از آن نسبت به فروش اقدام و سهم هریک از وراث توسط خریدار در صندوق دادگستري تادیه گردد . در صورت عدم رضایت هریک از ورثه موضوع منتفي 
و طبق رویه قانوني بالفاصله مراحل مزایده اجرا خواهد شد . 7- خانم صفا ملک عصابر پورکي بموجب وکالتنامه رسمی شماره 61517 مورخ92/10/21 تنظیمي در دفترخانه اسنادرسمي 
شماره 2 بندرعباس بعنوان وکیل مع الواسطه آقاي محمدعلي عصابر و مریم ایرانمنش بندري حق اخذ هر گونه وجه در خصوص پرونده مطروحه و ملک مذکور را از جانب موکالن خود 

را دارد . پرونده شماره 9909987623500764 در خصوص ارزیابي ملک 261 فرعي از 5250 اصلي ، از ملک فوق بازدید و گزارش کارشناسي به شرح ذیل حضورتان ارسال میگردد :
 آدرس ملک : بندرعباس ، کوی ملت کوچه ملت 40 

مشخصات ثبتي سند : سند به صورت دفترچه اي به متراژ109/20 مترمربع 261 فرعي از 5250 اصلي واقع در بخش یک بندرعباس شماره ثبت 13490 صفحه 368 طبق یک برگ کپی 
رویت شده از صفحه اول سند ارائه شده ملک به نام خانم روزي بهادر فرزندحسین 

مشخصات ملک : واحد ویالیي قدیمي داراي دو اتاق خواب سقف چوبي . انشعاب آب . برق . یک اتاق درب ورودي آن از بیرون باز شده و به صورت مغازه مرغ فروشي در حال استفاده 
میباشد . و بقیه ملک در حال استفاده مسکوني

 ارزیابي ملک : با توجه به امکانات و مشخصات فوق بدون در نظر گرفتن هر گونه بدهي بانکي و شخصي.. مالیات مجموعاً 9/600/000/000 ریال )نه میلیارد و ششصد میلیون ریال( میباشد. 
-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 و صرفا یک ساعت قبل از شروع مزایده با هماهنگي اجراي احکام مبلغ 10% مبلغ ارزیابي شده را بصورت سپرده نقدي 
بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک 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 ساعت 12 ظهر مورخ 1401/08/04 در محل دفتر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقي بندرعباس بصورت حضوري بعمل می آید و برنده کسي است که باالترین قیمت 
 را پیشنهاد نماید . 6- در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداري نماید سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط

 مي گردد و مزایده تجدید می گردد . و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به اجرای احکام حقوقي شعبه دوم دادگستري بندرعباس مراجعه نمایند .
 ایل زاده  - دادورز شعبه دوم اجرای احکام مدني 

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
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خبری

شهرستان

رئیس شورای اسالمی شهر قشم عنوان کرد 
نبود زمین ورزشی مناسب 

مهمترین چالش تیم های فوتبال قشم
  گروه شهرستان // رئیس شورای اسامی شهر قشم نبود زمین 
ورزشی مناســب را یکی از دالیل اصلی افت تیم های باشگاهی 
فوتبال در جزیره قشم برشمرد. حبیب بازماندگان قشمی در دهمین 
کمیسیون ورزش شورای شهر قشم گفت: زیرساخت های و بودجه 
ورزشی در شهرها و روستاهای جزیره قشم باید به صورت کامل 
تفکیک شــود تا توسعه زیرســاخت ها در سراسر جزیره شتاب 
بیشــتری بگیرد.وی ادامه داد: برای ارتقای ورزش باشگاهی در 
جزیره، در حال رایزنی هســتیم تا به هریک از باشگاه های قشم، 
زمین ورزشی اختصاص پیدا کند.بازماندگان از اختصاص بودجه 
در سفر رئیس جمهوری به قشم برای تکمیل ورزشگاه سام و زال 
خبر داد و افزود: با تکمیل این ســالن بخش زیادی از مشکات 
ورزشی قشم برطرف خواهد شد.رییس شورای اسامی شهر قشم 
همچنین از بازســازی ورزشگاه تختی سخن گفت و اضافه کرد: 
تعویض چمن، نورپردازی و اصاح فنس ها از جمله اقداماتی بودند 
که در عملیات بازسازی این ورزشگاه به انجام سید.وی اظهار کرد: 
شهرداری قشم یک سالن ورزشی اختصاصی بستکبال دارد که در 
حال پیگیری هستیم تا یک سالن ورزشی اختصاصی والیبال نیز 
راه اندازی کنیم.بازماندگان ادامه داد: همچنین سالن ورزشی شهرک 
الهیه به عنوان یک سالن چندمنظوره و سالن ورزشی محله توحید 
به عنوان ســالن ورزشی اختصاصی بانوان آماده خواهد شد و در 
اختیار ورزشکاران قرار می گیرد.به گزارش ایسنا ؛ کمیسیون ورزش 
شورای اسامی شهر قشم به ریاست حبیب بازماندگان قشمی و با 
حضور میرداد میردادی شهردار قشم تشکیل جلسه داد و طی این 
نشست آخرین وضعیت ورزش شهر قشم مورد ارزیابی قرار گرفت 
و پیشــنهادات و انتقادات حاضران جهت جمع بندی راهکارهای 

عملیاتی بررسی شد .
تعیین تکلیف پالک های نوار ساحلی بندرلنگه

  گروه شهرســتان // رئیس اداره منابــع طبیعی و آبخیزداری 
شهرســتان بندرلنگه از تعیین تکلیف پاک های نوار ســاحلی 
 شهرســتان بندرلنگه خبر داد.به گــزارش خبرنگار دریا  ؛ حمید 
حســین پور گفت : با حضور مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اســتان  به همراه رئیس اداره ممیزی و حدنگاری وکارشــناس 
شهرستان جلسه ای با هدف تعیین تکلیف پاک های نوار ساحلی 
 شهرســتان بندرلنگه برگزار گردید. وی افزود : در این جلســه 
پاک های نوار ســاحلی گشــه ، کات ، طاهونه و جزایر الوان  
 و شــتوار مورد بررسی قرارگرفت و مواردی جهت تعیین تکلیف 

پاک های مذکور مصوب گردید .

ظروف شیشه ای در طبیعت زیر تابش آفتاب باعث بروز آتش سوزی است
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 //   مدیر بنادر و دریانوردی 
شــهید باهنر و شرق هرمزگان گفت: ۱۴۷ هزار 
و 2۵0 تُن کاالی غیرنفتی طی ۶ ماهه امســال 
 در این بنادر، کاپوتاژ )حمل و نقل( شــده که 
نسبت به سال گذشته ۴2۴ درصد رشد داشته 

است. 
  حمیدرضا محمدحســینی تختی در تشــریح 
فعالیت های عملیاتی 6 ماهه بنادر شرق هرمزگان 
اظهار داشــت: یک میلیون 226 هزار و 534 تُن 
از انواع کاالی نفتی و غیرنفتی طی 6 ماه نخست 
امســال از بنادر شرق هرمزگان تخلیه و بارگیری 

شده است.وی عمده کاالی غیرنفتی کاپوتاژ شده 
در این بنادر را مواد معدنــی عنوان کرد و افزود: 
از یک میلیــون و 226 هــزار و 534 تُن انواع 
کاالی نفتــی و غیرنفتی تخلیه و بارگیری شــده 
 عمده ترین آنها شــامل کاالی اساســی، میوه و 
تره بار، مصالح ساختمانی، مشتقات نفتی،گازی و 

ماشین آالت صنعتی بوده است.

*  رفــت و آمد بیش از 9 هــزار و ۸۰۰ فروند انواع 
شناورها به این بنادر 

  مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان 
همچنین از پهلوگیــری ۹ هزار و  ۸12 فروند انواع 
شناورها در بنادر شرق هرمزگان خبر داد و گفت: در 
این مدت 12۹ فروند شناور باالی هزار تُن و ۹ هزار 
6۸3 فروند شناور زیر یکهزار تن در این بنادر پهلو 

گرفته اند.   محمدحسینی تختی در بخش دیگری از 
سخنان خود به جابجایی بیش از یک میلیون و 600 
 هزار نفر مسافر و گردشگر از ابتدای سال جاری تا

 نیمه مهرماه امســال در بنادر شرق هرمزگان اشاره 
کرد.به گفته وی؛ با جابه جایی یک میلیون 2۹۸ هزار 
و ۸00 نفر مســافر و گردشگر از طریق این مسیر 
دریایی 64 درصد افزایش نســبت به مدت ســال 

گذشته به ثبت رسیده است.مدیر بنادر و دریانوردی 
شــهید باهنر و شــرق هرمزگان بیان  کرد: در بندر 
هرمز نیز 3۸1 هزار و 500 نفر مســافر و گردشگر 
جابه جا شده اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
120درصد افزایش داشته است. محمدحسینی تختی 
اضافه کرد: در مســیر دریایی بین المللی بندر شهید 
باهنر به مقصد بندر شــارجه نیز با انجام 2 سفر در 
هفته ۹ هزار و 700 نفر مســافر در این بازه زمانی 
جابه جا شده اند.به گزارش ایرنا، بندر شهید حقانی 
در بندرعباس پرترددترین بندر مسافری در کشور 

قلمداد می شود . 

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان خبر داد 

جهش 424 درصدی حمل و نقل کاال در بنادر شرق هرمزگان 

گروه شهرستان // مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم گفت: خوشبختانه جزیره قشم از نظر 
برقراری امنیت شرایط خوبی دارد و این موضوع 
مدیون درایت و هوشمندی نیروهای انتظامی و 

امنیتی است. 
   افشــار فتح الهی در مراسم تجلیل از نیروهای 
انتظامی به مناســبت هفته فراجا، اظهار داشت: 
نیروهای انتظامی در سال های اخیر ارتباط خوبی 
با مردم برقرار کرده و مورد اعتماد اکثریت هستند.

وی ادامه داد: دشمنان از ابتدای پیروزی انقاب 
اســامی به بهانه های مختلف بــه دنبال ایجاد 
اختاف میان نظام و بخش های مختلف جامعه 
بودند که تا امروز با هوشــمندی مردم و درایت 
نیروهای انتظامی و امنیتی، نتوانســته اند موفق 
باشــند.مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشم با 
بیان اینکه فردی نافی وجود برخی مشکات در 
کشور نیســت، افزود: در دولت مردمی آیت اهلل 
رئیسی با وجود مشکات و فشارهای مختلف 
در حوزه هــای اقتصادی و اجتماعی، اما بازهم 
موفقیت های خوبی حاصل شــده است.به گفته 
فتح الهی، پیوســتن ایران به پیمان شــانگهای 
موفقیت بزرگی برای جمهوری اســامی است 
 که موجب بی اثر شــدن تحریم های اقتصادی 
فلج کننده دشــمنان شــد.وی تصریــح کرد: 
خوشــبختانه جزیره قشم از نظر برقراری امنیت 
شرایط خوبی دارد و این موضوع مدیون درایت 
و هوشــمندی نیروهای انتظامی و امنیتی است.

مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشــم با اشاره 
به بزرگنمایی رســانه های بیگانه درباره برخی 
حوادث در داخل کشور، گفت: تمامی نیروهای 
دغدغه مند درون نظام مقدس جمهوری اسامی 
با بیان انتقاد و اعتراض از ســوی مردم موافقند، 
اما زمانی که در جامعه وحشــت ایجاد شــود، 
 باید با متخلفان برخــورد جدی صورت گیرد.

فتح الهی خاطرنشــان کرد: در چنین شــرایطی 
ســکوت نخبگان، علما و تمام افرادی که دارای 
تریبون هســتند جایز نیســت و آنها باید برای 
روشنگری و تبیین حقیقت به میدان بیایند چراکه 
در این شرایط ســکوت عین خیانت است.امام 
جمعه شهرستان قشــم نیز در مراسم تجلیل از 
نیروهای انتظامی به مناسبت هفته فراجا، گفت: 
اتفاقات این روزها نیز یکی از وقایع در جریان 
انقاب اسامی مردم ایران است و با هوشمندی 
و آگاهی جامعه و درایــت نیروهای انتظامی و 
دستگاه های امنیتی به زودی مانند اعتراضات و 

فتنه های گذشته به پایان خواهد رسید.
  حجت االســام غامرضا حاجبــی ادامه داد: 
جزیره قشــم در اعتراضات اخیر شــهید داده 
است، در چنین شرایطی سکوت در مقابل اعمال 
خاف، بی غیرتی اســت و باید با دشــمنان با 
جدیت برخورد کنیم.وی با بیان اینکه تصاویری 
 که در رسانه های بیگانه از اتفاقات اخیر منتشر 
می شود با فضای کف خیابان و جامعه متفاوت 
اســت، افزود: امنیت امروز مدیون هوشمندی و 
درایت نیروهای انتظامی اســت و باید هر روز 
قدردان ایــن نیروهای زحمتکش باشــیم.امام 

جمعه شهرستان قشم با تاکید بر لزوم همراهی و 
همکاری تمامی دستگاه ها و بخش های اجتماع 
برای پیشرفت کشور، تصریح کرد: برای انجام کار 
انقابی باید همه مردم و مدیران دوشادوش هم در 
وسط میدان حاضر شوند و با یکدیگر همراهی 
کنند.فرماندار شهرستان قشم نیز این جلسه گفت: 
نیروهای انتظامی در نظام جمهوری اسامی واحد 
تولیدکننده امنیت برای کشور هستند که این مهم 
با همراهی و همکاری دستگاه ها و بخش های 
مختلف و جلب اعتماد مردم به دســت می آید.

محمد محمدحســینی ادامه داد: خوشبختانه در 
اعتراضات قشم با دســتگیری های هدفمند و 
هوشمندانه و شناسایی به موقع آشوبگران، جلوی 
بســیاری از اتفاقات تلخ و خسارات احتمالی 

گرفته شد.
  وی تاکید کــرد: امنیت پایدار امروز در جزیره 
قشم حاصل نگاه دقیق و درایت نیروهای انتظامی 
و دستگاه امنیتی در این منطقه است.به گزارش 
ایرنا ؛ فرماندار شهرستان قشم خاطرنشان کرد: 
هماهنگی بسیار خوب میان مدیران دستگاه های 
مختلف و عملکرد مناسب شورای تامین موجب 

کاهش خسارت های زیادی در قشم شد .

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم :

امنیت قشم مدیون هوشمندی نیروهای انتظامی و امنیتی است
بمناسبت هفته دامپزشکی صورت گرفت 

دیدار مدیر و کارکنان دامپزشکی با فرماندار بندرخمیر

امین درساره – گروه شهرستان // 
مریم ملی نژاد مدیر دامپزشــکی 
این  کارکنان  همراهــی  با  خمیر 
شبکه به مناسبت هفته دامپزشکی 
با فرماندار خمیر دیدار و گفت و گو 

کردند .
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ در این 
دیــدار دکتر ملی نژاد گزارشــی از 
دامپزشکی  شبکه  یکساله  عملکرد 
 خمیــر را ارائــه کــرد.وی گفت: 
 در حوزه بهداشــتی و مبــارزه با 
بیماری های دامــی و طیور، تعداد 
176 هزار و ۸04 راس گوســفند 
راس   ۹36 و  یکهــزار   ، بــز  و 
دام ســنگین، 430 قــاده ســگ 
صاحــب دار و ۹0 هــزار قطعــه 
 طیور بومی در این شهرســتان علیه

بیماری های مختلف مانند طاعون 
نشخوار کنندگان کوچک، تب برفکی، 
بروسلوز ، هاری و نیوکاسل واکسینه 
شــدند.مدیر اداره دامپزشکی خمیر 
 همچنین گفت: در راستای مبارزه با 
دام، جایگاه  انگلــی  های  بیماری 
40 هزار راس دام ســبک و یکهزار 
راس دام ســنگین سمپاشــی شده 

اســت.دکتر ملی نژاد ادامه داد: در 
 بخش نظارت بر بهداشت عمومی و 
مواد غذایی نیز تعــداد ۸5۸ مورد 
بازدیــد از اماکن و ســردخانه ها 
و مراکــز عرضــه فــرآورده های 
 خــام دامــی و مرغــداری ها و 
دامداری ها انجام شد که 300 مورد 
تذکــر بهداشــتی، 15 مورد تخلف 
بهداشــتی و محموله های غیرمجاز 
مشاهده و کشف و به مراجع قضایی 
ارجاع داده شــد ضمن اینکه حدود 
4 تن اقام مختلف غیر بهداشــتی 
ضبــط و معــدوم  گردیده اســت.

رئیس اداره دامپزشــکی شهرستان 
تصریح کــرد: در حوزه تولید تعداد 
 4۹0 هــزار قطعه مــرغ زنده در

 مرغداری های این شهرستان تولید 
و به کشــتارگاه جهت عرضه مرغ 
 گرم و منجمد ارسال شده است.دکتر 
ملی نژاد همچنین عنــوان کرد: در 
راســتای آگاهی بخشی و خدمات 
رســانی به بهره برداران و دامداران 
روستایی و واحدهای تولیدی، تعداد 
300 مورد کاس آموزشی همراه با 
توزیع بروشور و پوستر آموزشی و 

2۸5 مورد پاسخگویی به استعامات 
اداری داده شده است.همچنین تعداد 
45 مورد گشــت و پایش زیستی 
مشــترک در مناطق حفاظت شده 
حیــات وحش محیط زیســت و 
گشت آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 
در زیســتگاه ها و تاالب های این 
است  پذیرفته  شهرســتان صورت 
فرماندار خمیر نیــز در این دیدار با 
تقدیر از عملکرد یک ســاله اداره 
گفت:  خمیر،  شهرستان  دامپزشکی 
با وجود محدودیت نیروی انســانی 
شاغل در شبکه دامپزشکی،عملکرد 
این اداره در حوزه بهداشتی ، نظارت، 
مبارزه بــا بیماری هــا و آموزش 
مطلوب اســت. وی بــا بیان اینکه 
نظارت بر ســامت دام ها و تایید 
صحت و ســامتی گوشت مصرفی 
مــردم از مهم ترین وظایف شــبکه 
دامپزشکی است تاکید کرد: هرگونه 
بی توجهی، ما را در حوزه های امنیت 
غذایی و سامت متضرر خواهد کرد 
از این رو انتظار می رود تاش ها به 
صورت مستمر و با جدیت از سوی 

دامپزشکی ادامه یابد .
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پرونده کالسه 140140920000623372 تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه 

احدیت متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید .
» رای دادگاه « : 

در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب ، محله شنبه چاالکی ، جنب زمین هشت هکتاری ستاد قطعه 41 به مساحت 324 متر مربع طی نامه شماره 
181/143084/ن از طرف ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده اســت این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 
140040390001345476 مورخه 1401/06/05 مســتنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رســیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساســی ، مبادرت به 
صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک وتوجهاً به 
تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه اطالعی ازمالک 
و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیک ستاد اجرائی 
فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض ، ستاد اجرایی طی نامه شماره 181/216813/ن 
مورخه 1401/07/09 درخواست صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یا قائم مقام 
قانونی ویا صادر واعالم میدارد . رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ  قابل خواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم 

تجدید نظر استان تهران ) ویژه دادگاههای اصل 49 قانون اساسی ( می باشد .

مختار صادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان

ن سند مالکیت آگهی فقدا
نظر به اینکه آقای محمد شــهبازی بشــماره وکالت 63466 مورخ 1401/06/28در خصوص سند خانم فاطمه شمسائی فرد به استناد دوبرگ استشهاد 
شهودگواهی شده در دفتر114 قشم جهت دریافت سندمالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کردند و مدعی هستند که سند مالکیت پالک فوق در 
قشم - طوال قطعه یک بخش هشت که در اجرای ماده یکصدوچهل قانون برنامه سوم توسعه ، سند مالکیت صادر وتحویل مالک گردیده است و به علت 
جابجایی مفقود گردیده طبق مشخصات :یک قطعه آپارتمان نوع ملک طلق با کاربری مسکونی به پالک ثبتی 30141 فرعی از 1939 اصلی ، مفرور و مجزا 
شده از 19843 فرعی از اصلی مذکور ، قطعه 35 در طبقه 1 و واقع در بخش 08 ناحیه00حوزه ثبت ملک قشم استان هرمزگان به مساحت 72.69 متر 
مربع بمالکیت فاطمه / شمسائی فرد فرزند محمدنور شماره شناسنامه 125 تاریخ تولد1364/03/02 صادره از الرستان دارای شماره ملی 2512030113 با 
جز سهم 6 از کل سهم 6 بعنوان مالک شش دانگ اعیان متن سهم : ششدانگ با شماره مستند مالکیت 129659 تاریخ1397/04/05 دفترخانه اسناد رسمی 

شماره 60 شهر قشم استان هرمزگان ، موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 205498 سری ج سال 96 با شماره دفتر الکترونیکی 139720323056002019 ثبت گردیده است. 
با شماره مستند مالکیت 129660 تاریخ1397/04/05 دفترخانه اسناد رسمی شماره 60 شهر قشم استان هرمزگان ، موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 205498 سری ج سال 
96 با شماره دفتر الکترونیکی 139720323056002019 ثبت گردیده است . وبه استناد رهنی شماره 129660 مورخ 1397/04/05 دفترخانه اسناد رسمی شماره 60 شهر قشم استان 
هرمزگان که بنفع بانک مسکن شعبه شهید رجائی قشم به مبلغ 562.497.222 ریال به مدت 132 ماه ثبت شده .لذا به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت وتبصره ذیل آن مراتب 
یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یامدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ 
انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یاسند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید . بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر با 
وصول اعتراض بدون سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد . 1401/068م/الف - تاریخ انتشار : 1401/7/20

  محمد آرامش   - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قشم

                                        دادانهم
پرونده کالسه 140140920000631685 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390001684775.  

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

گردشکار: بتاریخ دهم مهرماه یکهزارو چهارصد و یک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است 
پرونده کالسه 140140920000631685 تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از 

درگاه احدیت متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید .
» رای دادگاه « : 

در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب ، محله شنبه چاالکی ، جنب زمین هشت هکتاری ستاد قطعه 55 به مساحت324 متر مربع طی نامه شماره 
181/143045/ن از طرف ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده اســت این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 
140040390001354948 مورخه 1401/06/06 مســتنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رســیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساســی ، مبادرت به 
صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک وتوجهاً به 
تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه اطالعی ازمالک 
و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیک ستاد اجرائی 
فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض ، ستاد اجرایی طی نامه شماره 181/214327/ن 
مورخه 1401/07/04 درخواست صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یا قائم مقام 
قانونی ویا صادر واعالم میدارد . رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ  قابل خواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم 

محترم تجدید نظر استان تهران ) ویژه دادگاههای اصل 49 قانون اساسی ( می باشد .

مختار صادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

طرح : بیتا 

هوشنگی

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

حوزه  ثبت ملک قشم



اجتماعی
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چهارشنبه  20 مهر 1401

15 ربیع االول 1444

سال بیست و یکم شماره 3999

یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

فروردین :
شاید فرصتی دست دهد که بتوانید همه چیز را ساده تر 
بگیرید، اما بدانید که هیچ چیزی بدون پرداخت کردن 
بهای آن به دســت نمی آید. حتی اگر خودتان را کنار 
بکشید، باز هم تا زمانی که کاری برای سامان دادن به این وضع نکنید، 
فشار احساسات ناگفته را احساس خواهید کرد. جسارت به خرج دهید 
و آن چه را در ذهن تان می گذرد به یک دوســت یا همکار نزدیک 
بگویید، اما حواس تان به لحن صحبت تان باشد تا مشکل درست نشود. 
به جای این که وقت تان را سر بحث و مشاجره تلف کنید، بهتر است 

بستری ترتیب دهید تا بتوانید یک گفتگوی معنادار داشته باشید .
   اردیبهشت :

 بایــد وقــت بگذاریــد و کاری کنید تــا دخیره ی 
 احساســات تان جان دوبــاره بگیرد، بــه ویژه اگر 
مشغله های کاری باعث آشفتگی تان شده است. این باور 
را کنــار بگذارید که باید در هر دقیقه ای از روز به بهترین نحو کارآمد 
باشید. اگر دیدید که در نزدیکی شما ماجرایی درست شده نباید به آن 
دامن بزنید و همه چیز را بدتر کنید. در عوض خونسرد بمانید و آرامش 
خود را حفظ کنید. سعی کنید چیزهای کوچکی در اطراف تان پیدا کنید 

که نشاط آور باشند و روح تان را جا دهند .
    خرداد :

ارتباطات هوشمندانه امروز به راحتی حاصل می شود، 
اما یک چیزی فرق کرده است. به یک دیدگاه مشخص 
دســت پیدا کرده اید، اما دل تان نمی خواهد که آن را با 
دیگران در میان بگذارید یا راجع به آن حرف بزنید. دیگران به شدت در 
تاش اند که از اسرار درون شما آگاه شوند، اما به شما توصیه می شود 
کــه به ندای درون تان گوش دهید. این را هم بدانید که ایجاد تغییرات 

مثبتی که می خواهید کمی زمان می برد.
  تیر :

اگر امروز کسی سر به ســرتان بگذارد حتما به شدت 
با او برخورد خواهید کــرد، چون فکر می کنید باید از 
 چیزی که حق شماســت دفاع کنید. قدرت اکنون شما به خاطر همین

 سرسختی های تان است. خوشبختانه نیازی به جنگیدن نیست. شما 
می توانید بیشتر از هر کس دیگری صبور باشید و بدانید که اکنون زمان 

از آن شماست .
    مرداد :

فکر می کنید که اگر همین اآلن دســت به کار نشوید 
ممکن اســت فرصــت از کف تان بــرود و نتوانید آن 
 کار هیجان انگیزی را که در نظرتان اســت انجام دهید. اوضاع نشان 
 می دهد که دارید به شکل متناسبی پیشرفت می کنید، اما برای این که 
تاش های تان به ثمر بنشــیند باید بیشتر صبر کنید. امروز نباید آنی 
تصمیم بگیرید و دیگران را عصبانی کنید. تا حد امکان مایم باشید و 

منتظر بمانید که زمان مناسب فرا رسد .
   شهریور :

امروز انگیزه ی چندانی ندارید و حس و حال تنبلی در 
سر دارید. اما الزم است که وظایف تان را به هر ترتیبی 
شده انجام دهید، چون اگر امروز کوتاهی کنید حجم کاری روزهای آینده 
بیشتر می شود. از طرفی هم الزم نیست به خودتان بیش از حد سخت 
بگیرید. آن چه را باید انجام دهید، اما حواس تان باشد که کمی هم انرژی 
دخیره کنید. اگر انرژی دخیره داشته باشید، بعدا که به آن نیاز پیدا کردید 

می توانید استفاده اش کنید .
  مهر :

امروز ممکن است یک مشــکل احساسی حل نشده 
 از گذشــته دوباره بروز کند. درســت است که دل تان 
نمی خواهد راجع به احساسات تان حرف بزنید، اما حداقل کمی تاش 
کنید تا با دیگران رتباط برقرا کنید. یادتان باشد که شما نمی توانید همه 
را راضی نگه دارید، اگر هم این کار را بکنید فقط باعث ناراحتی خودتان 
می شوید. هر کسی که دوست واقعی شماست با شما خواهد ماند، حتی 

اگر نتوانید در حال حاضر همه ی حرف های تان را به او بگویید .
  آبان :

امروز دوستان صمیمی شــما بیشتر از گذشته برای تان 
مهم شده اند، اما با این حال برای تان سخت است که به 
نصیحت های شان گوش دهید. حتی اگر با صحبت های آن ها موافق 
نیستید، یادتان باشد که مشکل از جانب آن ها نیست، بلکه بخشی از 
وجود خودتان است که مشکل دارد. وقتی متوجه این موضوع شوید 
می توانید مشکات بیرونی را بهتر مدیریت کنید. از این بابت خوشحال 

باشید که کسانی را در زندگی تان دارید که به شما اهمیت می دهند .
     آذر :

با این که چشم پوشــی از جزییات برای شما مشکل 
نیســت، اما امروز به راحتی نمی توانید این راهکار را 
عملی کنید. دلیلی ندارد که بیش از حد به خودتان سخت بگیرید. وقت 
بگذارید و به کارهای تان نظم و ترتیب دهید. وقتی سرتان خلوت شد، 

آن وقت با آزادی بیشتری می توانید به کارهای بزرگ تر فکر کنید .
  دی :

 احســاس می کنید کــه صمیمی ترین دوســت تان 
نمی خواهد حمایت تان کند. با این وجود، نســبت به 
دســتیابی به اهداف بلند مدت تان خوش بین هستید. شاید برای این 
که روی کارتان متمرکز شوید بخواهید که از دیگران فاصله بگیرید و 
درگیر احساسات نشوید. تا زمانی که اولویت های تان مشخص باشند 
می توانید درست تصمیم بگیرید و متمرکز عمل کنید. وقتی کارتان تمام 
شد، آن وقت دیگر باید دســت به کار شوید تا دوباره با دوستان تان 

ارتباط برقرار کنید .
    بهمن :

اگر چه انرژی های کهکشانی در آرامش به سر می برند، 
اما می دانید که تغییراتی در راه است. اگر در روابط تان 
دچار مشکل هستید ممکن است نتوانید به درستی عمل کنید. بهتر است 
چیزی را تحمیل نکنید، بدانید که همه چیز دارد مسیر طبیعی خودش را 
طی می کند. هر وقت به این نتیجه برسید که نیازی به مقابله با دیگران 

نیست، آن وقت می توانید مرحله ی گذار را به سامت طی کنید .
   اسفند : 

با وجود استرس هایی که در محیط وجود دارد به شدت 
احســاس راحتی می کنید. وظایف کاری مهمی دارید 
که باید انجام شــان دهید، اما بد نیست کمی هم برای خودتان وقت 
بگذارید و ماجراجویی کنید. شــاید تا چند روز آینده در روابط تان 
دچار گیجی شــوید، به همین خاطر باید برای سامان دادن به اوضاع 
انرژی بیشــتری بگذارید. باید راهی پیدا کنید که بین وظایف تان با 

معنویات تعادل برقرار شود .
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 گروه اجتماعی // زندگی در گســتره ای از رنج و شادی 
تعریف می شود و در این میان جریانات فکری و اجتماعی 
بر توجه روزافزون به مسئله شادکامی تأکیددارند و آن 
را الزمه زیست بهتر و توسعه و شتاب بیشتر می دانند، 
معموال در گزارش های ساالنه شادترین کشورهای جهان، 
نام ایران در رتبه های انتهایی قرار می گیرد؛ برای مثال، 

سال2020 جایگاه ۱۱٨ را به خود اختصاص داد.
   گرچه مطابق پیمایش های داخلی، میزان شادی ایرانی ها 
در ســطح متوسط به باال ارزیابی شده است، اما به هر شکل 
ســنجه های پیمایش متفاوت است و هدف ما بررسی رتبه 
شادمانی ایرانی ها نیســت، مقصود یافتن پاسخی برای این 
پرســش است که »چرا شــاد بودن را بلد نیستیم؟«  شاید 
تصور غالب عموم مردم این باشد که تنش ها و اضطراب ها 
و مشکات اقتصادی، فرصت شادی کردن را از آنان سلب 
نموده، موضوعی که موردپذیرش جامعه شناسان نیست. آنان 
بر این باورند که ثروت و رفاه و آسودگی فکر به خودی خود 
کارساز نیست و درکنار این موارد، آموختن مهارت شادمانی، 
متغیر کلیدی دیگری است که کمتر به آن پرداخته می شود.  
همین که گزارش میزان شــادی کشــورهای جهان منتشر 
می شود، با ارائه تحلیل های کلی مطرح می کنیم که کشورهای 
بسیار ثروتمند، شادند و کشورهایی که با مشکات اقتصادی 
دســت به گریبان اند در قعر رتبه بندی جهانی قــرار دارند و 
عمدتا با در نظر گرفتن افزایــش تولید ناخالص داخلی و 
رشــد اقتصادی، تصور می کنیم که ثروت بیشتر به افزایش 
سطح خوشحالی مردم منجر می شود. بااین حال، شواهد قابل 
استنادی که ثروت و شاد بودن را به یکدیگر پیوند دهد، وجود 
ندارد. البته این موارد به معنای سلب مسئولیت از تصمیم گیران 
و مسئوالن نیست و به این معنا نیست که گره گشایی در حوزه 
اقتصاد و دسترسی مردم به مسکن با نرخ مناسب و اشتغالزایی 
تأثیری در مقوله شــادمانی ندارد. بی تردید برای این عوامل 
هم باید سهم و نقشــی قائل شد، اما نه سهمی صددرصدی 
و بایــد میان تمامی مؤلفه های تأثیرگذار تعادلی برقرار کرد. 
به نظر می رسد در جامعه ما، مشکل اصلی نداشتن مهارت 
برای شــاد زیستن و شاد بودن است. امان اهلل قرایی مقدم نیز 
به عنوان جامعه شناس تصور نمی کند که در این جریان، پایه 
اصلی اقتصاد باشد، بنابراین تصریح می کند: »این موضوع تنها 
مربوط به مسائل اقتصادی و معیشت مردم نیست، به نوعی 
شادی و نشــاط یک پدیده چندبعدی است که باید از ابعاد 
و زوایای گوناگون آن را مورد ارزیابی و بررســی قرارداد. 
اگر بخواهیم ماک اقتصادی و معیشــتی را در نظر بگیریم، 
مردم هند با توجه به این که با فقر و تنگدســتی دست وپنجه 

نرم می کنند، اما اصوالمردم شادی هستند، زیرا آن ها آیین ها 
و جشن های مذهبی و سنتی بسیار زیادی دارند که به نوعی 
شادی در بطن جامعه هندی ها وجود دارد، بنابراین این طور 
نیســت که اگر اقتصاد کشوری در وضعیت بدی قرار داشته 
باشد، لزوما آن کشور چهره شادی ندارد.«  نه تنها قرایی مقدم 
که بسیاری از جامعه شناسان دیگر کشور هند را مثال می زنند 
که 350 میلیــون نفر از جمعیتش زیر پل ها به دنیا می آیند، 
گذران زندگی می کنند و می میرند، اما شــادی در این کشور 
موج می زند، ضمن این که 2500 باشگاه خنده در هند وجود 
دارد. باید بررســی کرد که چرا این تفاوت فاحش میان ما و 
آن هــا وجود دارد و مردم ما علی رغم وضعیت بهتر زندگی 
نســبت به این مردم، به اندازه آن ها شاد نیستند.  قرایی  مقدم 
معتقد است: »شادی و نشاط باید از درون جامعه و خانواده 
به وجود آید، اما متأسفانه در کشورمان با توجه به مشکات 
اجتماعی بسیار زیادی که وجود دارد، تعامات اجتماعی به 
پایین ترین سطح خود رسیده و افراد حتی با اعضای درجه یک 
خانواده خود نیز هیچ گونه معاشرتی ندارند، خودمحوری و 
منفعت طلبی حرف اول و آخر را در جامعه امروز ایران می زند 
و شما نمی توانید انتظار داشته باشید که در چنین شرایطی با 

جامعه شادی روبه رو باشید.«
  مردم ما هنوز مهارت شــادی را نیاموخته اند. مهارت های 
اجرایی در جریان اجتماعی شدن به افراد یک جامعه منتقل 
می شود و آنان در این مسیر مهارت ها را می آموزند. شادی 
کردن هم مثل هر فعالیت و مهارت اجتماعی دیگر آموختنی 
است. همان طور که ما مهارت های زبانی یا آداب اجتماعی 
و غذا خوردن و لباس پوشــیدن را یــاد می گیریم، مهارت 
شادی کردن هم آموختنی است اما وقتی نمی آموزیم چگونه 
می توانیم شــادی کنیم، بنابراین از مهارت های شادی کردن 
هم برخوردار نمی شویم. ازاین رو، حتی وقتی هم که شادیم، 
بلد نیستیم چگونه باید شادی کنیم. به نظر می رسد، شادی 
به عادتی پیوسته و مداوم تبدیل نشده و چون شادی کردن به 
شکلی مستمر تکرار نمی شود، قالب نهادین هم پیدا نکرده و 
براین اساس برخی در جامعه ما عمدتابا شادی میانه ای ندارند 
و چه بســا که شادی و خنده را که نشانه  شادی است، مظهر 
سبکی و سبک ســری می پندارند، نشانی از آدمی که عمقی 
ندارد، سطحی است، آدمی که تلخی ها و غم ها را نمی بیند. این 

مسئله نیز از کسب نکردن مهارت شادمانی سرچشمه می گیرد. 
 تغییر ذهنیت جامعه نسبت به شادی

احمد پدرام، روانشناس و مشاور خانواده نیز با اشاره به این 
موضوع می گوید: »بســیاری از انسان ها تصور می کنند که 
شادی متعلق به انسان های کوته فکر است و انسان های عاقل 
شاد نیستند، چنین افکاری تصورات باطلی است که باید در 
نهاد آموزش اصاح شود؛ به طوری که فرد هنگام خندیدن در 
کاس درس با مؤاخذه معلم مواجه می شود یا هنگام خندیدن 
در منزل، والدین از او می پرسند چرا می خندی! در جامعه نیز 
هنگامی که می بینیم افرادی می خندند به آن ها چپ چپ نگاه 
می کنیم که به چه علتی می خندند و همه این موارد، نمادهایی 
از باوری اشتباه است.«  شاید این تصور به شرایط زیستن در 
جامعه سنتی و مدرن ارتباط داشته باشد، چراکه به گفته جامعه 
شناسان »در جامعه سنتی، سطح انتظارات مردم از زندگی باال 
نیست و همین امر هم باعث می شود فرهنگ شاد زیستن وشاد 
بودن با توجه به ارزش های اجتماعی وجمعی در جامعه حاکم 
شود، اما ورود به جامعه صنعتی ومدرن که همراه با افزایش 
امکانات خدماتی و رفاهی است، منجر به بیماری های جدید، 
افتادن در تله شهرنشینی و همچنین باال رفتن انتظارات مردم 
از زندگی شده است، این ها همه تبعات دنیای صنعتی هستند 
که خواهی نخواهی موجب کمرنگ شدن شادی می شوند.« 
براساس یک نظرسنجی که روزنامه همشهری به شکل آناین 
برگزار کرده، 7۹درصد افراد این نظرسنجی گفته اند این روزها 
نمی توانند به سادگی گذشــته بخندند. 66درصد این جامعه 
آماری اعام کرده اند که برای شادتر زندگی کردن »تاش« 
می کنند؛ این در حالی اســت که 34درصد باقی مانده تأکید 
داشته اند برایشان اهمیتی ندارد که تاشی در این حوزه داشته 
باشند. بیشتر افراد حاضر در این نظرسنجی که تعدادشان به 
350نفر می رسید گفته اند که درگذشته نسبت به امروز شادتر 
بوده اند و بیشتر تاش هایشان برای بهبود وضعیت روحی شان 

شکست خورده است. 
 نظام تعلیم و تربیت شادی آفرین نیست

 گروهی از جامعه شناسان، سرمنشأ شاد نبودن یا عدم کسب 
مهارت برای خندیدن و شاد بودن را در نظام تعلیم و تربیت 
جست وجو می کنند، نظامی که ازنظر آنان شادی آفرین نیست. 
هنوز این نظام متکلم وحده است، هنوز تحریمی و تحکیمی 

عمل می کنــد و همه این 
موارد باید اصاح 

  . د شــو

ه  خنــد فر
قامت  در  احمدی 

جامعه شــناس، تأکید می کند 
که باید مهارت خنده، همچون ســایر مهارت های 

دیگــر جزء دروس دانش آموزان باشــد. حال این که نظام 
تعلیم و تربیت ما همچنان از حالت کتابی و القاء محفوظات و 
فرمول ها خارج نشده، این حجم از کتاب های درسی که حتی 
در برخی مواقع معلم فرصت آموزش کامل آن ها را ندارد، چه 
ضرورتی دارد؟ چرا مسئوالن به این مسئله پاسخ نمی دهد که 
چه میزان از مطالب کتاب های درســی به درد زندگی آینده 
دانش آموز می خورد؟ آیا این حجم از مطالب درسی که بعدها 
در زندگی اجتماعی کاربردی برای دانش آموز نداشته و دردی 
از او دوا نمی کند ضروری تر است یا آموزش مهارت  شادی؟« 
این جامعه شــناس می گوید: »کاس های درس شــلوغ و 
نیمکت هایی که سه دانش آموز در کنار هم می نشینند، جذاب 
و شاد نبودن محیط فیزیکی مدرسه، فضاهای خسته کننده، 
امکانات محدود و رنگ آمیزی های تیره وکسل کننده که در 
هر فرد احساس افســردگی و دل زدگی ایجاد می کند. عدم 
به کارگیری شیوه های تدریس خاق که مشارکت و شادی 
دانش آموز را به همــراه دارد و اجازه ندادن به دانش آموزان 
ابتدایی برای کودکی کردن و درگیری آن ها با تکالیف سنگین 
نشــان می دهد که افراد این جامعه در نظام آموزشی، شادی 
کردن را حتی با کوچک ترین ابزارها و امکانات نیاموخته اند و 
فقط شاهد سختگیری های عجیب کادر آموزشی بوده اند. در 
شرایطی که معلم تنها تاشش کنترل کاس درس و تدریس 
کتاب های حجیم است چگونه می توان از نشاط و شادی 
سخن گفت؟ مسئله نگران کننده تر کنکور است که فرصتی 

برای نشاط  دانش آموزان 
باقی نمی گذارد و 
باید  آن ها 

بافوق 
برنامه هــا 
کاس هــای  و 
مختلف کنکور درگیر شوند 
و کم نیستند دانش آموزانی که به دلیل ناکام ماندن 
تاش ها و قبول نشدن در رشته و دانشگاه دلخواهشان دچار 
افسردگی می شوند.«   به گزارش قدس آناین؛   فرخنده 
احمدی توصیه می کند: »برای آن که بتوانیم شــادی را در 
جامعه گسترش داده و مهارت شاد بودن را آموزش دهیم، 
به برنامه ریزی دقیق و همه جانبه برای تغییرات اساسی در 
فضاهای آموزشــی نیاز داریم؛ باید فضای سرد و یخ زده 
آموزشی را به محیطی گرم و دلچسب و شیرین مبدل کنیم، 
چراکه در جامعه ای که شــادی وجود دارد، بیماری روانی، 
احســاس ناکامی و بدبختی بسیار کمتر از سطح هنجارها 
خواهد بود و حس زندگی در میان شــهروندان آن جامعه 
موج می زنــد. باتوجه به این که در مباحث روانشناســی 
اجتماعی، سامت روانی و احساس خوشبختی و شادی 
از مهم ترین شاخص های توسعه یافتگی  یک کشور به شمار 
می رود، الزم است در ایجاد آن برای شهروندان تاش شود. 
به نظر می رســد مدارس با توجه به نقش آموزشی خود 
می توانند در این خصوص نقش پررنگ تری داشته باشند. 
در برخی از کشورها، مدارسی باهدف تکثیر و تولید شادی 
و ســرور ایجادشده اســت؛ در این مدارس، دانش آموزان 
و معلمان به شــیوه های گوناگون به شادی و خنده روی 
می آورند و دانش آموزان هنگام تعطیلی و پایان ســاعت 
تحصیلی حاضر به ترک مدرسه نیستند، درحالی که در ایران 
این شرایط برعکس است و بچه ها به محض تعطیلی کاس 

درس، دوست دارند زودتر مدرسه را ترک کنند . « 

شادمانی به عادتی پیوسته و مداوم تبدیل نشده است 

چرا شاد بودن را بلد نیستیم؟

) آگهی مناقصه شماره ۱ /۱4۰۱ ( )نوبت دوم(
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 ۲001004۲47000001به صورت الکترونیکی بصورت 

به افراد و شرکتهای دارای صالحیت واگذار نماید .
1- زمان انتشار در سایت ۲0 /07 /1401ساعت 8 صبح تا تاریخ 08/0۹ /1401ساعت : 1۹:00

2- مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۲0 /07 /1401ساعت 8 صبح  تا 07/۲5 /1401 ساعت 1۹
3- تاریخ بازدید از تاریخ 1401/07/۲3 ساعت 10صبح تا ۲4 /07 /1401 ساعت 13

4- آخرین مهلت ارائه پیشنهادات قیمت از تاریخ 07/۲5/ 1401 ساعت 8 صبح تا تاریخ 0۹ /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 : 0763367۲377 نمایند .
3( عالقمندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی ) توکن ( با مرکز پشتیبانی 

و راهبردی سامانه : 1456 -0۲1 
 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر استانها،در سایت ســامانه )www.setadiran.ir (بخش ثبت نام  /پروفایل 

مزایده گر« موجود است .

کمیته امداد امام خمینی )ره( 
استان هرمزگان

شناسه آگهی :1389۴2۴

آگهی مزایده  
شــعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستري بندرعباس به موجب پرونده اجرائي 0000670ب در 
خصوص دعوي ایرج شهسواري گوغري علیه مجید شاهدادي که محکوم به فروش ملک مسکوني 

گردیده است که در این راستا ملک مسکوني به شرح ذیل به مزایده گذاشته مي شود .
 احتراماً در راستاي اجراي قرار کارشناسي در پرونده مطروحه به شماره 140021920000989038 
و به شماره بایگاني 0000670 دعوي فیمابین آقای ایرج شهسواری)محکوم له ( بطرفیت آقاي مجید 
شاهدادي )محکوم علیه(، به استحضار آن مقام محترم قضائي مي رساند : پس از بازدید از محل مورد 
 نظر و مالحظه مدارک ابرازي، گزارش کارشناسي به شرح ذیل تقدیم محضر حضرتعالي مي گردد :

 بدیهي است چنانچه پس از تحریر این گزارش ، مدارک و مستندات و اطالعات متکي به اسناد قابل قبول دیگری ارائه گردد، 
که در نتیجه حاصله مؤثر واقع شــود، مسئولیتی متوجه کارشناسان نبوده و رسیدگي به آن ها خارج از حدود شمول اقدام های 
به عمل آمده هست؛ فقط در صورت تائید مقام محترم قضائي و مکفي و مستند بودن مدارک، عنداللزوم گزارش تکمیلی ارائه 
مي شــود. همچنین مسئولیت ناشــي از هرگونه اقرار یا ادعاي جعل یا مخدوش بودن یا نابرابري تصاویر و مدارک موجود در 
پرونده ابرازي از ســوي ابراز کنندگان یا نســخ اصلي و انکار و تردید به اقرار دالیل و اســناد ارائه شده ، متوجه ابراز کننده مي 
باشد ، و باتوجه به محدودیت حیطه هیئت کارشناسان در مورد اقرار و سایر موارد فوق ، کارشناسان خود را مبري از مسئولیت 
می داند . مضاف بر اینکه گزارش حاضر صرفاً نظریه هیئت کارشناســان بوده و تصمیم گیري نهائي در حدود اختیارات مقام 
محترم قضائي مي باشــد . * کلیات ، خالصه گزارش بررســي و مالحظات : ملک مورد بازدید عبارتست از: یک قطعه زمین 
به نشــاني : بندرعباس ، شــمال بلوار امام حســین )ع(، بلوار سی متری ، پشت ســاختمان طالب ، کوچه هنگام 8 شرقي. که 
مشــخصات ثبتي آن وفق تصویر ســند دفترچه اي مالکیت ابرازی به شماره 029204 ســري الف 80 و به شماره ثبت 25789 
بدین قرار اســت: شــماره پالک ثبتي 3/6909، مفروز و مجزی از پالک 514 فرعی از اصلي، شــماره قطعه 1697، شماره دفتر 
 امالک 152 صفحه 82 ، به مســاحت عرصه : 140 مترمربع ، بخش ثبتي دو بندرعباس و به نام : ایرج شــاهدادي مي باشــد . 

نظریه کارشناسي : 
با عنایت به مراتب فوق الذکر و وفق مدارک ابرازی و بازدید به عمل آمده از ملک موردنظر و با در نظر گرفتن: موقعیت ، ارزش 
و بافت  منطقه اي ، دسترسي ها، مساحت، ارزش شش )6( دانگ قطعه زمین موردنظر، به مبلغ: 17/640/000/000)هفده میلیارد 

و ششصد و چهل میلیون ( ریال ، معادل : یک میلیارد و هفتصد و شصت و چهار میلیون تومان ، ارزیابی و اعالم مي گردد . 
1- فروش نقدي است . و حداکثر مهلت پرداخت بها یک ماه می باشد . 

2-کلیه هزینه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است . 
3- پیشــنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگی اجرای احکام مبلغ 10% مبلغ ارزیابی شده را 
بصورت سپرده نقدي بحســاب شماره 2171295409008 نزد بانک 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 مورخ1401/08/01 در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام مدني دادگستري بندرعباس واقع 
در رسالت جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع قضایی شهید بهشتي بصورت حضوري بعمل می آید و برنده کسي است که باالترین 

قیمت را پیشنهاد نماید .
 6- در صورتیکه برنده تا یک 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 بدوا 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. 

مجتبی عطایی زاده بندری _ دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس

 وزارت آموزش و پرورش:

ثبت سفارش تک جلدی کتاب های درسی آغاز شد
گروه اجتماعی // افراد می توانند از طریق مراجعه به بخش 
تک جلدی ســامانه irtextbook.ir اقدام به سفارش 

کتاب درسی کنند. 
  امکان ثبت ســفارش تک جلدی کتاب های درسی دوره 
ابتدایی برای دانش آموزان و معلمان از 1۸ مهرماه و دوره های 
اول و دوم متوسطه نظری و کتاب های عمومی فنی وحرفه ای 
و کاردانش از یکشنبه 24 مهرماه فراهم می شود. به گزارش 
مرکز اطاع رســانی و روابط عمومــی وزارت آموزش و 

پرورش، در راســتای تسهیل دسترســی دانش آموزان و 
همکاران فرهنگی به کتاب های درسی، بخش توزیع تک 
جلدی سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی از دوشنبه 1۸ 
مهرماه و دوره های اول و دوم متوســطه نظری و کتاب های 
عمومی فنی وحرفه ای و کاردانش از یکشنبه 24 مهرماه فعال 
می شود. به منظور تهیه کتاب درسی به صورت تک جلدی، 
افراد می توانند از طریق مراجعه به بخش تک جلدی سامانه 
irtextbook.ir اقدام به سفارش کتاب درسی دوره های 

تحصیلی ابتدایی، دوره های اول و دوم متوســطه نظری و 
کتاب های عمومی فنی وحرفه ای و کاردانش کنند. بسته های 
سفارشی از طریق شرکت پست جمهوری اسامی ایران و 
بر اساس مکان سفارش به متقاضی تحویل داده می شود. 
شایان ذکر اســت فایل کامل و پی دی اف )PDF( تمام 
کتاب های درسی در تمام پایه ها و دوره های تحصیلی نیز 
به صورت رایگان از طریق پایگاه کتاب درسی به نشانی 

chaP.sch.ir قابل دریافت است .

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان



امام  حسین )ع( :  از ستم کردن بر آن کس که جز خدا کسی ندارد دوری کن
) روضه بحار ج 2 ص 118(
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 گروه خبر // رئیس جمهور در گفتگو با خانواده 
شــهید ســلمان امیراحمدی، امنیت و اقتدار 
جمهوری اســالمی ایران را مرهون ایستادگی 
ملت ایران و مجاهدت های هزاران شهید خواند 
و بر اهتمام همگانی برای صیانت از این سرمایه 

ملی تاکید کرد . 
   سید ابراهیم رئیســی در گفتگوی تلفنی 
بــا خانواده شــهید مدافع امنیت، ســلمان 

امیراحمدی گفت: مهم ترین ســرمایه ایران 
اســامی، مردان و زنانی از جنس شــهید 
امیراحمدی هســتند که در مقاطع مختلف، 
در مقابل ابتائــات و مخاطرات گوناگون 
سینه سپر می کنند تا به کشور و مردم آسیبی 
نرســد.رئیس جمهور ضمن عرض تسلیت 
به خانواده شهید امیراحمدی، فرهنگ ایثار 

و شــهادت را از مهم ترین مولفه های قدرت  
ملی در ایــران خواند و افزود: آنچه تاکنون 
جمهوری اســامی را در میــدان مواجهه 
مستمر با انواع و اقسام تهدیدها و توطئه ها 
و اقدامات خصمانه ســربلند و پیروز نگاه 
داشته است، سرمایه اجتماعی، وحدت کلمه 
و فرهنگ ایثار و شــهادت است.رئیســی، 

امنیت و اقتدار جمهوری اســامی ایران را 
مرهون ایستادگی ملت ایران و مجاهدت های 
هزاران شهید خواند و بر اهتمام همگانی برای 
صیانت از این سرمایه ملی تاکید کرد.رئیسی 
با تاکید بر ضرورت پیگیری جدی واقعه تلخ 
شهادت شهید امیراحمدی، از اهتمام جدی 
همه دستگاه های مسئول برای خونخواهی از 

عامان اصلی این جنایت و طراحان توطئه 
اخیر علیه کشور خبر داد.

  به گزارش ایسنا، رئیسی در پایان از تاش 
نیروهای  شــبانه روزی و مجاهدانه تمامی 

مدافع امنیت برای حفظ آرامش و امنیت در 
کشور قدردانی کرد و اظهار داشت: ان شاءاهلل 
این مجاهدت ها در پیشــگاه خداوند متعال 

ماجور است .

رئیسی در گفتگو با خانواده شهید امیراحمدی تاکید کرد

اهتمام جدی دستگاه ها برای خونخواهی
 از عامالن اصلی طراحان توطئه اخیر علیه کشور

سخنگوی دولت :

زاهدی وفا تا معرفی وزیر جدید
 سرپرست وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی است

گروه خبر // ســخنگوی دولت اعالم کرد که 
سرپرستی آقای زاهدی وفا بر وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی با توجه به اِذن رهبر انقالب، تا 

زمان انتخاب وزیر جدید ادامه دارد . 
   علــی بهــادری جهرمی در نشســت خبری 
هفتگی خود در رابطه با آخرین وضعیت وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: سرپرســتی 
آقای زاهدی وفا بر وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی با توجه بــه اِذن رهبر انقاب، تا زمان 
انتخاب وزیر جدید ادامه دارد، گزینه ها در حال 
بررسی اســت و در روزهای آینده اعام خواهد 
شد.سخنگوی دولت در بخشی از اظهارات خود 
در این نشست خبری با بیان اینکه در آشوب های 
اخیر، اغتشاشــگران به کســب و کارها، اموال 
عمومی و حتی آمبوالنس ها خســارت زیادی 
توســط آشوبگران وارد شــد، افزود: کسانی که 
جزو مباشــران، مســببان، مشــوقان و حامیان 
اغتشاشــات و ناامنی بودند باید این خســارت 
را جبران کنندوی همچنیــن با بیان اینکه دولت 
در راســتای کمک به کاهش مشکات معیشتی 
و اقتصادی مردم، امســال تــاش خود را برای 
عادالنه سازی و متناسب سازی انجام داده است، 
تاکید کرد: افزایــش ده برابری یارانه ها، افزایش 
حقوق کارگران، بازنشستگان و معلمان در همین 

راستا عملیاتی شد.
    بهادری جهرمی اضافه کرد: خوشــبختانه دو 
فوریــت آخرین حلقه این زنجیــر یعنی الیحه 
بازنشستگان  متناسب سازی حقوق کارمندان و 
در مجلــس تصویب شــد، در صورت تصویب 
الیحه مذکــور، افزایش حقوق هــا به صورت 
پلکانی خواهد بود و حقوق های پایین تر، افزایش 

بیشتری خواهند داشت.
   ســخنگوی دولــت همچنین با بیــان اینکه 
ســازوکارهای الزم برای راه اندازی »خانه ملی 
گفتگوی آزاد« در شورای عالی انقاب فرهنگی 
به تصویب رســیده اســت ادامــه داد: در خانه 
گفتگوی آزاد فضایــی آزاد برای مردم خصوصا 
جوانان به دور از هرگونــه محذوریت علمی و 
گفتگویی فراهم می شود.وی همچنین با اشاره  به 
تاکید رئیس جمهور برای در نظر گرفتن مکان هایی 
برای طرح اعتراض یا انتقادات، یادآورشــد: این 
کار در همین روزهای اخیــر به مرحله اجرایی 
رسید، در دانشــگاه تهران خانه گفتگو تاسیس 
شد و نخستین نشســت آن با حضور ۹0 نفر از 
اساتید این دانشگاه و ارائه دیدگاه های 20 استاد 
برگزار شد.سخنگوی دولت همچنین اعام کرد: 
در ســال زراعی جاری 7170 هزار تن گندم به 
ارزش ۸3044 میلیــارد تومان)حدود 3.6 برابر 

سال گذشــته( از کشــاورزان خریداری و پیرو 
تاکیدات رئیس جمهور و پیگیری های وزیر جهاد 
کشــاورزی، کل مطالبات کشــاورزان تسویه و 

پرداخت شده است.
   به گزارش ایسنا، وی در بخشی از سخنانش با 
بیان اینکه کارخانه نساجی مازندران در قائمشهر 
پیرو سفر رئیس جمهوری و دستورات و مصوبات 
برای احیای این کارخانه بزرگ و قدیمی صنعتی 
در حــال حاضر جان دوباره گرفت و به صورت 
سه شــیفته فعال شده است، افزود: بیش از 400 
کارگر کارخانه به کار بازگشــته و 100 شــغل 
 جدید نیز با اجرای طرح توسعه در این کارخانه 
راه اندازی می شود، مطالبات و حقوق کارگران در 

این واحد نیز به روز شده است .

نارســا خوانی اشــکاالت و اختالالتی است که 
در خوانــدن یک فرد وجود دارد و نارســا خوان 
به کسی اطالق می شــود که با هوش متوسط یا 
باالتر دشــواری هایی در خواندن پیدا می کند و 
 قادر به خواندن ازراه و روش های معمول کالســی 

نمی باشد .
   منظــور از خوانــدن عبــارت اســت از : 
 بازشناســی بصری یــک مجموعه حــروف و  
 تشخیص دادن آن ها به عنوان یک واحد معنادار 
)کلمه ( ، به یــاد آوردن معنای آن کلمه )حافظه( 
و ادغام آن کلمه با ســایر کلمــات قبل و بعد از 
 آن و فهم با توجه به شــرایط متن )درک و فهم ( 
مولفه های اصلی خواندن شامل رمزگشایی کلمه 
ودرک مطلب به سطح باالتری از خواندن اشاره دارد.  
زمانی که کودک در هر کدام از این دو مولفه دچار 
مشکل باشــد درخواندن با مشکل مواجه خواهد 
داشت براســاس آمار جهانی شیوع مشکات در 
 خواندن سه درصد تا هفده ونیم می باشد که در واقع از 

رایج ترین ناتوانی ها در ناتوانی یادگیری است .
* چه عواملی باعث اختالل خواندن می شود؟

  طبق مشاهدات بیش تر از هشتاد درصد کودکان 

 مبتــا به این اختال در خانــواده هایی زندگی 
مــی کنند که یکی از اعضــای آن ها دارای این 
مشکات هستند ،در نتیجه عوامل ژنتیکی نقش 
اساسی دربروز این بیماری دارد. از عوامل دیگر : 
وزن کم هنگام تولد ، استرس قبل وپس از تولد ، 

عفونت سیستم اعصاب مرکزی
* ویژگــی های کــودکان مبتال بــه ناتوانی 

خواندن:
  کلمــه به کلمه خواندن ، خواندن با اشــتباه به 
صورت حــذف ، افزودن و دگرگون ســاختن 
کلمات ، مشــکل در تفکیک بین حروف ازنظر 
شکل واندازه، ضعف درهجی کردن ، حذف کردن 
حرف اضافه و ربط ،به نقطه گذاری توجه ندارد 
واز توجه به معنای لغــت غافلند، حدس زدن 
 کلمــات ، کلماتی که خوانده اند جابه جا تکرار 
می کنند ،سرعت خواندن پایین و حداقل فهم از 
جمله ، عدم تشخیص جز ازکل ، حافظه دیداری 
وشــنوایی ضعیفی دارند، دامنه توجهشان کوتاه 
اســت وتمرکز کافی ندارند ، احساس نامیدی و 
بی لیاقتی یا کم جراتی دارند وتمایل به خواندن 

ندارند .
*  پیش نیازهای خواندن

  گفتار وزبان سالم ، حافظه بینایی ، دقت بینایی ، 

ادراک بینایی، توالی بینایی ، حافظه شنوایی ، دقت 
شنوایی ،ادراک شنوایی ،توالی شنیداری ، درک 
مفهوم ، عائم نوشتاری ، )زبان ، فعل ، ضمیر (، 

سازماندهی آغاز و پایان متن
 راهکارهای تقویت خواندن :

پرورش دقــت و توجه مانند )پیداکردن اختاف 
دو شکل (، تقویت نوروسایکولوژی)لی لی کردن 
باهردوپــا ،پریدن جفت پا به جلووعقب .......( ، 
بازی اسم و فامیل ، تعریف کردن چیستان و لطیفه، 
پــازل ،ماز ، ترکیب کردن صامت و مصوت ها ، 

داستان های دنباله دار و مرتب کردن تصاویر

نارساخوانی یا دیسلکسیا  چیست و نارساخوان کیست ؟ 

 گروه خبر // بررسی وضعیت نرخ 
تابســتان ۱۴0۱ نشان   بیکاری در 
می دهد که نرخ بیکاری در ۷ استان 
تک رقمی شــده است؛ همچنین 
با 22.۶ درصد در  استان هرمزگان 

صدر بیکارترین استان قرار دارد .
   نرخ بیکاری 7 استان که در تابستان 
1400، دو رقمی بود در تابستان سال 
جاری تک رقمی شده است.بر همین 
اســاس، نرخ بیکاری استان بوشهر 
از 10.5 بــه 7.۹ درصد، چهارمحال 

و بختیــاری از 12.4 بــه ۸ درصد، 
خراسان شــمالی از 11.4 درصد به 
۹.2 درصد، کرمان از 11.1 درصد به 
۸.1 درصد، کهگیلویه و بویراحمد از 
10.2 به ۸.7 درصد، گیان از 11.6 
درصد به 7.۸ درصد و یزد از 13.6 
درصد به 7.7 درصد کاهش یافته و 

تک رقمی شده است.
   در مقابل نرخ بیکاری دو اســتان 
یعنــی کردســتان و اردبیل که تک 
رقمی بود، دو رقمی شده و به ترتیب 

از ۹.6 درصد بــه 10.2 درصد و از 
6.4 درصــد به 11.7 درصد افزایش 
یافته اســت.همچنین مقایسه آماری 
نشــان می دهد که در بین استان های 
دارای نرخ بیکاری دو رقمی اســتان 
هرمزگان بــا نرخ بیــکاری 22.6 
درصد باالترین نرخ بیکاری اســتان 
کشور و استان کردستان با نرخ 10.2 
را  بیکاری  نرخ  پایین ترین  درصدی 
از  داده اند.پس  اختصــاص  به خود 
استان هرمزگان، استان خوزستان با 

نرخ بیکاری 15.6 درصد، کرمانشاه 
با نرخ بیکاری 13.6 درصد، اردبیل 
و لرســتان 11.7 درصد، سیستان و 
اصفهان  درصد،   11.4 بلوچســتان 
10.6 درصد و کردستان 10.2 درصد 
قرار دارند.به گــزارش مهر ؛ بر این 
اســاس، به طور کلی نرخ بیکاری 
در اســتان های آذربایجان شــرقی، 
آذربایجــان غربی، اصفهــان، البرز، 
ایام، بوشــهر، تهران، چهارمحال و 
بختیاری، خراسان رضوی، خراسان 
شــمالی، زنجان، سمنان، قم، کرمان، 
بویراحمد،  و  کهگیلویه  کرمانشــاه، 
گلســتان، گیان، لرستان، مرکزی و 

یزد با کاهش مواجه شده است .

 در بررسی وضعیت نرخ بیکاری در تابستان 1۴۰1 ؛ 

گروه خبر // وزیر جهاد کشــاورزی با بیان اینکه تنها  هرمزگان در صدر بیکارترین ها قرار گرفت 
راه غلبه بر مشــکالتی مانند کم آبی یا نابسامانی در 
تولید محصوالت کشاورزی اجرای الگوی کشت است، 
 تصریح کرد: برای اجرای الگوی کشت باید به کشاورزان 

یارانه کشت پرداخت کنیم .
   ســید جواد ساداتی نژاد در نخستین اجاس سراسری 
الگوی کشــت محصوالت کشــاورزی در سال زراعی 
1402_1401 دستیابی به امنیت پایدار غذایی را نیازمند 
اقتدار غذایی خواند و گفت: دنیا امروز از امنیت غذایی به 
سطح قدرت غذایی رسیده و ما نیز با داشتن اقتدار غذایی، 
به امنیت غذایی خواهیم رسید.وزیر جهاد کشاورزی با بیان 
اینکه موضوع الگوی کشت از دهه های گذشته در کشور 
ما مطرح بوده و مراکز علمی و تحقیقاتی و دســتگاه های 
اجرایی همواره بــر لزوم اجرای آن تاکید کرده اند، اظهار 
داشت: بحث الگوی کشت از سال 1350 در ایران مطرح 
بود و نیم قرن اســت که این موضــوع جزو چالش های 
بخش کشــاورزی ماســت، اما به دالیل مختلف در این  
ســال ها اجرایی نشده است.وی افزود: برخی معتقدند که 
کشور ما دانش کافی ندارد و یا کشاورزان هنوز آمادگی 
اجــرای آن را ندارند ولی ما معتقدیم نه تنها کمبودی در 
زمینه دانش الگوی کشــت نداریم، بلکه کشــاورزان ما 
نیــز آمادگی اجــرای آن را دارند.ســاداتی نژاد یکی از 

عمده ترین مشــکات در این مســیر را الزامات الگوی 
کشت توصیف کرد و گفت: کشاورزی خصوصی ترین و 
مردمی ترین بخش اقتصادی کشور ماست و دولت باید با 
ایجاد جذابیت و مطلوبیت اقتصادی، کشاورز را به سمت 
اجرای الگوی کشــت هدایت کند.وی با بیان اینکه طبق 
قانون، الگوی کشت باید از اول مهرماه اباغ شود، به لزوم 
همکاری و هماهنگی دستگاه های مختلف در این زمینه 
اشاره کرد و افزود: الگوی کشت یک کار فراقوه ای است 
و فقط مرتبط به وزارت جهاد کشاورزی نیست. این کاری 
اســت که بخش های مختلف حاکمیتی باید در اجرای آن 
سهیم باشند.ســاداتی نژاد با اشاره به وجود مشکاتی در 
زمینه کم آبی و کمبود یا بیش بود محصوالت کشاورزی 
در ســال های مختلف، اجرای الگوی کشت را یگانه راه 
غلبه بر این مشکات دانســت و تصریح کرد: راهی جز 
اجرای الگوی کشــت نداریم و باید با جدیت آن را دنبال 
کنیم و برای اجرا شــدن نیاز داریم حداقل در سال های 
اول یارانه کشــت پرداخت کنیم.وزیر جهاد کشــاورزی 
اختصاص ردیف بودجه مشخص برای الگوی کشت در 
قانون بودجه ســال 1402 را اصلی ترین درخواست این 
وزارتخانه در این زمینــه عنوان کرد و افزود: حداقل 30 
هزار میلیارد تومان برای اجرای الگوی کشــت در ردیف 
بودجه سال آینده نیاز داریم.ساداتی نژاد در بخش دیگری 

از سخنانش در اجاس سراسری الگوی کشت محصوالت 
کشاورزی از مشخص شدن تکالیف استان ها در این زمینه 
خبر داد و اظهار داشــت: طرح الگوی کشت برای همه 
وزارتخانه ها نیز فرســتاده شده و بسته به شرایط و منابع 
کشور اصاح خواهد شــد.وزیر جهاد کشاورزی درباره 
آثار مثبت اجرای الگوی کشــت گفت: این سند در سال 
اول اجرا، کاهش شش درصدی مصرف آب، صرفه جویی 
2.2 میلیــارد دالری ارزی، افزایــش بهره وری، افزایش 
تولید و افزایش سطح کشت دیم زار ها را به دنبال خواهد 
داشت و باعث کاهش نیم درصدی سطح کشت آبی کشور 
خواهد شــد.  وی در ادامه به توسعه طرح جهش تولید 
در دیمزار ها اشــاره کرد و افزود: با اجرای طرح جهش 
تولید در دیم زار ها انتظار داریم که تولید محصوالت در این 
اراضی 4.5 میلیون تن افزایش بیابد.وزیر جهاد کشاورزی 
کشاورزی قراردادی را یکی دیگر از برنامه های مرتبط با 
الگوی کشــت خواند و گفت: در حال حاضر کشاورزی 
قراردادی در کشــور ما تنها یک درصد از محصوالت را 
تحت پوشش قرار داده است در حالی که این عدد در دنیا 
به 40 درصد می رسد.ساده ترین تعریف از الگوی کشت، 
کاشت محصول مناسب در مکان و زمان مناسب است و 
مشخص ترین نمونه آن، پرهیز از کاشت محصوالت پرآب 
بری مانند برنج در مناطق کم آب و اختصاص زمین های 
این مناطق به کشــت محصوالت کم آب بری مانند سایر 

غات یا دانه های روغنی است . 

                   سعیده دبیری نژاد/ دریا
Dabiri_      @yahoo.com91

پرداخت یارانه برای اجرای الگوی کشت 

رئیس مجلس شورای اسالمی :

مردم قدرت خرید موتورسیکلت۴0میلیونی ندارند

 گروه خبر // رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: عدم 
اسقاط خودرو معضلی در خط تولید برای ما ایجاد کرده 

است . 
   محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسامی در 
جلسه علنی مجلس در جریان رسیدگی به گزارش 
کمیسیون صنایع و معادن در مورد الیحه دوفوریتی 
الحاق یک تبصره به ماده )10( قانون ســاماندهی 
صنعت خودرو مصوب 1401 پس از تصویب کلیات 
ایــن الیحه طی اظهاراتی گفــت: بند 2 این الیحه 
شامل موضوع شــماره گذاری خودروهای سواری 
است، درحالی که بر اساس بند ۸ این موضوع باید 
شامل کامیون، کامیونت و همه موارد باشد و ابهامی 
در این زمینه وجود دارد که در اصاحیه مورد بحث 
فقط موضوع خودروهای سواری مطرح است.وی 
اظهار کرد: در جریان رسیدگی به این الیحه حتما 3 
موضوع مهم باید با هم مورد توجه قرار بگیرد؛ اول 

اینکه واقعًا چرخه تولید نباید متوقف شود و امروز 
عدم اسقاط معضلی در خط تولید برای ما ایجاد کرده 
است. همچنین بر اســاس ماده ۸ قانون هوای پاک 
یک موتور ســیکلت 20 ساله باید اسقاط شود اما 
امروز مردم توان اسقاط و قدرت خرید یک موتور 
سیکلت 40 میلیون تومانی را ندارند. موضوع سوم 
نیز این است که امروز برای هر لیتر گازوئیل مقدار 
زیادی یارانه تخصیص می یابد؛ این در شــرایطی 
است که یک کامیون با 30 الی 40 سال عمر، مصرف 

سوخت باالیی دارد.
  به گزارش ایســنا، رئیس مجلس افزود: ابهامی که 
مطرح اســت این است که در الیحه اصاحی مورد 
بحث که موضوع خودروهای سواری مطرح است، 
چرا موضوع کامیون مطرح نباشــد؟ االن ظرفیت 
کامیون در کشــور ما کم اســت به عاوه اینکه این 
خودروها نیز بر اســاس قانون باید بهینه شوند و ما 
باید این امتیاز را بــه کامیون ها نیز بدهیم.قالیباف 
خاطرنشــان کرد: بر اســاس صحبت هایی که در 
هیئت رئیسه مجلس داشتیم به این تصمیم رسیدیم 
که بر اســاس اصل 153 آیین نامه داخلی مجلس 
و همچنین با توجه به موافقت کمیسیون صنایع، از 
اختیارات هیئت رئیسه استفاده کنیم تا الیحه مربوطه 
جهت رفع ابهام به کمیســیون بازگردد. با توجه به 
اهمیت موضوع اعام می کنم که چنانچه نیاز باشد، 
من نیز در جلسه مربوطه در کمیسیون حضور می یابم 

تا 3 موضوع مورد اشاره را با هم برطرف کنیم .
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