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رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی از مردم 
مسئوالن کشور و مهمانان کنفرانس وحدت اسالمی :

ایستادیم 
و پیش رفتیم 

گروه خبر // مهندس مهدی دوستی استاندار هرمزگان با همراهی دکتر محمد ترکمانه مدیرعامل بنیاد برکت 
راهی جزیره هرمز شد و ضمن بازدید از پروژه های پیشران جزیره در جلسه شورای راهبری این جزیره 

شرکت کرد . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ مهندس دوســتی در این جلسه اظهارداشت: یکی از مشکالتی که در هرمز وجود دارد 
در بحث آسفالت است، آسفالت موجود در جزیره آسفالت سرد است و کیفیت الزم را ندارد از طرف دیگر نیز انتقال 
آسفالت گرم از سرزمین اصلی به جزیره نیز کیفیت آن را کاهش می دهد بر همین مبنا با پیگیری هایی که انجام شد 
کارخانه آسفالت جزیره هرمز در فرآیند راه اندازی قرار گرفته و در هفته های آینده به بهره برداری خواهد رسید. وی 
افزود: خاکی بودن معابر شهری هرمز یکی از مشکالت اصلی جزیره است و ضرورت دارد آسفالت معابر نیز سریعا 

ساماندهی و در دستورکار قرار گیرد. مهندس دوستی، مطالعه و اجرای طرح جمع آوری آب های سطحی در معابر، 
اجرای طرح روشنایی خیابان ها و لزوم تسریع تکمیل رینگ دور جزیره هرمز را جزو دیگر الویت های هرمز دانست 
و دستوراتی جهت تسهیل امور در این حوزه صادر کرد. وی با اشاره به لزوم مرمت و بازسازی قلعه پرتغالی ها نیز 
اداره کل میراث فرهنگی استان را ملزم به انجام مطالعات بازسازی و مرمت این قلعه و فازبندی اجرای آن کرد.استاندار 
هرمزگان با تاکید بر لزوم تدوین پیوست های فرهنگی پروژه های اجرا شده و در حال اجرای جزیره هرمز خاطرنشان 
کرد: امروز یک تفاهم نامه بین بنیاد برکت و پارک علم و فناوری استان هرمزگان به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان جهت 
اجرای ۲۰۰ پروژه دانش بنیان امضا شد. گفتنی است در ادامه سفر استاندار هرمزگان به جزیره هرمز، مهندس دوستی به 

همراه وزیر آموزش و پرورش و مدیرعامل بنیاد برکت از چند طرح این جزیره بازدید کردند . 

با حضور استاندار هرمزگان انجام شد 

امضای تفاهم نامه ۱۰۰ میلیاردی 
برای ۲۰۰ طرح دانش بنیان در هرمزگان
تفاهم نامه بین بنیاد برکت و پارک علم و فناوری استان هرمزگان به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان جهت اجرای ۲۰۰ پروژه دانش بنیان امضا شد

گروه گزارش// اتاق بازی مرکز آموزشی و توانبخشی 
مشکالت ویژه یادگیری آموزش و پرورش ناحیه دو 

بندرعباس با حضور مسئوالن افتتاح شد . 
   با حضــور قویدل مدیرکل آمــوزش و پرورش 
هرمزگان، بارانی رئیــس اداره آموزش و پرورش 
استثنایی اســتان، یعقوب دبیری نژاد عضو شورای 
شــهر بندرعباس و جمعی از مسووالن آموزش و 
پرورش استان، اتاق بازی مرکز آموزشی و توانبخشی 
مشکالت ویژه یادگیری آموزش و پرورش ناحیه دو 
بندرعباس افتتاح شد. رییس اداره آموزش و پرورش 

استثنایی استان هرمزگان در این آیین گفت: سه سال 
پیش طرح آگاهی بخشی در خصوص مشکالت ویژه 
یادگیری توسط استان هرمزگان به سازمان آموزش و 
پرورش استثنایی کشور ارائه شد.شهباز بارانی افزود: 
در سال دوم با همکاری و همراهی ادارات آموزش 
و پرورش این مهم در دستور کار قرار گرفت تا این 
مشــکالت در بین دانش آموزان بررسی و کاهش 
یابد. بارانی اظهارداشت: با توجه به باال بودن اهمیت 
این طرح، استان هرمزگان به عنوان دبیرخانه طرح 
معرفی شده و برنامه های مختلفی در این هفته برگزار 
شده است. در ادامه مدیر مرکز آموزشی و توانبخشی 
مشــکالت ویژه یادگیری آموزش و پرورش ناحیه 

دو بندرعباس گفت: مراکز آموزشــی و توانبخشی 
مشکالت ویژه یادگیری به واحدی اطالق می شود 
که در آن دانش آموزان دارای اختالالت یادگیری در 
کنار تحصیل در مدارس عادی، برای رفع مشکالت 
خاص در یادگیــری از خدمات ویژه پاره وقت در 
این مراکز بهره مند می شوند. رقیه اخالقی عنوان کرد: 
دانش آمــوزان بعــد از ارجاع به مراکــز، با انواع 
تست های هوش و پرسشنامه بالینی مورد ارزیابی 
قرار می گیرند و بعد از شناسایی علت اصلی مشکل، 
برنامه درمانی خاص برای هر دانش آموز طراحی و 
اجرایی شده و با انواع راهکارها و بازی های مختلف 
موجود در مرکز مشــکالت ویژه یادگیری رفع و 
برطرف می شــود. اخالقی بیان کرد: از آنجایی که 
تحقیقات ثابت کرده است بازی درمانی بر بهبود انواع 
اختالل یادگیری از قبیل اختالل کمبود توجه، عدم 
یادگیری دیکته، ریاضی و همچنین رشد اجتماعی، 
تقویــت حافظه کوتاه مدت، دیداری و شــنیداری 
دانش آمــوزان دارای اختالالت یادگیری اثربخش 
می باشد و وجود یک اتاق بازی درمانی الزمه هر 
مرکز اختالالت می باشد، بر آن شدیم یک اتاق بازی 
در مرکز راه اندازی کنیم. وی ادامه داد: یکی از اهداف 
راه اندازی اتاق بازی در مرکز، افزایش مهارت های 
حرکتی دانش آموزان دارای اختالالت یادگیری است 
زیرا با برطرف شدن مشکالت حرکتی، بسیاری از 
اختالالت از بین می رود و دانش آموزان به راحتی 
می توانند در درس هایشان موفق باشند و وجود یک 
اتاق بازی در تمامی مراکز آموزشــی و توانبخشی 
مشــکالت ویژه یادگیری الزم و ضروری اســت. 
اخالقی خاطرنشان کرد: با حمایت های صورت گرفته 
از سوی بارانی رئیس و رجبی معاون اداره آموزش 
و پرورش اســتثنایی استان هرمزگان و محمودزاده 
کارشناس اختالالت یادگیری استان و کمک های 
خیرین و همکاران مرکز آموزشــی و توانبخشــی 
مشــکالت ویژه یادگیری ناحیه دو بندرعباس این 
مرکز راه اندازی و افتتاح شد. وی اظهارداشت: ما در 
مراکز آموزشی و توانبخشی مشکالت ویژه یادگیری 
ســعی داریم تا در قالب ســاده ترین تکنیک های 
ارتباطی یعنی انواع بازی ها در مدارس، مشکالت 
یادگیری را در مقطع پیش دبستانی با آموزش های 
الزم بــه والدیــن و مربیان، از بروز مشــکالت و 
اختــالالت یادگیری جلوگیــری نماییم. اخالقی 
در ادامه به رونمایی از نرم افزار »تاب« )تشــخیص 
اختالل و بازی درمانی( اشاره کرد و گفت: به منظور 
آگاهی بخشی به والدین در راستای شناسایی و رفع 
اختالالت یادگیری دانش آموزان، نرم افزار »تاب« 
طراحی و اجرا شده اســت تا خانواده ها بتوانند با 
مطالب و راهکارهایی که در ایــن نرم افزار وجود 

دارد نسبت به رفع مشکالت یادگیری دانش آموزان 
اقدام نمایند. این مسوول اضافه کرد: هدف از ساخت 
این نرم  افزار، کمــک به افزایش موفقیت تحصیلی 
دانش آموزان دچار مشــکالت ویژه یادگیری در 
مدارس و ارائه راهکارهای مفید و جذاب و معرفی 
بازی های کاربردی در زمینه رفع مشکالت درسی و 
زمینه ای دانش آموزان و باال بردن آگاهی و معلومات 
معلمان و والدین در این زمینه می باشد. وی بیان کرد: 
نرم افزار »تاب« توسط همکاران مراکز آموزشی و 
توانبخشی مشکالت ویژه یادگیری استان هرمزگان 
از جمله حسین زاده، حسین پور، اخالقی، شجاعی 
و به سرپرستی آقای رجبی معاون اداره آموزش و 

پرورش استثنایی استان هرمزگان طراحی و رونمایی 
شده است. قابل ذکراست؛ در این مراسم از جزوه های 
علمی مربیان و متخصصان اختالالت یادگیری که در 
کارگروه تخصصی استانی تهیه و تدوین شده است نیز 
رونمایی شد. همچنین در این مراسم امیرعلی ناصری 
رییس آموزش و پرورش ناحیــه دو بندرعباس، 
حوریه حاجی زاده معاون آموزش ابتدایی اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان هرمزگان، آمنه روبان 
معاون آموزش ابتدایی آمــوزش و پرورش ناحیه 
دو بندرعباس و ســمیه شایان فر سرگروه آموزشی 
آموزش و پرورش ناحیــه دو بندرعباس حضور 

داشتند .

با حضور مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان ؛ 

اتاق بازی مرکز آموزشی مشکالت ویژه یادگیری در بندرعباس افتتاح شد 

با حضور مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان ؛

اتاق بازی مرکز آموزشی مشکالت ویژه یادگیری در بندرعباس افتتاح شد 
صفحه 1 را بخوانید

آگهي مناقصه عمومي
 يك مرحله اي با ارزيابي كیفي

شماره فراخوان :  2001092868000007

نوبت اول

مناقصه گزار: شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
هرمزگان

موضوع مناقصه : مناقصه عمومــي يك مرحله اي با ارزيابي 
كيفي مشروح ذيل :

))حجمي / زماني اداره امور سوختگيري هواپيمايي منطقه و نواحي تابعه ((  
تاريخ مهلت ونشاني محل دريافت تحويل اسناد مناقصه :

پس از انتـــشارآگهـــي نوبت دوم در روزنامه كليه مناقصه گران بــــــراي 
دريــــــافت كامل اسناد مناقصــــه و بارگذاري پاكت ها ي الف - ب و ج  به 

سايـــت http://setadiran.  ir مراجعه نمايند .     
شماره هاي تماس : 81 و 076-33513080

1- مبلغ ضمانت نامه بانکی شركت در فرآيند ارجاع كار  7/232/000/000)هفت 
ميلياردو دويست و سي و دو ميليون( ريال به نام شركت ملي پخش فرآورده هاي 

نفتي ايران منطقه هرمزگان . 2- مبلغ برآورد 144/629/231/136 ريال .
3- مدت اجراي كار 12ماه مي باشد . 4- داراي حداقل سابقه كاري مرتبط .

5- دارابودن گواهينامه تاييدصالحيت ايمني وگواهينامه تعيين صالحيت كار از 
اداره كل تعاون وكار و رفاه اجتماعي. )تصوير گواهينامه ها درهردو پاكت ب و پاكت 
ارزيابي كيفي قرارداده شــود( . 6-  ارائه آگهي مربوط به شخص يا اشخاصي 
كه طبق آخرين تغييرات درروزنامه رسمي مجاز به امضاء اسناد تعهد آور شركت 
مي باشــد  .)تصوير آخرين تغييرات اساسنامه در پاكت ب و پاكت ارزيابي كيفي 
قرارداده شود( . 7- ارائه آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده .)منتهي به سال 
1399( 8- تصوير اساسنامه شركت )مناقصه گر( در پاكت ب و پاكت ارزيابي 
كيفي قرارداده شــود . 9- ارائه تاييديه آخرين نمونه امضاء مديرعامل و رييس 

هيات مديره در پاكت ب و پاكت ارزيابي كيفي . 
10- احراز امتياز حداقل60 براســاس معيارهاي ارزيابي كيفی و توانمنديهاي 

بهداشتي و زيست محيطي )HSE( الزامي مي باشد .
11- تصويــر كليه گواهينامه ها و مدارك فوق در هر دو پاكت ب و پاكت ارزيابي 
كيفي قرارداده شــود . 12- توزيع اسناد پس از انتشــار آگهي به مدت 10روز 
 از تاريــخ 1401/07/26 لغايت 1401/08/07 ، مهلــت بارگذاري پاكت هاي 
 ) الف،ب،ج ( در ســامانه ستاد تا ســاعت 14 مورخ 1401/08/18، بازگشايي 
 پاكت هاي ارزيابي كيفي مورخ 1401/08/21 مي باشد و تاريخ بازگشايی پاكتهاي

) الف ،ب وج( متعاقباً اعالم خواهد شــد . )هريك از پاكت هاي تضامين ، ارزيابي 
يك لفاف سربسته در مهلت و محل تعيين شده همراه با نامه به دبيرخانه مناقصات 
 اين شــركت تحويل گــردد . ( 13- تذكرمهم : پس از طــي مراحل قانوني ، 
پاكت هاي  الف ، ب وج مناقصه گراني مفتوح خواهد شد كه حداقل امتياز الزم در 

ارزيابي كيفي و HSE  را كسب كرده باشند .
 14- به پيشــنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و همچنين پيشنهاداتي 
كــه پس از مهلت مقــرر درفراخوان واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شــد. 
ارقام به ريال و حروف /  عدد درج و فاقد خط خوردگي / الك گرفتگي ... باشــد. 
 15- جلســه توجيهي مورخ 1401/08/09 ساعت 10 صبح برگزار مي گردد . 
) حضور درجلسه الزامي است(*** نکته مهم تمامي مناقصه گران / شركت ها بايد 
در سامانه ستاد ثبت نام و كليه پاكت هاي الف و ب و ج خود را درسامانه بارگذاري 
نمايند ، الزم بذكر اســت در صورت عدم ورود به سامانه جهت بارگذاري اسناد ، 

دريافت پاكت فيزيکي آنها امکان پذير نمي باشد .

روابط عمومي  شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه هرمزگان
نوبت اول : 1401/07/24- تاريخ نوبت دوم : 1401/07/26

شناسه آگهی : 1391070

                   امین زارعی/ دریا
Amin.zch2011 @                        gmail.com

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران 
منطقه هرمزگان 

»آگهی حراج حضوری «
صفحه 3 را بخوانید

صفحه 8 را بخوانید

انجمن های اولیا و مربیان برتر مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو 
بندرعباس شناخته شدند
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گروه خبــر // رئیس کل دادگســتری 
هرمزگان از ورود دســتگاه قضایی به 
موضوع حمل یکســره کاال در بنادر و 

گمرکات این استان خبر داد.
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ جلســه ستاد 
پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی دادگســتری اســتان هرمزگان 
با حضــور مجتبی قهرمانــی رئیس کل 
دادگستری استان، علیرضا احمدی منش 
دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان، 
حجت االسالم والمسلمین صادقی معاون 
اجتماعــی و پیشــگیری از وقوع جرم و 
جمعی از مســئوالن قضایی و اجرایی در 
بندر شهید رجایی بندرعباس برگزار شد. 
رئیس کل دادگســتری هرمزگان در این 
جلسه، دستورات الزم را به منظور تعیین 
تکلیــف کاال های موجــود در انبارها و 
گمرکات استان صادر کرد.مجتبی قهرمانی 
همچنین اظهارداشت: در این جلسه مطالب 
خوبی در حوزه های مختلفی که برخی از 
آنها دارای کارکرد ملی می باشــند مطرح 
شد.وی با بیان اینکه توجه به موضوع حمل 
یکســره کاال باید سیاست اصلی اداره کل 
بنادر و دریانوردی، گمرک و همه صنایع 
باشــد، تصریح کرد: دادســتان عمومی و 
انقالب مرکز استان و اداره بازرسی با ورود 
به این موضوع، گزارش جامعی را از طریق 
قوه قضاییه برای سلسله مراتب همکاران 
در دولت ارســال خواهند کرد تا نتایج و 
مزایای آن در حوزه کاهش هزینه ها تسهیل 
تجارت و تأمین منافع بیت المال بیان گردد.
وی در ادامه تأکید کرد در حوزه آزمایشات 
ضرورت دارد بــا ورود جدی به موضوع 
نسبت به استقرار تجهیزات آزمایشگاه های 
مورد نیاز در استان هرمزگان پیگیری های 
اعالم کرد:  الزم صورت گیرد.قهرمانــی 

کمیته تحلیل، آســیب شناســی و ارائه 
پیشنهادات در خصوص کاالهای اساسی 
با مدیریت شــخص دادستان مرکز استان 
تشکیل خواهد شــد و در حوزه کاالهای 
اساسی نسبت به اصالح فرایندها و برنامه 
ریزی جهت جلوگیری از رســوب اقالم 
وارداتی اقدام می کند.رئیس کل دادگستری 
استان هرمزگان یادآور شد: ضرورت دارد 
با توجــه به مقــررات و موازین قانونی، 
تفاهم نامه ای میان ادارات کل اســتاندارد، 
بهداشــت و درمان، جهاد کشــاورزی و 
شــرکت پخش فرآورده های نفتی منعقد 
شــود تا فرایند نمونه گیــری از اقالم و 
کاالهای وارداتی در ضمن این تفاهم نامه 
تعیین شود و به تسریع و تسهیل امور منتج 
گردد تا از نیــاز واردکنندگان به مراجعه 
به استان های دیگر کاســته شود.مجتبی 
قهرمانــی همچنین بر ضــرورت نظارت 
باالدستی به منظور تأمین مواد اولیه صنایع 
نیز تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: تشدید 
نظارت ها در این خصوص به منظور رفع 
موانع موجود راهگشــا خواهد بود.گفتنی 
اســت، در جریان این نشست، مسئوالن 
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز 
گزارشــی از آخرین وضعیت فعالیت های 
عملیاتی بنادر استان و بندر شهید رجایی 

بندرعباس ارائه نمودند .

پشت پرده سیاست 

  
روایت وحیدی از پشت پرده ناآرامی ها 

وحیدی با بیان این که برخی اغتشاشــگران در خارج از کشور آموزش دیده بودند 
افزود: برای یکی از این ها هر ۱۵-۱۰ دقیقه حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون واریز شده بود . 
احمد وحیدی که طی روزهای اخیر و در پی حوادثی که گریبانگیر کشور شده نامش 
بیش از هر زمان دیگری شــنیده می شود، در اظهارات  اخیر خود آمار قابل تاملی 
درباره فضاسازی های بی حد و حصر رسانه های  غربی از این حوادث ارائه کرد و 
همچنین از اعداد و ارقامی که اغتشاش گران برای اقدامات خود دریافت می کردند 
پرده برداشت.  به گزارش ایرنا،وزیر کشور در نخستین همایش ملی جهادگران تبیین 
که به تازگی برگزار شد با اشاره به نقش رسانه های معاند در آشوب های اخیر اظهار 
کرد:» جالب است کسانی که به ایران ایراد می گرفتند که چرا از غزه و لبنان حمایت 
می کند، امروز کارهای خود را با شبکه فارسی زبان وابسته به عربستان سعودی تطبیق 
می دهند.« وزیر کشور با اشاره به تالش رسانه ای غرب و آمریکا برای آسیب زدن 
به انقالب و مردم یادآور شد: »در آمریکا ظرف یک هفته ۱۵۰۴ مقاله، در انگلستان 
در عرض ۹ روز ۷۲۰ مقاله، در اتحادیه اروپا از ۱۶ تا ۲۴ سپتامبر ۱۳۴ مقاله، آلمان 
۸۳۰ مقاله، فرانسه ۶۵۵ مقاله، اسپانیا ۲۰۷ مقاله و در ایتالیا ۴۹۷ مقاله درباره مهسا 
امینی نوشته شد. همچنین پریروز اعالم شد که ۲۴۰ میلیون توییت در این باره زده 
شــده  که این ها برای چند هزار کاربر با استفاده از روبات ها بوده است.«  وحیدی 
افزود:»ببینید دشمن این گونه کار می کند، آن قدر ضدحقیقت را حقیقت نشان می دهد 
که برخی باور می کنند. در مقابل همه تالش هایی که از سوی دشمنان صورت گرفت 
در شــلوغ ترین روز تجمعات اخیر ۴۵ هزار نفر در تجمعات شرکت کردند که بین 
این ها تعداد زیادی جوانان هیجان زده و احساســی بودند. البته تعدادی هم سازمان 
یافته و آموزش دیده بودند و خیلی خشــن برخورد می کردند. در مالقات با برخی 
مجروحان حوادث اخیر متوجه شــدیم که این افراد سازمان یافته و آموزش دیده 
به برخی مجروحان گفته بودند که می خواهیم چشــمت را در بیاوریم و برای همین 
کار تالش هم کرده بودند.« وی در ادامه ســخنان خود به ارقام عجیب و غریبی که 
برخی از لیدرهای اغتشاش گر دریافت کرده بودند اشاره کرد و گفت : »  با مشاهده 
اقدامات این افراد گاهی تعجب می کردیم چگونه یک انســان می تواند به این اندازه 
قسی القلب باشد. برخی از این ها در خارج از کشور آموزش دیده اند و از خارج هم 
برای آن ها پول می فرستادند. درباره یک نفر که مقابل وزارت کشور بازداشت شده 
بود گفته شد که مرتب به حساب او پول واریز می شد و هر ۱۰ تا ۱۵ دقیقه حدود ۲۵ 
تا ۳۰ میلیون به حساب این فرد واریز شده بود. هسته های مختلفی در ناآرامی های 
اخیر فعال بودند مثاًل هسته های سازمان یافته رژیم صهیونیستی فعالیت داشتند و به 
برخی برای هر کوکتل مولوتف ۵۰۰ هزار تومان داده می شد.« وزیر کشور با اشاره 
به تجمعات برخی دانشگاه ها تاکید کرد:» در دانشگاه های در اوج شلوغی، ۱۸ هزار 
نفر از جریان های مختلف در تجمعات حضور داشــتند، این در حالی است که کل 
دانشجویان ما ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است، اما به گونه ای جلوه می دادند که انگار 
همه دانشجویان ما در تجمعات حضور داشتند. این مسائل نیاز دارد که به درستی تبیین 
شود.« در همین راستا مرکز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی تهران توضیحاتی را در 
باره رفتار مأموران در دســتگیری یک خانم ارائه و اعالم کرد :»در فیلم منتشر شده 
معاندان با اســتفاده از تاکتیک های عملیات روانی و سیاه نمایی قصد تشویش اذهان 
عمومی و برانگیختن احساسات شهروندان را داشته اند. پلیس ضمن اقدام در خصوص 
تأمین امنیت شــهروندان خود را مکلف به پاسخگویی می داند و رفتارهای خارج از 
ضوابط و مقررات را به هیچ وجه تأیید نمی کند و در صورت وقوع هرگونه تخلف برابر 
قوانین و مقررات با متخلفان برخورد خواهد کرد.« همچنین معاون امور زنان ریاست 
جمهوری نیز به این موضوع واکنش نشان داد و گفت:» از مسئوالن فراجا خواسته ام 
گزارشی از علل حادثه و کلیپ های منتشر شده در فضای مجازی به معاونت ارسال 
کنند.بی شک اگر خطایی روی داده باشد، باید با مامور خاطی برخورد شود.در تعامل 
با زنان در ایران اسالمی بی احترامی از هیچ گروه یا سازمانی پذیرفتنی نیست.« وی  
با بیان این که فراجا همیشــه حامی مال و ناموس مردم بوده است، اضافه کرد: پیگیر 
حقوق بانوان و حفظ کرامت آن ها هســتیم .خزعلی این را هم گفت که این موضوع 
نباید به کلیت نیرویی که مدافع امنیت کشور است و دلسوزانه از جان و ناموس مردم 

دفاع می کند خدشه وارد کند .

تازه های مطبوعات
ســازندگی- این روزنامه در گزارشی با اشاره به این که »شورای عالی فضای مجازی در 
حضور ســیدابراهیم رئیسی به فیلترینگ دایم اینستاگرام و واتس اپ رای نداد« تیتر زد»نه 

به فیلترینگ«.
جوان- توسل به توحش رسانه ای بر این حقیقت تأکید دارد که )دشمن(از این که ابتکار عمل 
به دست ملت ایران بوده و در میدان اغتشاشات با دشمن همراهی نکرده و جمعیت قلیل )کمتر 
از ۵۰هزار نفری( پراکنده و بدون فرمانده میدانی اغتشــاش گران را منزوی ساخته اند نیز به 
شدت عصبانی است.با الگو گیری از مدل جلیقه زرد های فرانسه برای اغتشاشات بلند مدت 

و پردامنه برنامه ریزی کرده اند.
شرق- وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم تایید کرد که برخی دانش آموزان بازداشتی 
برای اصالح و تربیت به مراکز روان شناســی ارجاع داده شده اند تا مانع از تبدیل آن ها به 

شخصیت های ضداجتماعی شوند.
 شهروند- این روزنامه در مطلبی با عنوان »بلوای سه تفنگ دار« با انتقاد از حسن عباسی، 
رائفی پور و هاشمی گلپایگانی، آن ها را در شمایل کلیپ های آمریکایی به تصویر درآورد و 
نوشت: چهره های حاشیه ساز این روزها. چهره های جنجالی  که صحبت های پراکنده ای دارند 

و بدون هیچ مستندی از هر دری سخن می گویند.
 هــم میهن- صحبت از خانه ملی گفت وگوی آزاد می شود اما مشخص نیست سازوکار آن 
چگونه اســت. نکته مهم تر این است که ما در سال گذشته احزاب و نهادهای مستقل مدنی 
نداشته ایم. دولت نباید نسبت به فعالیت این بخش ها احساس خطر کند، باید صدای مخالف و 

معترض شنیده شود. ما باید دنبال مقاوم سازی جامعه از درون باشیم .
جام جم- ما در جنگ روایت هستیم نه در جنگ حقیقت؛ چون اگر به حقیقت گرایی باشد 
در ۲۵ روز اخیر که پنج رســانه اصلی ضد انقالب عمال ۱۷ هزار دروغ منتشر کرده اند، باید 
ورشکسته می شدند اما آن ها از دروغ ضرب و شتم مهسا امینی و دروغ فوت و بیماری رهبر 
انقالب تا دروغ درباره ســقوط شهر اشنویه و علت مرگ نیکا شاکرمی و به خاک و خون 

کشیده شدن دانشگاه شریف را نرماالیز کردند و آب از آب تکان نخورد .
انعکاس

فردا نیوز خبــر داد : در پی ادعاهایی درخصوص افزایش ۵۰ درصدی حقوق نمایندگان، 
روابط عمومی مجلس طی اطالعیه ای اعالم کرد: ادعای مطرح شده از اساس کذب است و 

چنین موضوع یا تصمیمی در دستور کار مجلس نبوده است .
فرارو خبر داد :  دولت کانادا در ادامه تالش های خود تحریم های جدیدی را علیه کشورمان 
وضع کرد. تحریم های جدید ۱۷ فرد و سه نهاد را شامل می شود که با ادعای نقض حقوق 
بشــر در این فهرست قرار گرفته اند. از جمله تحریم شدگان جواد ظریف و علی الریجانی 

هستند .
 تابناک نوشت : مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی 
از اجرایی شدن دستور عزل دو مدیر هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران خبر داد. حسین مذنب با 
اشاره به ایجاد صف های طوالنی خرید حضوری بلیت پرواز های اربعین، ادامه داد: اصاًل فروش 
حضوری بلیت پرواز های اربعین نداشته ایم و ایران ایر نباید این کار را انجام می داد. وی تصریح 
کرد: مردم گالیه داشتند با این که ۱۷ ساعت در صف خرید بلیت بودند، در نهایت به آن ها گفته 

شد »بروید فردا بیایید.«، فردا هم می گفتند »امکان فروش بلیت وجود ندارد!«
نور نیوز نوشــت : به دنبال اعتراض مردم و برخی کاربران شبکه های اجتماعی، دیوارنگاره 
میدان ولیعصر تغییر کرد. منتقدان معتقدند درج تصاویر برخی افراد که کشف حجاب کرده اند، 
کار اشتباهی بوده است. برخی کاربران نیز بیان کردند که موضوع کشف حجاب با توجه به 
سن و سال این افراد، دارای وجوب و حرمت شرعی نبوده و قابل اغماض است.از سوی دیگر 
تعدادی از این افراد نیز به درج عکس شان در این دیوارنگاره معترض شده و گفته بودند که 
با آن ها هماهنگی انجام نشده است. طراحان این پوستر، اما توضیح داده اند که برخی هدف از 
دیوارنگاره ولیعصر را اشتباه متوجه شده اند. قرار نبوده ما لزوما زنان همراه با جمهوری اسالمی 
را به تصویر بکشیم بلکه زنانی را که در این مملکت و با استفاده از آزادی و امنیت و امکانات 
موجود در آن، در زمینه کاری خود موفق شده اند، به صورت محدود فهرست کرده ایم.با این 

حال به دنبال انتقادهای مختلف ، پنج شنبه شب این دیوارنگاره تغییر کرد .

  گروه خبر //  استاندار هرمزگان گفت: ارائه ۱۰۰ هزار خدمت 
پزشکی و دندانپزشکی رایگان به مردم مناطق محروم و دورافتاده 
اســتان تا پایان امسال در دستور کار است. مهدی دوستی افزود: 
تاکنون بیش از ۳۰ هزار خدمت پزشــکی رایگان با استفاده از 
ظرفیت گروه های جهادی به مردم سراسر استان ارائه شده است 
که بیش از نیمی از این خدمات در حوزه دندانپزشکی و روکش و 
لمینت دندان و همچنین برخی بیماری های مادرزادی بوده است.

وی تصریح کرد: با توجه به طراحی و برنامه ریزی مناسبی که در 
این زمینه انجام شــده است امیدواریم بتوانیم تا پایان امسال ۷۰ 
هزار خدمت پزشکی دیگر به مردم ارائه دهیم.نماینده عالی دولت 
در اســتان هرمزگان اظهار داشت: در ۲ اتوبوس نیز یونیت های 
دندانپزشکی را نصب می کنیم تا پزشــکان به صورت سیار در 
روســتاها به ارائه خدمات دندانپزشکی به مردم بپردازند.دوستی 
همچنین به طرح در اختیار گذاشتن سالن های ورزشی ادارات به 
جوانان اشاره کرد و گفت: هم اکنون ۳۴۰ سالن و مکان ورزشی 
متعلق به ادارات دولتی استان در اختیار مردم قرار گرفته است تا از 
این امکانات معطل مانده در راستای شکوفایی استعدادها، پویایی 
و نشاط  نسل جوان استفاده شود.وی ابراز داشت: ۲۵۰ دستگاه 
ماشین آالت دولتی و تجهیزات راهداری سنگین برای الیروبی 
رودخانه ها، وسیله نقلیه اداری برای گروه های جهادی و در اختیار 
گذاشتن ساختمان های دولتی و مهمانسراها از دیگر ظرفیت های 
معطل مانده دولتی بوده که امروز در اختیار مردم قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا ؛ اســتاندار هرمزگان با اشاره به اینکه در کالن 
راهبرد توسعه استان ۲ برنامه قرارگاه مردم و رشد و پیشرفت را در 
دستور کار قرار داده ایم، گفت: راهبردمان در پروژه های مردم در 
واقع افزایش بهره وری و مولدسازی امکانات دولتی است.نکته قابل 
توجهی که در طرح مردمی سازی اماکن دولتی وجود دارد، جدیت 
مجموعه استانداری در این موضوع بوده، به گونه ای که استاندار 
هرمزگان در این باره تاکید کرد که هر اداره و دستگاه دولتی برای 
اجرای موفق این طرح همکاری الزم را نداشته باشد، باید منتظر 
برخورد متناسب باشد و این یعنی الزام و البته همراهی و همدلی 
مدیران برای خدمتگذاری به مردِم اســتان هرمزگان و در آینده، 
تاریخ گواهی می دهد که چه تعداد از جوانان مستعد این خطه پس 
از طی مراحل مختلف و شکوفایی و افتخارآفرینی درعرصه های 
مهم ملی و بین المللی، نقطه عطف انگیزه و تالش خود را همین 

طرح مردمی سازی اماکن ورزشی عنوان خواهند کرد .

 گروه خبــر // نماینده ولی فقیه در اســتان 
هرمزگان گفت: اغتشاشــات در کشور با منشا 
نظام اســتکباری و طراحی موساد و آمریکا و 

همکاری کشورهای اروپایی شکل گرفت. 
  حجت االســالم و المســلمین عبــادی زاده در 
خطبه های نماز جمعه بندرعباس افزود: قرآن عظیم، 
ُخلق عظیم، فضل عظیم و ُملک عظیم چهار موهبتی 
اســت که خداوند به پیامبر گرامی اسالمی عنایت 
کرده اند. تجسم عملی قرآن کریم در وجود حضرت 
محمد )ص( است که امروزه هم می توان با تمسک 
به قرآن بر دشمنان پیروز شد.نماینده، ولی فقیه در 

هرمزگان با تبریک میالد پیامبر گرامی اسالم )ص( 
و امام جعفر صادق )ع( گفت: می توان با تمســک 
و توســل به حضرت محمد و اهل بیت جامعه ای 
سالم، اسالمی و دینی داشته باشیم.حجت االسالم 
و المسلمین عبادی زاده با بیان اینکه پیامبر اسالم 
منشا وحدت و یکپارچگی امت هستند، عنوان کرد: 
پاسخگویی به شــبهات و حل آن، ترویج فتواهای 
علمای شــیعه و اهل تسنن، راه اندازی کرسی های 
گفتگوی علمی و ترویــج عقالنیت، وحدت را در 
جامعه تقویت می کند.امام جمعه بندرعباس اظهار 
کرد: باید منشور وحدت بین کشورهای اسالمی بر 
اســاس قرآن کریم طراحی و تدوین و تالش شود 
بازار مشترک بین کشورهای اسالمی به وجود آید.
حجت االسالم و المسلمین عبادی زاده با اشاره به 
اینکه کنفرانس وحدت کشورهای اسالمی برکات 

زیادی دارد ادامه داد: ایجاد گردشــگری اسالمی 
هم بــه افزایش و تقویت وحــدت کمک می کند.
نماینده، ولی فقیه در هرمزگان افزود: اغتشاشات در 
کشــور با منشا نظام استکباری و طراحی موساد و 
 آمریکا و همکاری کشورهای اروپایی شکل گرفت.
حجت االسالم و المسلمین عبادی زاده خاطرنشان 
 کــرد: احزاب مختلــف از جمله تجزیــه طلبان، 
سلطنت طلبان و مجاهدین خلق نیز در یک حرکت 
از قبل برنامه ریزی شــده این اغتشاشات را ایجاد 
کردند.امام جمعه بندرعباس بیان کرد: دشمنان هم 
می دانند نمی توانند علیه نظام جمهوری اسالمی ایران 
که ریشــه عمیقی دارد کاری انجام دهند و فقط به 
دنبال آسیب زدن هستند.حجت االسالم و المسلمین 
عبادی زاده اظهار کرد: صداوسیما هم در حال پخش 
برنامه هایی در جهت آگاهی بخشی و شناخت منشا 

این اغتشاشات است.نماینده، ولی فقیه در هرمزگان 
با بیان اینکه تا کنون در جهت تبیین نســل جوان 
کوتاهی کردیم، تصریح کــرد: آموزش و پرورش، 
مراکز دانشــگاهی و روحانیت باید بیش از گذشته 
به نسل جوان توجه کنند.حجت االسالم و المسلمین 
عبادی زاده با اشاره به روز عقیدتی سیاسی ارتش 
جمهوری اســالمی ایران، گفت: جهاد تبیین امروز 
مهمترین وظیفه و ماموریت این نهاد است.به گزارش 
ایســنا ؛ امام جمعه بندرعباس به هفته تربیت بدنی 
اشــاره کرد و افزود: تقویــت ورزش همگانی و 
 قهرمانی بسیار مهم است.حجت االسالم و المسلمین 
عبادی زاده بیان کرد: هرمزگان ظرفیت بسیاری در 
بخش ورزش دارد که تا کنون هم ورزشکاران این 
استان در بخش ملی و بین المللی خوش درخشیدند 

البته باید برنامه ریزی و توجه بیشتری شود .

نماینده ولی فقیه در هرمزگان :

ايجاد گردشگری اسالمی به افزايش وحدت كمك می كند

گروه خبر // ســلمان ضربی مدیرعامــل ایزوایکو با حضور 
در ســتاد فرماندهی نیروی انتظامی استان طی دیدار و جلسه 
مشترک با ســردار جعفری فرمانده انتظامی استان هرمزگان 
ضمن تبریک هفته نیــروی انتظامی از زحمــات پلیس جهت 

برقراری نظم و امنیت تقدیر و تشکر کرد.
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ سلمان ضربی در این نشست با ارائه گزارشی 
از فعالیتهای مجتمع ایزوایکو در زمینه های مختلف ، از نیروی انتظامی 
به عنوان نیروی کارآمد و همیشه حاضر در میدان یاد کرد که با فداکاری 
و تالش شــبانه روزی نظم و امنیت را در کشور برقرار می سازند تا 
فعالین عرصه تولید با آرامش خاطر درجهت پیشرفت اقتصادی کشور 

فعالیت کنند.سردار جعفری فرمانده انتظامی استان نیز تولید را به عنوان 
یک محور اساسی و قدرتمند در جهت اشتغال زایی و توسعه اقتصادی 
و درنهایت کاهش جرائم و ناهنجاریهای اجتماعی دانست و با اشاره 
به اهمیت این موضوع تأکید کرد؛ صنایع بزرگی همچون کشتی سازی 
عالوه بر پیشرفت اقتصادی و اشتغال زایی تأثیرات فرهنگی و اجتماعی 
 مؤثری بر جامعه دارند که این موضوع به عنوان یک ظرفیت ارزشمند 
می تواند ابزاری مفید برای منطقه باشد.ضربی سپس با حضور در پاسگاه 
انتظامی بوستانو و نشستی مشترک با عوامل انتظامی این مجموعه ضمن 
تبریک هفته نیروی انتظامی  از تالشهای مسئولین و پرسنل این پاسگاه 

جهت برقراری نظم و امنیت در منطقه تقدیر و تشکر کرد .

به مناسبت هفته فراجا و نیروی انتظامی صورت گرفت 

دیدار مدیرعامل ایزوایکو با فرمانده انتظامی هرمزگان

   
سرمقاله

  پنجشنبه شــب گذشــته مدیرکل کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان هرمــزگان در اقدامی ابتکاری، تعدادی 
از فعــاالن حوزه کودک و نوجوان اســتان را به مناســبت 
هفتــه کودک به دور هــم جمع کردتا نکته نظرات شــان را 
بشــنود وباهمدیگر تبادل نظر کنند و دغدغه هایی در حوزه 
کودک و نوجوان اســتان مطرح شــد و برخی مشــکالت 
و راهکارها نیز ارائه شــد. کســانی به ایــن دورهمی آمده 
 بودند که بیشترشــان عالوه برفعالیت عادی شــان در سایر 
حــوزه ها، بخش زیادی از وقت شــان را بــرای کودکان و 
نوجوانان استان و بخصوص کودکان و نوجوانان حاشیه نشین، 
ناشنوا، بیماران خاص، کودکان کار، استثنایی و... می گذارنند 
و دارای تجربیات مفیدی و قابل استفاده برای مدیران هستند 
و نیاز به حمایت دارند و باتوجه به ارتباط شان با کودکان و 
نوجوانان بایستی از ظرفیت شان بیشتر استفاده کرد تا بتوانند 
به این قشر خدمات رسانی بیشتری داشته باشند.واقعیت این 
 اســت که حوزه کودک و نوجوان در استان مورد غفلت قرار 
 گرفته اســت و بســیاری از کــودکان و نوجوانان اســتان 
بخصوص حاشــیه نشــینان و روســتاییان از بســیاری از 
 امکانات و نیازهای شــان محروم هســتند و خودشــان و 
خانواده های شــان از این تبعیض، بــی عدالتی و بی مهری 
گالیه مندند و در گزارش هایــی که در دو دهه اخیر از این 
مناطق منتشر کرده ایم، بارها به این موضوع اشاره داشته ایم. 
حتی کودکان و نوجوانان در مرکز استان و شهر بندرعباس که 
در محالت حاشیه نشین، سکونتگاه های غیررسمی و بافت 
فرســوده زندگی می کنند، از امکانات وبرنامه های فرهنگی، 
ورزشی، تفریحی، آموزشی، محیط زیستی و... در حد مناسب 
و مطلوب بهره مند نیســتند وبرخی از آنها از بسیاری از این 
امکانات وبرنامه ها محرومند. در کوچه های برخی از همین 
محالت، کودکان و نوجوانان هر روزه صحنه هایی از استعمال 
و تزریق مواد توســط معتادانی را می بینند که برخی از آنها 
کودکان و حتی نوزادان شــان را با خودشان به این پاتوق ها 
می آورند و ســرنگ های خون آلودی که در بعضی از همین 
کوچه ها رها می شــوند که مشاهده مداوم این صحنه ها بر 
 روح و روان لطیــف کودکان و نوجوانــان اثرات منفی دارد. 
کار کــردن برای این کودکان و نوجوانان و کودک و نوجوانی 
 که بیماری دارد و یا ناشــنوا و نابیناســت، کار را سخت تر 
 مــی کنند و از آن طــرف آنها نباید از حق کودکی شــان و 
کودکی کردن محروم شــوند. کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان به عنوان نهادی که بصورت تخصصی در این حوزه 
بیش از نیم قرن فعالیت می کند و فعالیت هایش کتاب محور 
است و کتاب های کانونی هم با سایر کتاب ها متفاوت است، 
اما از آن طرف این نهاد مورد توجه جدی قرار ندارد و یکی 
دو ماه قبل حتی بحث واگــذاری اش به نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور مطرح شــد که واکنش های منفی را به همراه 
داشت. در استان هرمزگان، اما کانون مظلوم تر واقع شده است. 
هنوز چهار شهرســتان پارسیان، بشاگرد، رودان و کیش فاقد 
مرکز کانون هستند و مابقی شهرستان ها به غیر از بندرعباس 
هر کــدام فقط یک مرکز دارند و در بندرعباس حداقل تعداد 
مراکز کانون بایستی از پنج مرکز فعلی به بیست تا سی  مرکز 
افزایش یابد تا هیچ محله و منطقه ای از این شهر بدون مرکز 
 کانون نباشــد و همه کودکان و نوجوانان بتوانند از کتاب ها، 
کارگاه ها وفعالیت های مراکز کانون بهره مند شــوند که در 
مســکن مهر بندرعباس با جمعیت بیــش از صد هزار نفری 
هم هنوز هیچ مرکز کانونی ندارد ونیازمند راه اندازی چندین 
مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســت. از آن 
طرف کمبود مربی و نیروی انسانی در مراکز کانون  پرورش 
فکری چالش دیگری در استان است که نیاز به استخدام است 
و مسئوالن استانی و کشــوری بایستی برای رفع این کمبود 
هم اقدام کنند. متاســفانه به حوزه فرهنگ و فرهنگ سازی 
در کشــور در ادوار مختلف بی توجهی شــده است که رهبر 
معظم انقالب نیز هفته گذشته با اشاره حوادث و اغتشاشات 
اخیر و حضور برخی از جوانان و نوجوانان بصورت احساسی 
وهیجان زده در این اغتشاشات، تاکید کردند که برای این قشر 
بایســتی کار فرهنگی صورت گیرد. واقعیت هم همین است 
و بهترین زمان هم بــرای کار فرهنگی هم در دوران کودکی 
و نوجوانی اســت. بهترین و تخصصی ترین حوزه ای هم که 
می تواند در این بخش اثرگذار باشــد، کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان است که بایستی مورد توجه مسئوالن نظام 
قرار گرفته واز آن حمایت شده و تعداد مراکز و مربیان کانون 
در کشور وبخصوص اســتان هرمزگان افزایش یابد. بخشی 
از فعالیت های کانون هم ســیار اســت که نیازمند امکانات 
وتجهیزاتــی مانند اتوبوس، مینی بوس، تریلی و... اســت تا 
فعالیت های کانون به مناطق دوردســت و حاشیه ای شهرها 
و روســتاها نیز برسد و کودکان ونوجوانان در این مناطق نیز 
بتوانند از این برنامه ها بهره مند شــوند که صنایع وخیرین و 
شهرداری ها می توانند کانون یار شوند تا کودکان و نوجوانان 
استان از این برنامه های شــاد کانون، کتاب ها، نمایش ها، 
کارگاه های مختلف و... بهره مند شوند. در استان هرمزگان با 
توجه به شرایط اقتصادی اش در حوزه کشوری وبین المللی، 
مســئوالن در ادوار مختلف فقط به این بخش توجه کردند و 
سایر بخش ها موردبی توجهی و بی مهری قرار گرفت)حتی 
یادمان شهدای ایرباس  و باغ موزه دفاع مقدس با گذشت دو 
دهه از وعده راه اندازی اش، هنوز در بندرعباس راه اندازی 
نشده اســت واین شهر و استان که در دوران دفاع مقدس در 
حوزه دریایی، هوایی و زمینی نقش مهمی را داشته است، اما 
همچنان بدون موزه ویادمان اســت(. حوزه فرهنگ و کودک 
و نوجوان هم در اســتان بیشتر از سایر بخش ها مورد غفلت 
قرار گرفت.از آن طرف  این اســتان ثروتمند برای کشور، اما 
در فقر و فالکت و محرومیت، بیکاری و گرانی صدرنشــین 
استان های کشور شده است. انتظار می رود در دولت سیزدهم 
به مردم، دانش آموزان و کودکان و نوجوانان اســتان توجه 
بیشــتری شده و از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
هرمزگان با توجه به فعالیت تخصصی اش در حوزه کودک و 
نوجوان بیش از پیش حمایت شــده و استاندار، فرمانداران و 
بخشداران، صنایع و خیرین و... این حوزه را فراموش نکنند 
تا همه کودکان و نوجوانان شــهری و روســتایی هرمزگان 
بتوانند در فضای کانون تنفس کنند و آینده شــان ســاخته 
شــود. حق کودکان و نوجوانان استان این نیست که بخشی 
از آنها در کوچه های دودی و موادی و مشــروبی تردد کنند 
والگو بگیرند و سن اعتیاد در استان کاهش یابد و در این دام 
گرفتار شوند. بایستی چتر حمایتی کانون پرورش فکری بر 
سر تمام کودکان حاشیه نشین و روستایی هرمزگان پهن شود 
واز برنامه های مراکز ثابت و ســیار کانون بهره مند شود واز 
ظرفیت و تجربیات فعاالن حوزه کودک و نوجوان در استان 
بیشــتر استفاده شود تا هیچ کودکی از برنامه های فرهنگی و 
کتاب محور کانون محروم نشــود. تحقق این مهم هم مستلزم 
توجه بیشتر مسئوالن استان و بخصوص استاندار هرمزگان به 
اهمیت و اثرگذاری برنامه های کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان هرمزگان اســت تا سایر دســتگاه ها و صنایع 
 را همــراه کانون نمایند و میزان حمایت هــا از برنامه های 
کانــون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان افزایش 

یابد .
   علی زارعی

لزوم حمایت 
از نهاد تخصصی کودک ونوجوان هرمزگان

ورود دستگاه قضایی به موضوع حمل یکسره کاال 
در بنادر و گمرکات هرمزگان

استاندارهرمزگان خبر داد 
 ارائه ۱۰۰ هزار خدمت پزشکی رایگان
  به مردم مناطق محروم تا پایان سال

گروه خبر // نماینده مردم بندرعباس، قشم، 
ابوموســی، حاجی آباد و خمیر در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه راهبرد دولت 
در ارتباطات خارجی، منافــع حداکثری به 
همراه دارد، گفت: دولت ســیزدهم در تالش 
است مسیر ارتباطات خارجی را از غرب به 
سمت کشورهای همســایه و منطقه تغییر 

دهد . 
  احمد مرادی با بیان اینکه دیپلماســی متوازن، 
منطقه گرایی و توسعه دیپلماسی اقتصادی به عنوان 
ســه اصل برنامه ریزی  دولت در نظر گرفته شده 
است اظهار داشت: در این راستا همکاری خوبی 
میان ایران و روســیه برقرار شــده است و این 
همکاری، افزایِش تولید نفت و گاز در کشــور 

و کمک به توســعه میدان های نفتی و گازی در 
ایران را به دنبال دارد چرا که روســیه شــریک 
راهبردی ایران در بخش های مختلف انرژی است.

این عضو کمیســیون انرژی مجلس اضافه کرد: 
باید از دانش فنی روس ها برای تکمیل زنجیره 
تولیــد و ارزش افزوده در حــوزه نفت و گاز در 
کشور استفاده کنیم.به گزارش ایرنا ؛نماینده مردم 

بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر 
در مجلس شورای اسالمی  ادامه داد: همکاری 
با کشورهای حاشــیه دریای خزر و فعال شدن 
دیپلماسی انرژی با آن ها منجر به توسعه و رونق 
تجارت در ایران می شود که امروز وزارت نفت نیز 
در این حوزه ورود قابل تاملی داشــته است.وی 
رونق دیپلماسی اقتصادی از طریق وزارت امور 
خارجه را ضروری دانست و گفت: ایران و روسیه 
ظرفیت های بسیار خوبی در حوزه نفت و گاز و 
پتروشیمی دارند و قراردادهای خوبی در توسعه 
میدان ها و در حوزه احداث خطوط صادراتی گاز 

و واحدهای ال ان جی امضا شده است .

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس عنوان  کرد 

ضرورت رونق دیپلماسی اقتصادی از طریق وزارت امور خارجه 
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شیرپهپاد ايرانی
عشق فرهاد است ایرانیست این
جمع اضداد است ایرانیست این

می رسد چون برق و باد از هر طرف
باد باد است باد ایرانیست این
غم مخور وقتی بریدی از همه
چتر امداد است ایرانیست این

حاصل سعی و تالش و بومی است
خانه آباد است ایرانیست این

نیست در بند و نه دل بسته به غیر
چونکه آزاد است ایرانیست این

نو عروس بخت او در حجله است
تازه داماد است ایرانیست این
نقل می بارد به فرق دشمنان 

شاخ شمشاد است ایرانیست این
این که غران است در هر بیشه ای

شیر پهپاد است ایرانیست این
شاد باش و شادمانی کن وطن
وقت فریاد است ایرانیست این

  سید محمد صفايی 
***
پهباد 

گر جنگ شود یکهو، جت ها برسند اینجا
نا بود شود فی الفور هم ناو و هم جت ها 
چون صنعت پهپاد ایران شده طوری که

باید بخرد از ما حتی خود آمریکا
  محمد عظامی 

طنز

سید ابوالحســن جعفری سرویس استان ها // 
مدیرکل هواشناسی اســتان بوشهر گفت: 

این  بارندگی های  میزان  می شود  پیش بینی 
استان در فصل زمستان نرمال و فراتر از نرمال 

و دمای هوا افزایشی باشد . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ فرج اله شکوهی پور 
در جلســه بحران بابیان اینکــه بارندگی های 
اســتان بوشهر در ســال آبی گذشته نسبت به 
دوره بلندمدت ۱۱.۷درصد کاهش داشته است، 
اظهار کرد: میانگین بارندگی در سال آبی گذشته 
۲۱۶.۱ بوده و میانگین بلندمدت ۲۴۴.۸ بوده 
اســت که این میزان کاهــش ۲۸.۷ میلیمتری 
بارش باران را نشــان می دهد.وی بابیان اینکه 
عمده بارش هاس اســتان بوشــهر مربوط به 
شهرســتان های جنوبی بوده است، یادآور شد: 

شهرستان های مرکزی و شمالی  کمترین بارش ها 
را داشــته اند؛ برای مثال شهرستان بوشهر تنها 
۱۳۳ میلیمتر بارندگی داشته است که این میزان 
کاهش قابل توجه بارندگی را در این شهرستان 
نشان می دهد.مدیرکل هواشناسی استان بوشهر 
خاطر نشان کرد: در سال آبی گذشته شهرستان 
عسلویه با ۲۸۸.۳ میلیمتر بیشترین بارندگی را 
ثبت کرد میزان بارندگی در این شهرستان نسبت 
به سال قبل تر ۴۱ میلیمتر افزایش  داشته است.
شکوهی پور با اشــاره به روند افزایشی دما در 
استان بوشهر گفت: از سال ۹۹ تا کنون میانگین 

دما در استان بوشهر ۱.۱ درجه افزایش داشته 
اســت و دمای هوای اســتان امسال نسبت به 

پارسال ۰.۱ درجه افزایش پیدا کرده است.
    این مقام مسئول با بیان اینکه آسمان استان 
بوشهر مهرماه بارانی نخواهد شد، تصریح کرد: 
آمــار بلند مدت بارش بــاران در این ما ۰.۱ 
میلیمتر است.مدیرکل هواشناسی استان بوشهر 
بیان کرد: مدل های پیش بینی هواشناسی نشان 
می دهند میزان بارش باران در نیمه آبان و نیمه 
دی کاهش ۴۰تا۵۰ میلیمتری باران را خواهند 
داشــت اما از نیمه آذر تا نیمــه دی وضعیت 

بارشی نرمال و در مناطق شمالی باالتر از نرمال 
پیش بینی شده است.شکوهی پور ادامه داد: نیمه 
دی و نیمه بهمن میزان بارندگی نرمال و از نیمه 
بهمن تا نیمه اسفند نرمال و در مناطق جنوبی 
استان بوشهر فراتر از نرمال پیش بینی می شود.
وی اظهار کرد: پیش بینی می شود بارندگی های 
استان بوشــهر در فصل زمستان نرمال و فراتر 
از نرمــال و دمــای هوا نیز رو بــه افزایش و 
باالتر از نرمال خواهد بود.مدیرکل هواشناسی 
اســتان بوشــهر تاکید کرد: باتوجه به شرایط 
آب وهوایی این استان بارش ها به طور معمول 
همرفتی هستند و این بدان معنا است که اگرچه 
پیش بینی می شــود میزان بارش ها کم باشد اما 
احتمال باران های رگباری و آبگرفتی را شاهد 

خواهیم بود .

پیش بینی زمستان پُرباران اما نه چندان سرد بوشهر
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     علیرضــا حائری زاده ســرویس
 اســتان ها // نماینده مردم یزد و 
اشکذر در مجلس شورای اسالمی با 
تاکید بر توســعه دیپلماسی شهری 
از طریق پیوندهای خواهر خواندگی 
بین شــهرهای کشــورمان با دیگر 
شهرهای جهان، گفت: شهرهایی در 
این خصوص موفــق خواهند بود که 
بتوانند با استفاده از این بستر و دریچه 
تبادالت فرهنگی، اقتصادی، علمی و 

دانشگاهی برداشت کنند . 
  به گــزارش خبرنگار دریا ؛ محمدصالح 
جوکار در دومین روز از سی امین نشست 
کمیته ارتباطــات و امور بین الملل مجمع 
شهرداران کالن شهرهای ایران که به میزبانی 
شــهرداری یزد در حال برگزاری است، به 
اهمیت و نقش بی بدیل مشارکت مردم در 
امور حکمرانی اشاره کرد و گفت: نگاه ما 
به شهر در برنامه هفتم توسعه کشور، یک 
واحد مســتقل در نظر گرفته شده چرا که 
مطابق بــا طرح جامع مدیریت شــهری، 
مدیریت چندگانه در شــهرها می تواند آن 
را آســیب پذیر کند.وی افــزود: بر همین 
اساس به دنبال طرح جامعی برای مدیریت 
یکپارچه شهری هستیم که مطابق آن تمام 
دستگاه های خدمان رسان دولتی ذیل حوزه 
مدیریت شهری فعالیت کنند و امیدواریم این 
موضوع در اولویت مجلس برای رای گیری 
نمایندگان قــرار گیرد.جوکار  و تصویب 
به یکســری مقاومت ها در برابر این طرح، 
عنوان کرد: قطعًا دولت در جریان حکمرانی 
مردم بر شــهر، وظیفه سیاست گذاری را 
برعهده خواهد داشــت.وی با بیان این که 
دولت در صــورت عریض و طویل بودن 
نخواهد توانســت در راستای توسعه گام 

بردارد،  بر حکمرانی مردم بر امور در حوزه 
شــهری تاکید کرد و گفت: نگاه مجلس به 
حکمرانی در حوزه شــهری به این نحوه 
است.نماینده مردم یزد با اشاره به تصویب 
قانون شــهرداری و دهیاریهــا، نگاه ها به 
اصول شــوراها را در قانون اساسی همراه 
با برداشتهای متفاوتی خواند و گفت: شاید 
مطالبات شهرداری ها بیش از اینها باشد ولی 
در حقیقت با بحث هایی روبرو هستیم که 
مصمم هســتیم قانون معطل نماند.وی از 
اتمام مراحل کارشناســی قانون شوراها و 
شهرداری ها در کمیسیون شوراها با اعمال 
تغییراتی اساسی خبر داد و گفت: این طرح 
نیز در انتظار رای گیری نمایندگان مجلس 
است.وی انتخابات شهرداران را از تفاوتهای 
لحاظ شده در این قانون ذکر کرد و گفت: در 
این قانون ترکیبی از خواسته ها و نیازهای 
شــوراها و شهرداران مدنظر قرار گرفته به 
این نحو که در نظر داریم در زمان انتخابات 
شوراها، هر نامزد انتخاباتی یا هر ائتالفی 
که برای انتخابــات صورت می گیرد، را از 
همان ابتدای کار شــهردار مورد نظر خود 
را نیز معرفی کند.بــه گفته جوکار، چنین 
حالتی در قانون انتخابات ریاست جمهوری 
نیز مدنظر بــوده به طوری که نامزد رئیس 
جمهوری در هنگام رقابتهای انتخاباتی ملزم 
به معرفی معاون اول و کابینه خود به مردم 
باشد.وی ضمن ارائه توضیحاتی بیشتر در 
این باره، پیرامون نظارت بر عملکرد شوراها 
نیز گفت: هیاتهای حل اختالف در قانون 
فعلــی تغییر عضویتی داده شــده و دیگر 
نظارت بر عملکرد شوراها و رفع اختالفات 
را برعهده خواهند داشت و عماًل این هیاتها 
بعد از انتخابات شورای شهر بر عملکرد آنها 
نظارت خواهند داشت.این نماینده مجلس 

در بخش دیگری از ســخنانش با بسیار 
به ارتباطات،  تاثیرگذار خواندن اهتمــام 
اظهار کرد: حتی منشاء اغتشاشات اخیر، 
اقدامات مرتبط با مســائل ارتباطاتی بوده 
که بر بســتر فضای مجازی با فراخوانها 
و هدایتهای معاندیــن به ویژه آمریکاییها، 
صهیونیستها و رژیم آل سعود شکل گرفته 
اســت.وی با اشــاره به اجرای طرحهای 
بــزرگ با اعتبارات میلیــاردی در حوزه 
شهرداری ها، بر لزوم اختصاص بخشی از 
این اعتبارات در بخش اطالع رسانی تاکید 
کرد و گفت: معتقدیم هر طرحی در کشور 
اجرا می شود باید پیوست رسانه ای داشته 
باشد و طی آن ابعاد مختلف طرحها برای 
مردم تدوین شــود تا اهداف و کارکردها، 
روند تحقق و ضــرورت اجرای آنها برای 
مردم بیان شــود.جوکار در بخش پایانی 
سخنانش با برشمردن انواع دیپلماسی در 
حوزه سیاســت خارجی، یکی از انواع آن 
را دیپلماسی شهری خواند و گفت: کارکرد 
دیپلماسی شــهری از جمله اقدامات آن 
انعقاد پیوندهای خواهر خواندگی اســت 
کمتر از دیپلماســی رسمی نیست چرا که 
شاید دیپلماسی رسمی در جریاناتی مانند 
تحریمها تعطیل شــود ولی در دیپلماسی 
شهری این سدها شکسته خواهد شد.وی 
پیوندهای خواهرخواندگی را شکل گرفته 
بر مبنای اشتراکات دو شهر دانست و تاکید 
کرد: البته موفق مسئوالن شهری هستند که 
از این بستر استفاده کنند و بتوانند تبادالت 
فرهنگی، اقتصادی، علمی و دانشگاهی را 
از این دریچه برداشــت کنند.وی با اشاره 
به وجــود ۱۴۰ مــورد خواهرخواندگی 
بین شهرهای کشورمان با شهرهای دیگر 
کشــورها، گفت: هرچند بعضًا در مواردی 

شاهد مکتوب شدن قراردادها در این موارد 
هستیم ولی کارایی های این نوع دیپلماسی 
هنوز مغفول مانده است.جوکار با اشاره به 
مزیتها و ظرفیتهای امروز کشورمان به لحاظ 
قدرت نرم، گفت: این قدرت باعث شــده 
تا عمق راهبــردی خودمان را حتی بدون 
حضور فیزیکی در برخی کشورهای دیگر 
شاهد باشیم ولی متاسفانه در حالی استفاده 
از این ظرفیتها مغفول مانده است که می توان 
خیلی از مســائل امروز کشور را در قالب 
این قدرت و دیپلماسی شهری مرتفع سازیم.
وی بر استفاده از افراد خبره و نخبه در این 
حوزه تاکید کرد و با اشاره به برند شناخته 
شده یزد به عنوان شهر میراث جهانی، گفت: 
گردشگران زیادی با ســفر به یزد در ایام 
عزاداری ماه محرم شاهد ارزشهای اصیل 
و دینی در این استان هستند و از این طریق 
گاهًا برای اولین بار با فرهنگ عاشورایی 
در یزد آشــنا می شوند و این در حالیست 
که همه شهرهای کشــورمان  کم و بیش 
از این ارزشــهای اصیل برخوردارند.وی 
با تاکید بر این که معتقدیم گردشــگری در 
کشورمان مگر با ایجاد دیپلماسی شهری پا 
نخواهد گرفت، ابراز امیدواری کرد که روابط 
بین الملل شهرداری ها در این بخش فعالیت 
و اهتمام بیشتری داشته باشند. جوکار در 
پایان نیز خاطرنشان کرد: مجمع کالنشهرها 
در راســتای مطالبه گری کالنشهرها چه از 
دولت و چه از مجلس می تواند نقش موثری 
ایفا کند و برای مجمع عالی شهرها نیز یک 

بازوی یاری رسان محسوب شود .

نماینده مردم  یزد در مجلس : 

دیپلماسی شهری روشی برای دور زدن تحریم ها است

آرزو توکلی سرویس استان ها // استاندار کرمان 
با اشــاره به موضوع اغتشاشات و تخریب اموال 
عمومی و دستگیری اغتشاشگران گفت: اعتراض 
در همه دنیا وجود دارد اما تخریب اموال عمومی 
نباید اجازه داده شــود و تخریب کنندگان اموال 
عمومی باید مجازات شوند و خسارت ایجاد شده 

را بپردازند. 
  بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛ دکتــر محمد مهدی 
فداکار در نشست هم اندیشــی با جمعی از اعضای 
هیات علمی و مدیران دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
 گفت: یکی از مشــکالت دانشکده پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان، استقرار این دانشکده در دانشگاه 
شهید باهنر است که پیگیر هستیم تا مشکالت پیش 
آمده را رفع کنیم، اما بهترین راه حل، ساخت ساختمان 
جدید برای دانشکده پزشــکی در مجموعه پردیس 
دانشگاه علوم پزشکی است. وی گفت: فعالیت های 
فرهنگی به ویژه در دانشگاه ها باید تقویت شود، چون 
دشــمنان برای مقابله با فعالیت های فرهنگی بسیار 

سرمایه گذاری کرده اند.
    اســتاندار کرمان در مورد خواسته اعضای هیات 
علمی مبنی بر ســقف پرداخت ها، اظهار امیدواری 
کرد که مشــکالت در این رابطه با پیگیری رفع شود.
جلب بیش از پیش مشارکت خیران در حوزه سالمت، 
اصالح تعرفه های خدمات پزشکی، مشکالت مربوط 
به حضور اتباع غیرمجاز در اســتان و ارائه خدمات 
درمانی به آنها، از دیگر موضوعاتی بودند که اساتید، 

اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاه علوم پزشکی 
 کرمان در این نشســت با اســتاندار مطرح کردند و 
محمد مهدی فداکار نیز قول پیگیری و رفع مشکالت 
داد.  مقام عالی دولت در استان کرمان افزود: در کنار 
نیروی انسانی کارآمد در دانشگاه علوم پزشکی، تالش 
همه جانبه برای ارتقای جایگاه دانشگاه در کشور و 
منطقه با بهره مندی مناســب از ظرفیت ها و امکانات 
موجود در دانشــگاه در حــوزه آموزش، پژوهش و 

خدمت به مردم اهمیت زیادی دارد.
    وی از اســاتید دانشگاه در راستای پیشبرد اهداف 
دانشگاه قدردانی کرد و با اشاره به مشارکت مطلوب 
اساتید تمام وقت دانشــگاه، خواستار ارتقای سطح 
خدمات آموزشــی و درمانی شد.استاندار کرمان در 
بخش دیگری از صحبت های خود در این نشســت 
اشــاره ای به اغتشاشات اخیر در کشور کرد و گفت: 
ایران کشوری است به لحاظ جغرافیایی ویژگی های 
ممتازی دارد و  از این نظر جغرافیای ایران برای سایر 

کشورها با ارزش است.
   فداکار ادامــه داد: موقعیت فرهنگی و جغرافیایی 
ایران باعث شده که سرویس های خارجی برای ایجاد 
اخالل برنامه ریزی کنند. وی با تاکید بر این نکته که 
باید بپذیریم که دشمن برای ما سرمایه گذاری می کند 
و دانشگاهیان هم به عنوان مجموعه ای از جامعه در 
این برنامه ریزی مورد توجه دشمن قرار دارند، گفت: 
باید تحلیل درستی از حوادث داشته باشیم و اهمیت 
ویژه ای برای تحقق جهاد تبیین لحاظ کنیم.مقام عالی 
دولت در اســتان کرمان با تاکید بر اینکه دشمنان به 
دنبال نابودی اصلیت ایران هســتند، ادامه داد: هدف 
اصلی دشمن تجزیه کردن ایران است و در این زمینه 

هم سرمایه گذاری کرده است.
   فداکار با اشــاره به موضوع اغتشاشات و تخریب 
امــوال عمومی و دســتگیری اغتشاشــگران گفت: 
اعتراض در همه دنیا وجــود دارد اما تخریب اموال 
عمومی نباید اجازه داده شود و تخریب کنندگان اموال 
عمومی باید مجازات شوند و خسارت ایجاد شده را 

بپردازند .

استاندار کرمان با اشاره به اغتشاشات اخیر:

تخریب کنندگان اموال عمومی باید مجازات شوند
 

»آگهی حراج حضوری «
موسسه ای اقتصادی در بندرعباس در نظر دارد اموال مشروحه ذيل را از طريق حراج 

حضوری به صورت نقدی به فروش برساند .

انواع  موتور سیکلت اوراقی  و اسقاطی 

متقاضيان بايستی 20% مبلغ خريد را به صورت نقدی يا چك تضمينی در زمان برگزاری 

حراج به همراه داشته و درصورت برنده شدن پرداخت نمايند .

خريداران محترم موتورسيکلت های اسقاطی می بايست معرفی نامه از مراكز اسقاط 

همراه داشته باشند .

ضمنًا برای رفاه حال خريداران گرامی دستگاه كارت خوان بانکی موجود است .

زمان بازدید:

 *** يکشنبه 1401/07/24 از ساعت 8:30 الی 11:30 و 14:00  الی 16:00

مکان بازدید:

 بندرعباس :

 - پاركينگ دريا - پاركينگ زرون

- بستک : پاركينگ سهيل

زمان و محل برگزاری حراج:

*** دو شنبه : 1401/07/25 وسايط نقلیه زمینی                                   از ساعت 9صبح

بلوار جمهوری اســامی )كمربندی(-نرسیده به سه راه  *** بندرعباس - 

جهانبار- انتهای خیابان بازرگانی- پاک 20

  تلفن : 076-33468820-33468821

۰۰۰
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بانوی ردیا

آشپزی

  مواد الزم 
آرد گندم: 3 لیوان

پودر خمیر مایه ............................. 2 قاشق غذاخوری
تخم مرغ ......................................................1 عدد
روغن زیتون  ..................................1 قاشق غذاخوری
قند .............................................................2 حبه
آب ولرم ...........................................دو و نیم لیوان
نمک .......................................نصف قاشق چای خوری
سیاه دانه و کنجد برای تزیین ..............به میزان دلخواه
پنیر سفید صبحانه .............................. به میزان الزم 
سبزی خوردن )ریحون، پیازچه، تره( ........به میزان الزم

  نکات مربوط به خمیر مایه
برای فعال شــدن خمیر مایه ابتدا ۱ قاشق مرباخوری از خمیر مایه را 
همراه با ۱ قاشق مرباخوری شکر در ۱ پیمانه آب ولرم حل کنید. برای 
این کار حتما از ظرف چینی یا پالستکی و برای هم زدن قاشق چوبی 
یا پالستیکی استفاده کنید. ظرف را حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه در یک جای 
ثابت نگه دارید. وقتی روی آب بعد از این مدت کف کرد و پفی شــد؛ 
یعنی خمیر مایه فعال شده است. از نشانه های ور آمدن خمیر این است 
که اگر با انگشت روی آن را فشار بدهید، جای انگشت روی خمیر باقی 

می ماند و اگر خمیر ور نیاید، نان سنگین می شود.
انواع آردهای مناسب برای تهیه نان شامل آرد جو، آرد گندم، آرد سفید، 
آرد گندم سبوس دار، آرد ذرت و آرد ارزن است. نکته مهمی که در مورد 
آرد باید به آن توجه داشته باشید، این است که کیفیت آردهای موجود 
در بازار متفاوت است. به همین دلیل متناسب با کیفیت آرد ممکن است 
میزان آن کم تر یا بیش تر از مقداری شود که در دستور گفته شده است؛ 
بنابراین موقع اضافه کردن آرد به این مسئله توجه داشته باشید. اگر دیدید 
مواد شــما درحال سفت شدن است و هنوز مقداری از آرد باقی مانده 

است؛ یعنی آردی که اضافه کرده اید، کافی است و بقیه را اضافه نکنید.
اگر میزان آرد را طبق دستور اضافه کردید و دیدید که خمیر شما هنوز 
به دست می چسبد؛ یعنی باید کمی بیش تر به آن آرد اضافه کنید؛ بنابراین 
شما همیشــه مقدار آردی را که در دستور گفته شده است، تهیه کنید؛ 
ولی ممکن است این مقدار باتوجه به کیفیت و نوع آرد کم یا زیاد شود.

طرز تهیه نان پنیری با سبزی
۱ـ  برای شروع کار پودر خمیرمایه را با دو حبه قند و آب ولرم مخلوط 
کنید. روی ظرف را بپوشــانید و آن را کنار بگذارید تا حدود ۸ دقیقه 

بماند و به عمل بیاید.
۲ـ  روغن زیتون و سفیده تخم مرغ را همراه با نمک با چنگال یا همزن 
دستی هم بزنید تا یکدست شود؛ سپس خمیرمایه عمل آمده را به این 

ترکیب اضافه کنید.
۳ـ  در این مرحله آرد را که از قبل الک کرده اید، کم کم و طی سه مرحله 
به مایه باال اضافه کنید و هم بزنید تا به حالت خمیر دربیاید. خمیر آماده 
را در محیط آشپزخانه بگذارید و روی آن را بپوشانید و نیم ساعت زمان 

بدهید تا استراحت کند.
۴ـ  بعد از اینکه خمیر اســتراحت کرد، ۳۰ ثانیــه آن را ورز بدهید؛ 
ســپس کمی از خمیر را بردارید و کف دستتان آن را به شکل توپک 
گرد دربیاورید. وسط خمیر یک حفره ایجاد کنید و کمی پنیر و سبزی 
خوردن دلخواه تان را که از قبل خرد کرده اید، وســط خمیر بگذارید و 

روی آن را ببندید.
۵ـ  کف سینی فر کاغذ روغنی پهن کنید و توپک های آماده را روی کاغذ 
روغنی بچینید. زرده تخم مرغ را با چنگال هم بزنید و روی توپک ها 

رومال کنید و در آخر کمی کنجد و سیاه دانه روی توپک ها بپاشید.
۶ـ  سینی فر را داخل فر ۱۸۰ درجه سانتیگراد که از قبل گرم کرده اید، 

به مدت ۳۰ تا ۳۵ دقیقه بگذارید تا نان ها بپزد و پف کند.

نان پنیری با سبزی

خانه های حیاط دار جای خــود را به آپارتمان های 
بــی روح و بی رمقی داده اند کــه هیچ جایی برای 
خالقیت و شکوفایی ندارند و ساکنان آنها به جای 
لذت بردن از طبیعت به ناچار و جبر زمان به وسایل 
ارتباط جمعی پناه برده اند، با این حال راهکارهایی 
برای کودکانی که در این فضاها رشد می کنند وجود 

دارد.
به گزارش همشهری آنالین، حضور کودک در محیط 
خانه همراه با الزامات خاص دوران کودکی اســت؛ 
محیطــی که کودک بتواند در آن بــه راحتی و بدون 
ایجاد خطر جست وخیز کرده و بازی کند. آنطور که 
حجت االسالم احمدرضا اعالیی، کارشناس مباحث 
تربیتی در حــوزه کودک و نوجوان می گوید  محیطی 
که بچه ها در آن رشد می کنند باید چند ویژگی داشته 
باشد تا از ظرفیت های آن بتوان به خوبی استفاده کرد 
تا از این طریق بتوان به رشد و نمو کودک کمک کرد.

► محیط ساده
سادگی محیط زندگی یکی از مهم ترین مسائلی است 
که باید به آن توجه کرد؛ چراکه یک محیط شــلوغ، 
به هم ریخته و پر از وســایل نه تنها به رشــد کودک 
کمکی نمی کند بلکه باعث می شود ذهن کودک مشوش 
شود. همین مسئله باعث می شود تا کودک تمرکزی 
روی کارهایی که انجام می دهد نداشته باشد و فعالیت 
هدفمندی نداشته باشد.این مدرس دوره تربیت مربی 
در ادامه با بیان اینکه اگر قرار است بچه ها در داخل 
محیط خانه بازی کنند باید فضای مناسبی در اختیار 
آنها قرار بگیرد، می گوید:  اینکه برخی والدین تمامی 
اســباب بازی ها را در یک ویترین جلوی چشم بچه 
می گذارند کاری اشتباه است و باعث می شود تا کودک 
نتواند روی یک کار تمرکــز کند در عوض می توان 

انعطاف محیطی را در خانــه ایجاد و محیط خانه را 
به گونه ای درست کرد که قابلیت تغییر داشته باشد و 
بچه بتواند با استفاده از خالقیت خود مثال از صندلی 
به عنوان »کوه«  استفاده کرده و یا آن را به خانه برای 
بازی خود تبدیل کند. همین تغییر کاربری وسایل در 
خانه برای بچه می تواند به خالقیت کودک کمک کند. 
اما زمانی که محیط زندگی یک ویترین ثابت و محکم 

است که کودک اجازه نداشته باشد آن را به هم بریزد 
و یا یک ویترین شــیک پر از اســباب بازی در اتاق 
کودک باشــد که کودک اجازه دخل و تصرف را در 
آن نداشته باشــد، یا کودک اجازه نداشته باشد روی 
دیوارهای خانه و یا حمام نقاشی بکشد، نباید انتظار 

بروز خالقیت از فرزندمان داشته باشیم.
     ابزارهایی برای بازی

او ادامه می دهد:  ما معتقدیم باید در خانه شرایطی را 

فراهم کرد که کودک بتواند در اتاقش بیشترین دخل 
و تصرف را داشــته باشد و بازی کند. از سوی دیگر 
باید کاربردی بودن وسایل را نیز درنظر گرفت، مثال 
وسایلی مثل تختخواب و یا صندلی و خیلی از وسایل 
دیگر زندگی که ما صرفــا از آنها به عنوان ابزارهایی 
برای کارهای روزمره اســتفاده می کنیم برای کودکان 
وســایل بازی هستند.کودک با استفاده از تخیل خود 
صندلــی را تبدیل به خودرو یا کشــتی می کند، میز 
پذیرایی می تواند ســقف خانه اش باشــد و یا تخت، 
قالیچه پرنده، اگر این وسایل برای بچه کاربردی غیر 
از آنچه ما انتظار داریم نداشــته باشند تبدیل به ابزار 
زایدی می شوند که کودک عالقه ای به نگهداری از آنها 
نخواهد داشــت و بعد از مدتی شروع به تخریب آنها 
می کند مثال روی نشیمن صندلی یا تشک تختخوابش 
نقاشی می کشد و همین مسئله باعث می شود که والدین 
او را دعوا کنند که مثال صندلی جای نقاشی کشــیدن 
نیســت درحالی که آنچه در ذهن کودک می گذرد با 
ذهنیات ما متفاوت است و در ذهن کودک این است 
که مثال نشیمن صندلی جای خوبی برای نقاشی کشیدن 
است.اعالیی با اشــاره به اینکه در هنگام جاگذاری 
وســایل در خانه باید به این نوع و محل بازی بچه ها 
نیز فکر کنیم می گوید:  هنگام چیدن وسایل در اتاق 
کودک باید فکر کنیم که بچه چه بازی ای می تواند با 
کمد، تخت و یا ویترین اسباب بازی هایش انجام دهد. 
مثال برای اینکه دیوارهای اتاق کودک کثیف نشــود 
می توانیم با بند و یا کاغذهای رولی آن را بپوشــانیم 
تا بچه بتواند بدون هیچ منعی روی آن نقاشی کند، یا 

مثال با استفاده از 
رنگ انگشتی روی دیوارهای حمام نقاشی بکشد.

► پرورش تخیل 
خیال پــردازی از ویژگی های دوران کودکی اســت. 
تخیل باعث می شود تا قوه خالقیت کودک پرورش 
پیدا کند و بچه ها دنیایی زیبا برای خود خلق کرده و 

نسبت به اطراف خود جهان بینی پیدا کنند.
عالیی در این باره می گوید:  وقتی دائما نسبت به محیط 
اطراف به کودکان هشــدار بدهیم که مثال روی دیوار 
نقاشی نکش،  اسباب بازی هایت را روی کمد نکش، 
ندو تا سرت به دیوار نخورد و... همین هشدارها باعث 
می شود تا کودک نسبت به محیط اطراف خود ترس 
پیدا کند و محافظه کار شــود درحالی که بهتر است به 
جای اینکه دائم به کودک هشدار دهیم محیط زندگی 
را برای او مناسب سازی  کرده و حتی  رؤیاگونه جلوه 
دهیم. مثــال در هنگام بازی به کودک بگوییم که این 
کمد یک غار اســت که می توانیم در آن مخفی شویم 
و یا این صندلی یک کوه اســت که می توانیم از آن 
باال برویم. همین مسائل به ظاهر کوچک و کم اهمیت 
باعث می شــود که بچه ها در دنیایــی خیالی اما در 

محیطــی واقعی زندگی کنند و از بودن در این محیط 
لذت ببرند و از بودن در اتاق و خانه احساس آرامش 

و لذت داشته باشند.
► طبیعت را به آپارتمان بیاوریم

حضور در طبیعــت و طبیعت گردی یکی از مواردی 
است که به رشد کودکان کمک قابل توجهی می کند. 
این روزها که آپارتمان نشینی گریبانگیر اکثر ما شده 
می توان با کمی خالقیت طبیعت را به داخل آپارتمان 
آورد و بــه کودکان کمک کرد تــا در فضای داخل 
آپارتمان با طبیعت آشــنا شوند. عالیی با بیان اینکه 
حذف تدریجی حیاط از محیط زندگی و سکنی گزیدن 
در آپارتمان ها باعث شــده تا بچه ها از طبیعت دور 
شــوند، می گوید:  یکی از ابزارهای رشــد انسان در 
تربیت توحیدی حضور در طبیعت اســت. پرورش 
گیاه به کودکان کمک می کند تا بچه ها با طبیعت درگیر 
شــوند و نسبت به تغییراتی که گیاهان در طول زمان 
دارند - رشد، گل دادن و یا خشک شدن- آشنایی پیدا 
کنند. و همین مسئله می تواند باعث ارتباط برقرارکردن 

بچه ها با طبیعت شود و روحیه آنها را لطیف کند.

 

پوســت نقش مهمی را در زیبایی ما ایفا 
میکند و سالمت آن یکی از ضروری ترین 
نکات است که باید به آن توجه کرد و برخی 
عادات صبحگاهی اثرات زیادی بر آن دارند.

گاهی عالوه بر توجهات زیاد به پوست مثل 
استفاده از روتین های مناسب برای مراقبت از 
آن، ممکن است به دلیل اشتباهاتی که اصوال 
ناآگاهانه مرتکب می شــوید، پوست شما از 
شادابی و سالمتی کامل برخوردار نباشد. ما 
تصمیم گرفتیم عمیق تر به این موضوع ورود 
کنیم و برخی از عادت های نادرســت را که 
ممکن است پوست شما را خراب کنند جمع 

آوری کنیم؛ پس با ما همراه باشید.
شــما هر روز برای صبحانه جودوسر 

می خورید
خوردن یک کاســه بلغور جودوســر برای 
صبحانه یک ایده خوشمزه و سالم برای شروع 
روز شماست. اما اگر هر روز به خوردن آن 
مداومت کنید، ممکن است ناخواسته به بدن 
و پوست خود آسیب وارد کنید. هنگامی که 
بیشتر اوقات بلغورجودوسر می خورید، بدن 
خود را از سایر مواد مغذی ضروری محروم 
می کنید، که به تدریج ممکن اســت منجر به 
ســوء تغذیه و خشکی و پوسته پوسته شدن 

پوست شما شود. 
دوش صبحگاهی طوالنی می گیرید

دوش گرفتن طوالنی مدت با بخار آب یک 
راه عالی برای سرحال شدن در صبح است، به 
خصوص زمانی که هوا سرد است. اما عادت 
انجام روزانه آن می تواند به ســالمت پوست 
شــما آســیب بزند.آب داغ به الیه محافظ 
پوست که رطوبت مورد نیاز پوست را تامین 
می کند، آسیب می رساند و باعث تسریع روند 
پیری می شود. و اگر صبح صورت خود را زیر 
دوش می شویید، ممکن است به مویرگ های 
صورت خود آسیب بزنید زیرا آب داغ باعث 

گشاد شدن آن ها می شود.
هر روز اول صبح قهوه می نوشید

بسیاری از مردم نمی توانند صبح خود را بدون 
یک فنجان قهوه داغ تصور کنند. قهوه عالوه 
بر خوشمزه بودن، حتی می تواند برای پوست 
شما مفید باشــد. اما اگر آن را هر روز قبل 
از صرف صبحانه بنوشید، ممکن است بیشتر 
از اینکه مفید باشد به پوستتان آسیب برساند.
قهوه یک ادرارآور قوی است، به این معنی که 

ممکن است باعث کم آبی بدن شما شود. این 
کم آبی خروج سموم بدن را از طریق پوست 
دشوارتر می کند و پوست را بیشتر در معرض 

چین و چروک های زودرس قرار می دهد.
ضد آفتاب را جدی نمی گیرید

کرم ضد آفتاب هنگام بیرون رفتن در تابستان 
به محافظت از پوست شما کمک می کند، اما 
استفاده از آن حتی اگر تمام روز را در خانه 
بگذرانید می تواند از پیری پوست جلوگیری 
کند.اگرچه شیشــه های مورد اســتفاده در 
اتومبیل ها، خانه هــا و پنجره های اداری از 
ورود بیشــتر اشــعه های UVB جلوگیری 
می کند، اما نمی تواند از پوســت شــما در 
برابر اشــعه های مضر UVA محافظت کند. 
بنابراین، حتی اگــر تمام روز را در دفتر کار 
می کنید و یا زمان زیادی را در خارج از منزل 
نمی گذرانید، ولی باز هم بهتر اســت از کرم 
ضدآفتاب اســتفاده کنید تا به پوستتان برای 

بیشتر جوان تر ماندن کمک کند.
روتین پوستی یکسان دارید

استفاده از محصوالت مراقبتی یکسان در همه 
فصول به هیچ وجه به پوست شما کمک نمی 
کند. متخصصان پوست توصیه می کنند که بهتر 
است برای داشتن پوستی ســالم و شاداب، 
روال مراقبت از پوست خود را با تغییر فصول 
تغییر دهید و با ســردتر شــدن هوا از پاک 
کننده هــای مالیم تر به جای پاک کننده های 

الیه بردار بسیار قوی استفاده کنید.
شستشــوی  نامناســب  محصوالت  از 

صورت استفاده می کنید
آیــا تا به حال متوجه شــده اید که وقتی از 
خواب بیدار می شــوید صورتتان چرب به 
نظر می رســد، در واقع یــک توضیح علمی 
برای آن وجود دارد؛ بدن شما در طول شب 
آب از دســت می دهد و به عنوان راهی برای 
جلوگیری از کم آبی بدن، شــروع به تولید 
سموم بیشــتری می کند و باعث می شود با 
صورت چرب از خواب بیدار شــوید.حال 
اگر نمی توانید ایــن چربی را تحمل کنید و 
می خواهید صورتتان مات به نظر برســد، از 
پاک کننده هایی با فرمول های خشن استفاده 
نکنید. بهتر است صورت خود را با آب ولرم 
وبا یک پاک کننده مالیم بشــویید و قبل از 

خشک شدن از مرطوب کننده استفاده کنید.

ته دیگ یکی از جذاب ترین بخش های آشپزی 
ایرانی اســت اما ترد درآوردن آن کار بسیار 

دشواری است.
ته دیگ یا خوب است یا عالی! این جمله را یکی 
از عاشقان ته دیگ ایرانی گفته اما برای درست 
کردن یک ته دیگ ترد باید به نکاتی دقت کرد. ته 
دیگ چه با نان درست شود چه با سیب زمینی، 
هویج، کاهو یا حتی ماکارونی، اگر خوب درست 

شود، گل سرسبد سفره ما خواهد بود.
برای خوب درآمدن و ترد شــدن ته دیگ کافی 
است یک قابلمه مناسب انتخاب کنید؛ کف صاف 
و ضخیم قابلمه حرارت را در طول زمان به مرور 
بــه محتویات آن منتقل می کنــد و نتیجه بهتری 

ایجاد خواهد کرد. بهتر است یک قابلمه نچسب 
بردارید اما اگر ظرفی اســتیل دارید یا از دیگ 
چدنی هلندی استفاده می کنید باید آنها را از قبل 
داغ کنیــد و بعد روغن را به ظرف بیفزایید تا آن 

هم داغ شود.
دالیل زیادی برای ترد نشدن ته دیگ شما وجود 
دارد؛ میزان رطوبت دانه های برنج می تواند باعث 
نرم شــدن ته دیگ شــود، کیفیت و بافت نان یا 
ســیب زمینی هم می تواند عامل دیگری باشد و 

البته از حرارت غافل نشویم:
- برای داشتن یک ته دیگ عالی، مطمئن شوید 
که برنج برای مدتی طوالنی نجوشد؛ برخی برنج 
را از شــب قبل خیس می کنند اما شاید این کار 
بــرای زمانی که یک ته دیگ تــرد می خواهید 

جواب ندهد!
- در مورد سیب زمینی هم ابتدا آنها را با قطری 
متوسط برش دهید، بشویید تا نشاسته اضافه آن 
از بین برود و بعد روی پارچه یا حوله مخصوص 

آب گیری آنها را خشک کنید تا رطوبت اضافی 
نداشته باشند.

- نان بهتر است لواش باشد  نان پیتا یا نان تافتون 
هم برای ته دیگ انتخاب خوبی هســتند به هر 
حال پیشــنهاد می کنم هر دو طرف نان و سیب 
زمینی را قبل از اضافه کــردن برنج به قابلمه با 

حرارت متوسط کمی تفت دهید.
- بعــد از افزودن برنج با انتهای یک کفگیر بلند 
روی آن را چند سوراخ ایجاد کنید تا رطوبت و 

حرارت از بین الیه های برنج و کف قابلمه به باال 
منتقل شوند. پخت برنج را از ابتدا روی حرارت 
متوسط شروع کنید، این کار باعث ترد و طالیی 

شدن آن می شود.
- قابلمــه برنج را بیش از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه روی 
حرارت زیاد دم نکنید زیرا ممکن اســت باعث 
سوختن ته دیگ شما شود. همچنین، با حرارت 
کم شروع نکنید، زیرا ته دیگ شما در نهایت نرم 

خواهد شد.
- در قابلمه را با استفاده از یک دمکنی پارچه ای 
ببندید تا رطوبت اضافی را جذب کند. پس از دم 
کشیدن کامل برنج، ته قابلمه را در آب سرد بزنید 

و ته دیگ را داغ و تازه سرو کنید. نوش جان.

ترفندهایی ساده برای پخت یک ته دیگ ترد و خوشمزه 

یک گلدان زیبا می توانــد مرکز ثقلی برای خانه یا 
آپارتمان شما باشد، بنابراین چگونگی انتخاب آن با 

توجه به شکل و اندازه گیاه بسیار اهمیت دارد.
گیاهان در فضای آپارتمانی ســرزندگی را به ما القا 
می کنند اما برای اینکه فضای زیباتر و دلچسب تری در 

خانه ایجاد کنیم باید به گلدان ها نیز توجه کنیم.
رنگ و شــکل گلدان می تواند در دکوراســیون خانه 
تاثیرگذار باشد. بنابراین باید بنا به متراژ و اندازه محیطی 
که گیاهان را در آن قرار می دهیم گلدان مورد نظر خود 
را انتخاب کنیم. به عنوان نمونه اگر جای چندانی برای 
قرار دادن گلدان نداریم بهتر است از انتخاب گلدان هایی 
که گرد و پهن هســتند خودداری کنیم و از گلدان های 
باریک و بلند حتی گلدان های آویز اســتفاده کنیم تا 
فضای بیشــتری برای چیدمان گیاهــان ایجاد کنیم. 
گلدان های اســتوانه ای، هم برای گیاهانی که به خاک 
خشک تری نیاز دارند مناسب هستند و جای کمتری 

می گیرند.
► نکات مهم در انتخاب گلدان

قبل از خرید هر گلدانی باید به تناســب میان گیاه و 
گلدان توجه کنید. اگر برای گیاهی که اندازه کوچکی 
دارد گلدانی بسیار بزرگ انتخاب کنید گیاه رشد چندانی 
نمی کند و حتی احتمال دارد خشک شود. گلدان هایی 
که بیش از حد بزرگ هستند باعث می شود که گیاه به 
مدت طوالنی در آب قرار گیرد و یا مقدار زیادی مواد 
مغذی از خاک دریافت کند که به گیاه آسیب می رساند. 
در کل حجم باالی خاک در گلدان های بیش از اندازه 
بزرگ به نسبت گیاه سبب می شود موقع آبیاری دیرتر 
خشک شود و در نهایت گیاه شما با ریشه های کمی که 
نسبت به اندازه گلدان دارد، بیش  از حد درون این خاک 
خیس باقی می ماند و در نتیجه ریشــه های گیاه دچار 

پوسیدگی یا بیماری های قارچی می شود.
از طرفی اگر گلدان نســبت به اندازه گیاه شما خیلی 
کوچک باشــد، ریشه های آنجا برای رشد ندارند و در 

این صورت رشدش متوقف می شود.
برای گیاهانی هم که ریشه های بلند دارند باید گلدانی 
که عمق بیشتری دارد و برای گیاهان با ریشه های کوتاه 

و پهن گلدان کوتاه یا با عمق کم انتخاب کنید.
در کل در انتخاب گلدان این موضوع را در نظر بگیرید 

که ریشه باید نصف گلدان را پر کند و مابقی را خاک.
اگر ریشه های گیاه به ته گلدان برسد یا از سوراخ های 
آن خارج شــود هم باید گلدان را عــوض و گلدان 

بزرگ تر تهیه کنید.
طبق یک قاعده کلی اگر گیاه شــما در گلدانی با قطر 
زیر ۲۵ سانتی متر قرار دارد، باید موقع خرید گلدانی را 
برای آن درنظر بگیرید که ۳ الی ۵ سانتی متر در قطر، 
از گلدان قبلی گیاه بزرگ تر باشــد و اگر گیاه شما در 
گلدانی باالی ۲۵ سانتی متر زندگی می کند، گلدانی را 
برای آن درنظر بگیرید که ۵ الی ۸ سانتی متر بزرگ تر 

باشد.
► انواع گلدان و مزایا و معایب آنها

وقتی دو عامل مهم ســایز و ســوراخ زهکشی را در 
انتخاب گلــدان مد نظر قرار دادید، به نوع و شــکل 
گلدانتان فکر کنید تا با طراحی داخلی فضای شــما 

همخوانی داشته باشد.
► گلدان پالستیکی

جنس گلدان نیز اهمیت دارد. در میان انواع گلدان ها، 
گلدان پالستیکی طرفداران بسیاری دارد. زیرا در درجه 
اول مقرون به صرفه هستند و قیمت آنها به نسبت سایر 
گلدان ها ارزان تر است. برای گیاهانی هم که باید آویز 
شوند بهترین انتخاب گلدان پالستیکی است، چون وزن 
چندانی ندارند. از طرفی این نوع گلدان رطوبت را در 
خود نگه می دارد. گلدان های پالستیکی گیاه را در برابر 

سرما محافظت می کند.
اما این گلدان یک عیب بزرگ هم دارد، زیرا آب را در 
خود نگه می دارد که همین موضوع احتمال پوسیدگی 
ریشه گیاه را باال می برد. بنابراین هنگام خرید دقت کنید 
که حتما زهکشــی مناسبی داشته باشد و سوراخ های 

بیشتر در کف آن ایجاد شده باشد.  
► گلدان سفالی

گلدان های ســفالی که از خاک رس ساخته می شوند؛ 
رطوبت و هوا را به خوبــی در گلدان انتقال می دهند 

و از باال رفتن دمای خاک جلوگیری می کنند و خاک 
را خنک نگه می دارند. این گلدان ها با جذب رطوبت 
سبب می شوند تا آب بیش از حد اطراف ریشه ها نماند 
و از پوسیدگی ریشه ها جلوگیری می کنند. البته یکی 
از معایب این گلدان ها این اســت که چون رطوبت را 
جذب می کنند گیاه به آبیاری بیشــتری نیاز دارد. از 
طرفی جابه جایی این گلدان ها در ابعاد بزرگ تر سخت 
اســت زیرا سنگین هستند و احتمال شکستن این نوع 

گلدان بیشتر است.
► گلدان شیشه ای

بودن گیاهــان در جایی خارج از خــاک، عالوه بر 
زیبایی می تواند از بروز مشــکالت خاک مانند آفات 
هم جلوگیری کند. دیدن ریشه ها در آب شفاف گلدانی 
شیشه ای زیبایی خاصی به دکوراسیون شما می دهد و 
حتی می توانیــد قلمه ای از چند گیاه را در یک گلدان 
شیشــه ای بزرگ تر قرار دهید و یک آکواریوم گیاهی 

کوچک برای خود درست کنید.
► گلدان چوبی  

گلدان چوبی البته بســیار زیباســت، اما به نســبت 
گلدان های پالستیکی و سفالی دوام کمتری دارند و زود 
خراب می شوند. از طرفی قیمت باالتری هم دارند. اما 
ویژگی مثبت این گلدان ها این اســت که عایق خوبی 
برای حرارت هســتند و از ریشه های گیاه در تابستان 

محافظت می کنند.
► گلدان سرامیکی

این روزها گلدان های سرامیکی طرفداران بسیاری پیدا 
کرده است، زیرا عالوه بر زیبایی تنوع رنگ بی نظیری 
دارند که پاســخگوی هر نوع سلیقه ای هستند. با این 
حــال این نوع گلدان هم خالی از عیب نیســت زیرا 

شکننده و گران هستند.
با این وجود می توانید برای گیاهانی مثل ساکولنت ها، 
کاکتوس ها و ارکیده ها که به آبیاری کمتری نیاز دارند  

از گلدان سرامیکی استفاده کنید.
► چرا رنگ گلدان مهم است؟  

رنگ گلدان نیز مهم است و می تواند میزان گرمای گیاه 
را حفظ کند. هر چه رنگ تیره تر باشد، گرمای بیشتری 
را حفــظ می کند. این روزها انتخاب گلدان ســیاه در 
دکوراسیون فضاهای مدرن طرفداران بسیار پیدا کرده 

است.  
گلدان های سفید نیز همیشه جزو انتخاب های اولیه افراد 
بسیاری بوده است. زیرا برای روشنی بخشیدن به فضا 
گزینه عالی است.  رنگ سفید عناصر را متعادل می کند.
اگر به دنبال آرامش بیشتری در خانه هستید می توانید 

از گلدان هایی به رنگ سبز استفاده کنید.
با این حال انتخاب رنگ گلدان کامال سلیقه ای است و 
می توانید از هر رنگی در دکوراسیون خود استفاده کنید.

► تمیز نگه داشتن گلدان
تمیز نگه داشــتن گلدان تاثیر مهمی در جلوگیری از 
آفت و بیماری دارد. بنابراین اگر می خواهید از گلدانی 
قدیمی که کنار گذاشته اید برای گیاه تازه ای استفاده کنید 
حتما آن را خوب بشویید و با الکل اسپری کنید تا گیاه 

دچار قارچ نشود.

ترفندهایی برای انتخاب گلدان مناسب 

اینجا بچگی خوش است؛

4 راهکار برای مناسب سازی  محیط خانه برای كمك به رشد خالقیت كودكان

►

خیال پردازی از 
ویژگی های دوران کودکی 

است. تخیل باعث می شود تا 
قوه خالقیت کودک پرورش 

پیدا کند و بچه ها دنیایی زیبا 
برای خود خلق کرده و نسبت 
به اطراف خود جهان بینی 

پیدا کنند

,,

 عادت های رایجی که پوست
 را نابود می کند 

ن سند مالکیت   آگهی فقدا
نظــر بــه اينکــه خانــم آمنــه 
عاشــوري زاده به اســتناد 2 فقره 
استشهاد محلي درخصوص پالک 
12294 فرعي از 3- اصلي واقع 
در بخــش دو بندرعباس مدعي 
شده اســت که ســند مالکيت 
ســه دانگ مشــاع از ششدانگ 

يک قطعه زمين بــه نامش در دفتر 530 صفحه 167 ذيل ثبت 
97725 ثبت و ســند مالکيت به شماره چاپي 517607 سري 
ب /90 به نامش صادر گرديده است که برابرسند رهني 69392 
مورخ 1390/11/19 دفترخانه 5 بندرعباس در رهن بانک ملت 
قرار داردکه به علت جابه جائي مفقود گرديده است و  نامبرده 
تقاضاي صدور سند مالکيت المثني نموده است لذا باستناد ماده 
120 آئين نامه اصالحي و تبصره ذيل آن بدينوسيله اعالم ميشود 
هرکس مدعي انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل 
اسناد مالکيت در نزد خود ميباشد بايستي از تاريخ انتشار آگهي 
ظــرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل اســناد 
مالکيت به اين اداره تســليم و اخذ نمايد. بديهي است پس از 
انقضاي مهلت قانوني مذکور و عدم وصول اعتراض و يا وصول 
اعتراض و عدم ارائه اسناد نسبت به صدور اسناد مالکيت المثني 

بنام متقاضي اقدام خواهد شد . 1401/302 م/الف  
تاريخ انتشار : 1401/07/24

محمد اسامي موحد - سرپرست اداره ثبت 
اسناد و اماک ناحیه دو بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
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حوادث
گروه حوادث // دادســتان عمومی 
اثر  بر  که  گفــت  فردیس  انقالب  و 
اختالفات  دلیــل  بــه  تیراندازی 
خانواده  یک  عضو  چهار  خانوادگی، 

کشته شده اند. 
»حسین ناصرخاکی« با اعالم خبر قتل 
اعضای یک خانــواده در تیراندازی با 
سالح گرم در یکی از خیابان های اصلی 
فردیس افزود: این حادثه حدود ساعت 
۲۱ پنج شــنبه ۲۱ مهــر رخ داده و بر 
اساس بررسی های اولیه، بر اثر اختالفات 

قدیمی همســایگی فیمابیــن، یکی از 
همسایه ها ضمن حمله مسلحانه با کلت 
کمری به همسایه مجاور خود، مبادرت 
به تیراندازی به همــه اعضای خانواده 
کرده و تعدادی از آن ها را به قتل رسانده 
و زخمی کرده است.دادســتان عمومی 
و انقــالب فردیس با بیــان این که فرد 

ضارب هم اکنون متواری اســت، متذکر 
شد: متاسفانه در این حادثه چهار عضو 
این خانواده شامل دو برادر و دو خواهر 
کشــته و دو نفر دیگر شامل یک مرد و 
یک زن مجروح شــدند و تحت درمان 
برای  قضایی  ویژه  دســتورات  هستند؛ 
تسریع در شناســایی و دستگیری قاتل 

فراری صادر شده است.معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان 
فردیس نیز ضمن اعالم خبر درگیری و 
نزاع همســایه ها در این شهرستان گفت 
که در پی آن ۴ تن کشته و ۲ تن زخمی 
شدند.»وحید اکبری« افزود: برابر اخبار 
رســیده در ســاعت ۲۱:۴۰ مورخ ۲۱ 

مهرماه ۱۴۰۱ طی بررسی صحنه توسط 
پلیس آگاهی، مشــخص شد که به دلیل 
بروز اختالف بین همســایگان در یکی 
از خیابان های شــهر فردیس، فردی با 
هویت ) م-چ ( حدود ۵۵ ســاله ضمن 
مراجعه به دِر منزل یکی از همســایگان 
شروع به درگیری لفظی کرده است.وی 

ادامه داد: ســپس این فرد با استفاده از 
کلت کمری اقدام به تیراندازی مستقیم به 
ســمت افراد کرده که در این درگیری ۴ 
نفر از افراد حاضر در منزل در دم جان 
باخته و دو نفر به علت جراحات شدید 
از طریق اورژانس ۱۱۵ به مراکز درمانی 
منتقل شده اند .اکبری ضمن اعالم حضور 
بازپرس ویژه قتل و عوامل پلیس آگاهی 
برای بررســی صحنــه در محل حادثه 
افزود: قاتل از محل متواری شــده که 

تحت تعقیب است.
حوادث جهان

مرگ ۱8 پاکستانی در آتش سوزی اتوبوس
 گروه حوادث // اتوبوس حامل یک خانواده بزرگ پاکســتانی که بر 
اثر سیل بی خانمان شــده بودند در آتش سوخت و ۱۸ نفر جان باختند. 
به گزارش رســانه های پاکستان، این حادثه شامگاه چهارشنبه در بزرگراه 
کراچی-حیدرآباد و در نزدیکی شهرک صنعتی »نوری آباد« واقع در ۱۸۵ 
کیلومتری کراچی رخ داد. در ابتدا شــمار قربانیان، ۱۱ نفر اعالم شده بود 
اما در گزارش های به روز شده، تعداد فوتی های این حادثه دست کم ۱۸ نفر 
اعالم شده است. این اتوبوس حامل۵۰ سرنشین بوده و همه اعضای یک 
خانواده بزرگ بودند که به دلیل ســیل، آواره و بی خانمان شده بودند. گفته 
شده که در بین قربانیان ۸ کودک و ۹ زن نیز بوده اند. آنها پس از غرق شدن 
خانه هایشان در سیالب در منطقه »خیرپور ناتان شاه« در استان »سند«، 
مجبور به نقل مکان به کراچی شده بودند. به گزارش شبکه الجزیره، یک 
افســر پلیس محلی نیز گفت: آتش سوزی از انتهای اتوبوس شروع شد و 
احتماالً به دلیل نقص فنی در سیستم تهویه آن بوده است. این افسر گفت: 

تحقیقات برای بررسی جزئیات حادثه در حال انجام است.
کشف دستنوشته های سرقتی در قطر

 پلیس اینترپل از فروش نســخه های کم یاب و باســتانی ســرقت  شده از 
افغانســتان در قطر جلوگیری کرد. این نسخ شامل ده ها نسخه  خطی قدیمی 
از جمله نســخه های خطی قرآنی کمیاب بوده است. به گزارش ایرنا، یک تیم 
تحقیقاتی از مورخان در قطر می گویند که ده ها نســخه خطی باستانی شامل 
نسخه های خطی قرآنی کمیاب، پس از سرقت از افغانستان در خانه های حراج 
در شهرهای اروپایی به فروش می رسد. روزنامه »Art« بریتانیا گزارش داد 
که سازمان گمرک بین المللی قطر و تیم کتابخانه ملی دوحه با همکاری پلیس 
بین المللی اینترپل شماری از نسخه های خطی افغانستان را که به حراج گذاشته 
شــده بود شناســایی و از فروش آن جلوگیری کردند. این نسخه های خطی 

مربوط به قرن سوم تا بیستم، بین سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۹ سرقت شده بود.
شهادت دو فلسطینی در درگیری با ارتش اسرائیل در جنین

 منابع از شهادت دو فلسطینی در درگیری ها با ارتش رژیم صهیونیستی 
در جنین و اردوگاه آن خبر دادند. به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، 
نیروهای اسرائیلی جمعه به اردوگاه جنین، یکی از بزرگترین اردوگاه ها در 
کرانه باختری اشغالی یورش بردند که این امر منجر به وقوع درگیری هایی 
شد که در پی آن، دو فلسطینی به شهادت رسیدند.وزارت بهداشت فلسطین 
اعالم کرد که در درگیری ها در پی یورش نیروهای اسرائیلی به شهر جنین 
و اردوگاه آن در کرانه باختری، دو فلســطینی به شــهادت رسیده و چند 
تن دیگر زخمی شــدند.منابع اعالم کردند که نیروهای اسرائیلی، به کادر 
درمان و آمبوالنس ها اجازه حرکت نمی دادند. همچنین دکتر عبداهلل ابو التین 
که در بیمارســتان خلیل سلیمان فعالیت می کند، در هنگام درمان یکی از 

مجروحان، به شدت زخمی شد

نقشه زورگیری از جاری! 
از همان روزهای آغازین زندگی مشترکم 
حســادت عجیبی به جــاری ام پیدا 
کرده بــودم و هر رفتار او را تحقیرآمیز 
می دانستم تا جایی که حتی از دیدن او 

زجر می کشیدم به همین دلیل ...
این ها بخشــی از اظهارات زن ۲۷ ساله ای 
اســت که برای انتقام از جاری اش زورگیر 
اجیر کرده بود. او پس از پاسخ به سواالت 
تخصصی افســر پلیــس آگاهــی درباره 
سرگذشــت خود نیز گفت: ۵ سال قبل در 
حالی با فریــدون ازدواج کردم که حدود ۶ 
ماه از آشنایی خیابانی ما می گذشت.اگرچه 
او را هنگام ســیگار کشــیدن دیده بودم و 
می دانستم جوانی سیگاری است اما هیچ گاه 
تصور نمی کردم کســی که به او دل باخته ام 
معتاد باشد. خالصه طولی نکشید که با همه 
مخالفت ها و جار و جنجال ها پای ســفره 
عقد نشســتم چرا که درگیر یک ماجرای 
عاطفی شــده بودم و احساس می کردم در 
کنار فریدون خوشبخت خواهم شد اما همه 
این ها خیال پردازی هایی بود که در افکارم 
با آن ها دست به گریبان بودم. وقتی قدم به 
خانه بخت گذاشتم تازه فهمیدم که فریدون به 
مواد مخدر صنعتی اعتیاد دارد و جوانی بیکار 
است که نمی تواند هزینه های اعتیاد خودش 
را هم تامین کند. این گونه بود که اختالفات 
من و او آغاز شد، این درحالی بود که برادر 
بزرگ تر فریدون زندگی مرفه ای داشت و 
همسرش در ناز و نعمت زندگی می کرد. او 
لباس های زیبا می پوشــید و انواع مختلف 
زیورآالت را بر ســر و گردن می آویخت. 
»فربد« جوانی تحصیــل کرده و مدیر یک 

شرکت خصوصی بود که درآمد خوبی داشت 
اما من با فروش طالهایی زندگی می کردم که 

در جشن عروسی هدیه گرفته بودم.
 حاال دیگر از نگاه ها و حتی شیوه راه رفتن 
جــاری ام نیز متنفر بودم بــه طوری که در 
برابر او احســاس حقارت می کردم، از برق 
طالهایش رنج می کشیدم و به  دست پختش 
نیز حسادت می کردم تا این که ۳ سال قبل 
با یک بهانه واهی با او به مشاجره پرداختم 
و بعــد هم با یکدیگر قهر کردیم. دیگر هیچ 
وقت نام جــاری ام را بر زبان نمی راندم و 
به خانه اش هم رفــت و آمد نمی کردم از 
سوی دیگر نیز درگیری های من و فریدون 
شــدت گرفته بود چرا که نمی توانســتم با 
این شــرایط به زندگی مشترک ادامه بدهم. 
باالخره تصمیم خودم را گرفتم و از حدود 
یک سال قبل از همسرم جدا شدم .مدتی بعد 
به عقد موقت جوان ۲۵ ساله ای درآمدم که 
به صورت مجردی زندگی می کرد اما هیچ 
گاه نمی توانستم سعادت و خوشبختی های 
جاری ســابقم را از خاطر ببرم ،این بود که 
روزی نقشه انتقام از او را کشیدم و موضوع 
را با همسرم در میان گذاشتم. اسد هم وقتی 
اصرار مرا برای عقده گشــایی از جاری ام 
دید بالفاصله گوشــی تلفن را برداشت و با 
یکی از دوستان خالفکارش تماس گرفت. 
اســد به آن جوان شــرور گفت: قصد دارد 
طالهای دوســت دخترش را سرقت کند به 
همین دلیل بهمن وارد ماجرا شد و با ۲ نفر 
دیگر از دوســتانش نقشه مرا بررسی کردند 
.طبق نقشــه قرار بود او همه طالها را برای 
خودش بردارد و تنها گردنبند مرا بازگرداند. 

خالصه بعد از گذشــت ۳ سال گوشی تلفن 
را برداشتم و با عذرخواهی از جاری سابقم 
به او گفتم قصــد دارم به دیدارش بروم و از 
رفتارهای گذشته ام عذرخواهی کنم. او هم 
با خوشــحالی پذیرفت و من ساعتی بعد با 
استقبال گرم او وارد منزلش شدم. دقایقی بعد 
وقتــی فربد از منزل بیرون رفت من به طور 
پنهانی پیامکی را برای همسرم فرستادم که 
به همراه دوستانش در کنار مجتمع مسکونی 
داخل خودرو نشسته بودند سپس به آرامی 
در واحد آپارتمانی را بازگذاشــتم در این 
هنگام بود که بهمن به همراه هم دستانش در 
حالی که نقاب به چهره داشــتند با چاقو و 
قمه به خانه هجوم آوردند و دست و پاهای 
من و مهتاب را بستند. آن ها حتی ۲ کودک 
جاری ام را نیز در اتاق زندانی کردند و سپس 
همه طالهای او و گردنبند مرا ربودند.با فرار 
دزدان، مهتاب وحشت زده فرزندانش را به 
آغوش کشید و سپس با پلیس تماس گرفت. 
طولی نکشــید که کارآگاهان پلیس آگاهی 
خراســان رضوی به خانه مهتاب آمدند و با 
طرح چند سوال درباره حضور من در منزل 
مهتاب مرا به پلیس آگاهی انتقال دادند. آن 
جا بود که فهمیدم کارآگاهان به بازبودن در 
واحد آپارتمانی و حضور ناگهانی من برای 
آشتی با جاری ام مشکوک شده اند .دقایقی 
بعد نیز ماجرای آخرین پیامک من به همسرم 
لو رفت و من مجبور شدم قصه زورگیری به 
خاطر عقده گشایی را بازگو کنم. ساعتی بعد 
نیز کارآگاهان اسد و بهمن را دستگیر کردند 
و این گونه خودم را در مخمصه وحشتناکی 

انداختم که آینده ام نیز تباه شد و ...

درامتداد تاریکی 

گروه حوادث// مرد جوان که ناخواسته دست به 
قتل زده بود، زمانی که قصد فرار از مرز ماکو را 

داشت، دستگیر شد.
ســاعت ۳۰ دقیقه بامداد ۲۴ مرداد امسال زن جوانی 
هراسان با اورژانس و مأموران کالنتری ۱۴۹ امامزاده 
حســن تماس گرفت و مدعی شد: در حال عبور از 
خیابان بودم که متوجه مردی زخمی در کنار خیابان 
شــدم. او ظاهراً با چاقو مجروح شــده و خونریزی 
شدیدی دارد. به دنبال این تماس امدادگران راهی محل 
شده و مرد جوان را به بیمارستان منتقل کردند. تالش 
برای نجات او ادامه داشت اما شدت جراحات منجر به 

مرگ شاهین در ساعت ۴ بامداد شد.
اظهارات ضــد و نقیض زن جوان که باعث شــک 
مأموران شــده بود باعث شــد تا کارآگاهان جنایی 
دوباره به تحقیق از زن جوان بپردازند و در نهایت او 
لب به اعتراف گشود: مدتی قبل با شاهین آشنا شدم 
و در این مدت رابطه خوبی داشــتیم، اما مردی به نام 
فریبرز که از اقــوام دورمان بود، مدام برای من ایجاد 
مزاحمت می کرد. شــب حادثه فریبرز با من تماس 
گرفت و از صحبت هایش متوجه شدم که می خواهد 
به خانه ما بیاید. ترسیدم و بالفاصله با شاهین تماس 

گرفته و ماجرا را برایش تعریف کردم، او هم خودش 
را به خانه ام رساند. وقتی فریبرز از راه رسید با دیدن 
شاهین شروع به داد و فریاد کرد و باهم درگیر شدند و 
در نهایت با قمه ای که داشت ضربه ای به شکم شاهین 

زد و فرار کرد.
بازپرس شعبه سوم دادســرای امور جنایی پایتخت، 
دستور بازداشت متهم را صادر کرد. کارآگاهان جنایی 
به ســراغ وی رفته اما مرد جوان پس از این جنایت 

مقداری پول برداشته و متواری شده بود.
در بررســی های صورت گرفته کارآگاهان دریافتند 
متهم از تهران خارج شــده است. رد فریبرز در یکی 
از شــهرهای اطراف تهران به دست آمد اما زمانی که 
تیم جنایی راهی آنجا شدند مشخص شد که او به شهر 
دیگری متواری شده است. تعقیب و گریز ادامه داشت 
و مرد جوان برای اینکه گرفتار مأموران نشــود مدام 
از شــهری به شهر دیگر می رفت. تا اینکه کارآگاهان 
جنایی موفق شدند مخفیگاه او را در شهرستان ماکو 
 پیدا کنند و پــس از هماهنگی هــای قضایی راهی

 آنجا شدند.
فریبرز که قصد داشت از مرز ماکو خود را به صورت 
غیر قانونــی به ترکیه و بعد از آن بــه آلمان و خانه 

برادرش برساند با هویتی جعلی دستگیر شد.
متهم در تحقیقات اولیه به جنایت اعتراف کرد و گفت: 
قصدم قتل نبود، زمانی که به خانه آن زن رفتم، با دیدن 
مرد غریبه تصور کردم می خواهد مرا بکشد و برایم دام 
گذاشته اند، من که شوکه شده بودم ناخواسته دست به 
چاقو شــدم و این جنایت را رقم زدم. فردای آن روز 
متوجه شدم مرد ناشناس به قتل رسیده و بدون آنکه 

بدانم مقتول چه کسی است دست به قتل زده بودم.
به دستور بازپرس شــعبه سوم دادسرای امور جنایی 
تهران، متهم به تهران منتقل شــد و تحقیقات در این 

خصوص ادامه دارد.

دستگیری قاتل فراری در مرز ماکو

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

آگهی مناقصه عمومی 

بدون اخذ سپرده

موضوع آگهی : 
خريد و نصب چراغ ترانزيت

برای كسب اطالعات بيشتر به سايت اين شركت  WWW.BAORCO.IR مراجعه نماييد .

روابط عمومی و امور بین الملل

نوبت دوم

RHD- 7302509754 - T 20 : درخواست شماره

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

آگهی مناقصه عمومی 
بدون اخذ سپرده

موضوع آگهی : 
خريد انواع پیچ، مهره و واشر

برای كسب اطالعات بيشتر به سايت اين شركت  WWW.BAORCO.IR مراجعه نماييد .

روابط عمومی و امور بین الملل

نوبت اول

RHP- 0026505001 - T 25 : درخواست شماره
آگهی مناقصه

دهياری دهستان دهنو روستايی دهنو پايين در نظر دارد اجرای پروژه و جدول گذاری معابر اين روستا به مقدار تقريبی 3/200 متر 
از طريق مناقصه به پيمانکاران واجد و شرايط واگذار گردد 

1-موضوع پروژه تهيه و اجرای جدول معابر و نوع جدول 60*35 بنياد بتن
2-مبلغ برآورد اوليه: قيمت تقريبی است

3-مدت انجام پروژه 2 ماه
4-محل انجام بلوار روستايی دهنو پايين

5-نوع مبلغ تضمين شــركت در مناقصه واريز مبلغ تضمين به شماره حســاب دهياری 3885010052816119 و شماره  شبا 
دهياری IR910210000001000126838753 نزد پست بانك مركزی كه به نام دهياری روستايی دهنو پايين معادل )5درصد( 

مبلغ برآورد شده و رسيد آن بايد زمينه پيشنهاد
6- محل و زمان دريافت اسناد مناقصه از تاريخ فوق 1401/7/24 به مدت 7 روز كاری به دفتر دهياری روستايی دهنو پايين شماره 

تماس دهيار 09173607602- 09305689550
7-تاريخ بازگشايی و رسيدگی به پيشنهادها: بعد از 7 روز كاری 12 ظهر در محل ساختمان دهياری دهنو پايين و در حضور اعضاء 

كميسيون عالی معامالت خواهد بود.

نوبت دوم

ماجرای قتل مسلحانه 4عضو يك خانواده 

پایان خونین مزاحمت های پسر پولدار
گروه حوادث// مردی که متهم اســت پســر 
برای همســرش  مزاحمت  به خاطر  را  جوانی 
به قتل رســانده، در دادگاه کیفری یک استان 

تهران محاکمه شد.
رسیدگی به این پرونده از پاییز سال گذشته با کشف 
جسد پسر جوانی در یکی از روستاهای غرب تهران 
آغاز شــد. پس از حضور مأموران جسد با دستور 
قضایی برای علت مرگ و شناسایی به پزشکی قانونی 
منتقل شد. در ادامه مأموران تحقیقات میدانی را آغاز 
کردند و در نهایت یکی از اهالی منطقه سرنخ کشف 
ایــن جنایت را به پلیــس داد.  او به مأموران گفت: 
دو روز قبل از کشــف جسد مردی به سراغم آمد و 
از من خواســت تا کمک کنم  ماشینش را که در گل 
گیر کرده بود، بیرون بیاورم. ماشــین او در نزدیکی 
همین محل کشــف جسد در گل والی گیر کرده بود. 
من هم با تراکتور آن را بیرون کشــیدم و آن شخص 
هم از من شــماره کارت خواست تا برایم مبلغی به 
عنوان  قدردانی واریز کند.پس از آن مأموران حساب 
مرد روســتایی را بررســی کردند و شماره حساب 
واریزکننده را به دســت آوردند. صاحب حساب که 
مردی به نام نادر بود شناسایی و به عنوان تنها مظنون 
پرونده بازداشت شد.پس از دستگیری نادر، وی مورد 
بازجویی قرار گرفت و به قتل سیامک اعتراف کرد. 

متهــم در توضیح ماجرا گفت: ۲ ســال پیش با لیال 
ازدواج کردم و زندگی مان خوب بود تا اینکه چند ماه 
قبل متوجه شدم که سیامک برای همسرم مزاحمت 
ایجاد کرده اســت. بعد از مدتی موفق شــدم شماره 
تلفن ســیامک را پیدا کنم و از او خواستم تا دست 
از مزاحمت بردارد امــا مرد جوان در کمال وقاحت 
حرف هایــی زد که خیلی عصبانی شــدم. از طرفی 
همســرم نیز به خاطر این مزاحمت ها دچار مشکل 
روحی شده بود که به سختی او را راضی کردم پیش 
روانشــناس برویم. حتی برای حل مسالمت آمیز این 
ماجرا  ســیامک را هم چند جلسه پیش روانشناس 
بردیم تا دست از رفتارش بردارد.وی در ادامه افزود: 
در حالی که فکر می  کردم بزودی زندگی ما مثل قبل 
می  شود متوجه شدم که سیامک باز هم با لیال ارتباط 
برقرار کرده و دست از سر او برنمی دارد. آنقدر ناراحت 
شدم که تصمیم گرفتم با سیامک قرار بگذارم. از آنجا 
که او پسر درشت هیکلی بود و فکر می  کردم ممکن 
است آسیبی به من بزند، چاقویی همراهم بردم. وقتی 
داخل ماشــینم نشست باز هم از او درخواست کردم 
تا رابطــه اش را با لیال تمام کند اما او با گردن کلفتی 
به من گفت لیال را طالق بده چون من او را دوســت 
دارم و می  خواهم با او ازدواج کنم. آنقدر حرفش تلخ 
و گزنده بود که در یک لحظه کنترلم را از دست دادم 

و با چاقو چند ضربه به او زدم و بعد هم در حالی که 
نیمه جان شــده بود، او را در حوالی همان روستای 
محل قرار از ماشــین پایین انداختم و داشتم به خانه 
برمی گشتم که ماشینم در گل والی اطراف روستا گیر 
کرد و ناچار شدم از یک مرد روستایی کمک بگیرم 
و...با اعترافات صریح متهم، گزارش پلیس، پزشکی 
قانونی و تکمیل تحقیقات از سوی پلیس پرونده برای 
رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران 
فرستاده شد.در آغاز جلســه دادگاه پس از قرائت 
کیفرخواست، اولیای دم درخواست قصاص کردند و 
گفتند به هیچ عنوان حاضر نیســتند متهم را ببخشند 
چراکه او داســتانی درست کرده تا بتواند جنایتش را 
توجیه کند.در ادامه متهم به جایگاه رفت و گفت: من 
قبول دارم که سیامک را به قتل رساندم اما اگر او را 
نمی زدم، من را می  کشــت و به خاطر دفاع از جانم 
مجبور شــدم او را بزنم. سیامک پسر پولداری بود و 
می  خواست همســرم را از من بگیرد. من اگر عاشق 
همسرم نبودم، با او درگیر نمی شدم. باور کنید خیلی 
صبوری کردم و خواستم که اتفاق ناگواری نیفتد اما او 
کوتاه نمی آمد و زندگی ام را سیاه کرده بود.با توجه به 
پایان وقت اداری دادگاه قضات تصمیم گرفتند تا ادامه 
رسیدگی به این پرونده را به جلسه بعد موکول کنند تا 

متهم آخرین دفاعیات خود را مطرح کند. 
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شهرستان

  گروه  شهرستان // امام جمعه شهرستان بندرلنگه گفت: چرا 
شهرداری بندرلنگه و اداره ورزش و جوانان این شهرستان بعداز 
شش ماه هنوز زمین دهکده ورزش های آبی ساحلی را جهت 
احداث واگذار نکرده اند؟حجت االسالم جواد اسماعیل نیا امام 
جمعه شهرستان بندرلنگه در خطبه های این هفته نماز جمعه با 
تفسیر آیه ۱۱۰ سوره کهف، اظهار داشت: براساس این آیه در 
هر مقامی هستیم باید بدانیم که یک بشر هستیم مثل بقیه و خود 
برتر بینی ممنوع اســت و رهبران دینی باید دیگران را از غلو 
و مبالغه درباره خود پرهیز دهند و اجازه تشــریفات زاید را به 
آن ها ندهند. راه سعادت جامعه اسالمی شناخت سیره رسول اهلل 
و تبعیت از آن اســت.وی از برنامه ریزان و مردم این شهرستان 
بخاطر برگزاری مراسمات با شکوه هفته وحدت قدردانی کرد 
و ضمن گرامیداشت روز اســتاندارد و روز ورزش و جوانان 
افزود: علی رغم وجود استعدادهای بسیار خوب در شهرستان، 
ولی حال ورزش شهرســتان خوب نیست و این تالش بیشتر 
متولیان ورزش شهرســتان و حمایت جدی تر مسئوالن استان 
را می طلبد.امام جمعه شهرســتان بندرلنگه تاکید کرد: بعنوان 
نمونه یک کم کاری را مثال میزنم. بعد از پیشنهاد و پیگیری های 
مکرر بنده، مســئله احداث دهکده بازی های آبی ساحلی در 
ساحل بندر لنگه تصویب شد، مســؤوالن استان از مکان مد 
نظر بازدید میدانی کردند، بودجه ای برای شــروع کار مصوب 
شــد، استاندار هرمزگان قول اختصاص چند میلیارد تومان به 
پروژه در ســال جاری را داد، فقط بنا بود شهرداری زمین را 
بــه اداره ورزش واگذار کند، االن ۶ ماه می گذرد، من بارها به 
شــهردار این بندر ، رئیس اداره ورزش و فرماندار شهرستان 
یادآور شــده ام اما هنوز نتیجه ای حاصل نشــده، چرا این همه 
تاخیر ؟  حجت االسالم اسماعیل نیا دربخش دیگر به تحلیلی 
درباره نا آرامی های اخیر پرداخت و افزود: براساس اطالعات 
دقیق، طراحی و مهندسی اغتشاشات در امریکا بوده و ریشه این 
فتنه هم شیطان بزرگ بود. البته نمی توان از پول های کثیف آل 
سعود و حمایت های خبیثانه اروپایی ها هم گذشت.به گزارش 
فارس ؛ وی در بخش پایانی یادآور شد: باید برای پایان دادن 
به استعمار مجازی، پلتفرم های داخلی را تقویت کرد و با حذف 
عناصر ناسالم از بدنه مجموعه های آموزشی، اداری، هنری و 
ورزشی فضاها را تصفیه کرد.این استاد حوزه و دانشگاه یادآور 
شد: باید به کار های فرهنگی بصیرتی اهمیت بیشتر داد و باید 
آموزش و پرورش را مهمترین نهاد شــناخت و از آن حمایت 
 کرد و برای رفع مشکالت معیشتی مردم تالش کارشناسانه و 

شبانه روزی کرد  .

 در زمان آغاز آتش سوزی می توان با پاشیدن خاک و آب 
و يا كوبیدن وسیله های در دسترس آن را خاموش كنیم

روابط عمومی اداره كل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

هم استانی های عزيز ، كشاورزان و مرتعداران گرامی برای جلوگیری از آتش سوزی جنگل ها و مراتع يادمان باشد :

گروه شهرستان // مدیر بنادر و دریانوردی 
غرب هرمــزگان از افزایش 18 درصدی 
حمل و نقل ســاحلی کاالهــای نفتی و 
غیرنفتی در بنادر غرب هرمزگان طی 6 
ماهه سال جاری در بنادر غرب این استان 

خبرداد.
   بــه گزارش خبرنگاردریــا ، »مرتضی 
ســاالری« در تشریح عملکرد شش ماهه 

صــادرات کاالهای نفتــی و غیرنفتی در 
بنادر غرب هرمــزگان اظهارکرد: طی این 
مدت ۳ میلیــون و ۱۳۲ هزار و ۵۹۰ تن 
انواع کاالهای نفتی و غیرنفتی به کشورهای 
هدف صادر شده اســت. وی ادامه داد: از 
مجموع این صادرات، یک میلیون و ۳۵۷ 
هزار و ۲۱۲ تن بــا افزایش ۵۷ درصدی 

مربوط به صادرات غیرنفتی و یک میلیون 
و ۷۷۵ هــزار و ۳۷۸ تن به صادرات نفتی 
اختصــاص دارد. مدیر بنادر و دریانوردی 
غرب هرمزگان گفت: از مجموع عملیات 
انجام شــده، ۲ میلیون و ۶۷ هزار و ۲۷۵ 
تن فرآورده های نفتی و غیرنفتی با رشــد 
۱۸ درصدی به صورت رویه کابوتاژ )حمل 

و نقل ســاحلی( در بنادر غرب هرمزگان 
جابجا شــد. ســاالری ادامه داد: از این 
میزان یک میلیون و ۲۵۱ هزار و ۹۳۵ تن 
فرآورده های نفتی با افزایش ۱۰ درصدی و 
۸۱۵ هزار و ۳۴۰ تن فرآورده های غیرنفتی 
با افزایش ۲۹ درصدی کاپوتاژ انجام شده 
اســت. به گفته وی؛ بندر چارک، سیری، 

الوان، بندرلنگه و منطقــه ویژه اقتصادی 
انرژی بر پارســیان در این میزان صادرات 

کاالهای نفتی و غیر نفتی سهم قابل توجهی 
را در این مدت شش ماهه داشتند .

طی شش ماهه امسال رقم خورد ؛

افزایش 18 درصدی حمل و نقل ساحلی در بنادر غرب هرمزگان

گروه شهرستان //  امام جمعه قشم گفت: رسالت 
امروز مسلمین بازخوانی و اجرایی کردن مهندسی 
 فرهنگی مکتب اســالم ناب محمدی )ص( بر پایه 
 آمــوزه های قرآن و عترت و بــه ویژه درس های

 امام جعفر صادق )ع( است . 
   حجت االســالم غالمرضا حاجبی در خطبه های 
نماز جمعه این هفته قشم که با حفظ شیوه نامه های 
 بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی در مصلی امام 
علی )ع( این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: خودم 
و شــما نمازگزاران جمعه و بندگان خوب خدا را به 
رعایت تقوای الهی سفارش می کنم.وی ادامه داد: امام 
جعفر صادق )ع( موسس مذهب جعفری آنروز اصالح 
ساختار فرهنگ جامعه را در دستور کار داشتند، آن 
هم در دورانی که این اصالح سخت بود، اما این کار را 
 با تربیت انسان ها انجام دادند.امام جمعه قشم توضیح 
 داد: در حــوزه تربیتی، امروز مــا باید در مدارس و 
دانشــگاه های کشور مهندســی رفتار اجتماعی و 
فرهنگی را داشته باشیم، در این چند ساله ضرر کردیم 
 و نمونه این زیان را در کف خیابان ها شاهد هستیم.
حجت االســالم حاجبی اضافه کــرد: آنروزی که 
دلســوزان انقالب فریاد می زدند آتشفشــان ها و 
زلزلــه های هولناکی در آموزش و پرورش اســت، 
بعضی ها می گفتند که شــما توهم دشــمن سازی 
داریــد، اما ما می گفتیم نه مــا واقعیت را می بینیم، 
نتیجه هشت ســال نشنیدن این فریادها و ندیدن این 
تذکرها این بود که امروز ۹ ساله ها و ۱۰ ساله های 
هشت ســال پیش در اغتشاشــات اخیر اینطوری 
 شــدند و اینگونه رفتار کردند.وی با تبریک هفدهم 
ربیع االول ســالروز والدت حضرت رســول اکرم 
)ص(، والدت حضــرت امام جعفر صــادق )ع( و 
روز اخالق و مهــرورزی گفت: آنچه که اتحاد ما را 
تهدید می کند خود برتربینی، روحیه استکباری و نبود 
تواضع است، روحیه تواضع، مردمداری و مردمیاری 

اتحاد را بیشــتر می کند و خالف آن اتحاد را بر هم 
می زنند، آنجایی که ما منافع شــخصی و گروهی را 
نبینیم اتحاد بیشتر خواهد شد، آنجایی که خودمان و 
منفعت شخصی مان را دیدیم گسست پیدا می شود.
امام جمعه قشم با اشــاره به اینکه آنچه که در هفته 
های گذشته و گاهی هم اندک افرادی در کشور انجام 
می دهند که بیشــتر در فضای رسانه ای و سایبری 
است، افزود: مسئله اغتشاشات و بگو مگو های است 
که در جامعه پیش آمده اســت که در این خصوص 
 نکاتــی را در هفته های قبل عــرض کرده ایم و در 
رسانه ها هم بیانات ارزشمند و نورانی رهبری معظم 
انقالب اسالمی و دلسوزان نظام را شنیده ایم که بسیار 
دقیق بودند.وی یادآور شد: اما یک نکته ای که به ذهن 
ما رسید این است که طراح اصلی این اغتشاشات را 
 که نباید از آن غاقل شد دشمن خارجی است، این را
 بعضی ها تحریــف می کنند و ســعی دارند نقش 
دشــمن را در فتنه های اخیر کمرنگ کنند و بگویند 
که این مســئله مربوط به داخل کشور است.حجت 
االســالم حاجبی عنوان کرد: اما ایــن دلیل اصلی 
اغتشاشات اخیر نیست، برخی ها می خواهند نقش 
دشمنان خارجی را کمرنگ کنند، یعنی سطح دشمن 
شناسی مردم را پایین بیاورند، اینکه در آمریکا امروز 
اندیشــکده های برای تصمیم گیری و ضربه زدن به 
جمهوری اســالمی، مردم و اســالم در حال برنامه 
 ریزی هستند، اینها را نباید کمرنگ بدانیم.وی گفت: 
 بنیاد دفاع از دمکراســی آمریکا، اندیشکده ای که با 
 میلیون های دالر اداره می شود و بر ضد جمهوری اسالمی 
برنامه ریزی می کنند اینها طراحان اصلی اغتشاشات 
اخیر هســتند، این ها هستند که پشــتیبانی مالی از 
سرکردگان داخلی اغتشاشــات می کنند، نیروهای 
مدافــع امنیت اعالم می کنند کــه برخی از این افراد 
ساعتی پول به حسابشان واریز شده است.امام جمعه 

قشم افزود: این عالوه بر آن میلیاردها دالری است که 
کنگره آمریکا، بودجه های صهیونیست ها و بنیادهای 
تحت امر آنها هســتند خرج می شود و گاهی هم که 
جبهه عربی منطقه که نادان ها به قدرت های پوشالی 
تکیه داده اند، برخی تازه متوجه بعضی از مسایل می 
شوند که یک مقداری دیر است.وی پشتیبانی رسانه ای، 
سایبری و اینترنتی از اغتشاشگران مثل اینترنت ماهواره 
ای و نظایر آن را از دیگر دالیل اغتشاشات اخیر دانست 
و گفــت: احمق ها نمی دانند که مردم ما می فهمند که 
شما برای بیماران ما تحریم های دارویی را وضع می 
کنید اما برای اغتشاشــاگران آزادی اینترنت و نظایر 
آن را فراهم می کنید.  حجت االسالم حاجبی با بیان 
 اینکه در جریان اغتشاشات اخیر دشمنان نظام از جمله 
اروپایی ها، آمریکاییها و صهیونیســت ها ماموریت 
خودشــان را انجام دادند و پرونده حقوق بشری برای 
جمهوری اسالمی ایران باز کردند، اظهار داشت: اما جبهه 
انقالب که شامل قاطبه مردم ایران است با یک اتحاد مثال 
زدنی نقش های آنان را نقش بر آب کردند که رهبری 
معظم انقالب اسالمی فرمودند در آینده هم همین طور 
خواهد بود.وی افزود: شما می بینید در این هفته وحدت 
که یادگار امام راحل است و پرچمدار آن هم در زمان 
حاضر رهبری معظم انقالب اسالمی در دنیاست مردم 
مسلمان اعم از شیعه و سنی در این شهرستان مرزی با 
وحدت و همدلی تمامی نقش های دشمنان را نقش بر 
 آب و ســحر آنان را باطل کردند که من وظیفه خودم 
می دانم که از علمای انقالبی اهل ســنت و اهل تشیع، 
مردم و مســوولین شهرستان قشم قدردانی می کنم.به 
گزارش ایرنا، امام جمعه قشم با اشاره به اینکه وحدت 
و اتحاد مردم همیشه برهم زننده نقشه های شوم دشمن 
است، اظهار داشت: دشمن در جریان اغتشاشات اخیر 
و در ۲۵ روز، هزاران دروغ در رســانه های فارسی 

زبان گفته است .

گروه شهرستان // امام جمعه سیریک گفت: 
صف معترضان از اغتشاشگران در این کشور 
جداست و مردم ما به سرعت راه خودشان را 

از دشمن جدا کردند . 
  حجت االسالم محسن ساالری در خطبه های 
نماز جمعه این هفته ضمــن تبریک والدت 
حضرت محمد مصطفــی)ص( و امام صادق 
علیه اسالم با ذکر حدیثی از پیامبر اکرم مبنی 
بر کســب روزی حالل اظهارداشت: فلسفه 
وجود روز برای به دست آوردن رزق و روزی 
و تالش است و همچنین فلسفه جودی شب 
برای آرامش و ثبات  اســت  . وی افزود: یاد 
کردن خداوند و ایمــان به اینکه او در ابتدای 
روز باعث افزایــش رزق دنیوی و معنوی ما 
می شود، امیرالمؤمنین علی علیه السالم نیز در 
این خصوص می فرماید: اگر میخواهید رزق 
و روزی پاک گیرتان بیاید در ابتدای روز ذکر 
بگویید.خطیب جمعه شهرستان سیریک گفت: 
در روز مبارک و پر برکتی هستیم و جایز است 
که در این روز بسیار ذکر گفته شود لذا کسانی 
که ذکر نمی گویند و می گویند ما دوست خدا 
هســتیم این دروغ است مگر میشود شخصی 
کسی را دوست داشــته باشد و یاد آن نکند ، 
ذکر کردن نام خدا از سنت های پیامبر رحمت 
است.حجت االسالم ســاالری با بیان این که 
امام صادق علیه الســالم بیش از چهار هزار 
شــاگرد تربیت کرد و برای پویایی شــیعه از 
هیچ تالشــی فروگذار نکردند ایشان شیعه را 
پیکربندی و سر پا  نگهداشتند، ادامه داد: اتحاد 
و وحدت تاکتیک ما نیست بلکه این وحدت 

در زمان امام صادق علیه السالم نیز بوده است 
و امامیــن انقالب با الگو گیری از امام صادق 
بر وحدت تاکید دارند، امام صادق حتی برای 
دولتمردان ما هم نســخه دارد و میفرماید که 
مراقب قیمت ها باشــید و ثبات در قیمت ها 
باید تحت کنترل باشد.حجت االسالم محسن 
ســاالری در بخش دیگری از سخنان خود با 
تاکید بر اینکه صف معترضین از اغتشاشگران 
جدا اســت ابراز داشت: کسی که بانک آتش 
میزند مطالبه و اعتــراض ندارد بلکه قصد بر 
اغتشاش و ناآرام ساختن فضای عمومی کشور 
را دارد و باید با او برخورد شود ، پوست یک 
مسئول کنده می شود تا یک آمبوالنس برای 
یک شــهر تهیه کند که این ها بیایند و آن را از 
سر نادانی آتش بزنند. اعتراض باید از راهش 
باشد همانند مشکل آب اصفهان نه اغتشاشی 
در کار بود  و نه به آتش کشیدن اموال عمومی. 
اعتراض ما باید نخبگانه باشد نه با پیروی از 
داعشیان زمان، در کشور سوریه نیز اعتراض به 
گرانی برق و گاز شروع شد که گرفتار این بال 
و نا امنی شدند.به گزارش فارس، امام جمعه 
 شهرســتان ســیریک با بیان اینکه ورزش و 
 تربیــت بدنی در شهرســتان ســیریک باید 
پویا شــود تصریح کرد: طبــق فرموده رهبر 
 معظم انقالب اســالمی، دوستان ورزشکار ما 
شــهادت طلب هســتند اگر یک نفر کاری 
انجام داد به پای همه ورزشــکاران ننویسیم، 
ورزشکاران ما در اربعین حضور داشتند و در 
ایام فتنه  ها راه خود را از اغتشاشــگران جدا 

کردند .

  

آگهی حصروراثت  
احتراماً به استحضار می رساند خواهان  اکبر رنجبر فرزندحسين با هويت کامل به اين شورا مراجعه نموده واشعار داشتند شادروان آرتين فرهمند 

فرزند عبدالوهاب به تاريخ 1399/9/16 به رحمت ايزدی پيوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از : 
1- عبدالوهاب فرهمند فرزند محمد متولد 1358/6/30 به ش.ش 9 پدر مرحوم .

2- نصيره رنجبر فرزند اکبر متولد 1368/1/19 به ش.ش 4700002236 مادر مرحوم.
و ديگر وارثی ندارد .

لطفا ضمن درج در روزنامه نتيجه را به اين شورا ارسال فرماييد .
حامد كامران - شورای حل اختاف شعبه سوم پارسیان  

آگهی مزایده)نوبت دوم(
 شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستري بندرعباس به موجب پرونده اجرائي کالسه 9909987623500067 و شماره بايگاني 9901220 دعوي 
آقاي اسماعيل اسدزاده فرزند ابراهيم به طرفيت آقاي فرزاد مجيدزاده فرزند علي مبني بر پرداخت مبلغ 9/036/856/011 ريال بابت اصل خواسته  

که در راستای اجرای حکم سه دانگ يک باب مغازه تجاری به شرح ذيل به مزايده گذاشته مي شود : 
 موضوع مزايده : يک باب مغازه تجاري 

 آدرس ملک : بندرعباس ، خيابان طلوع ، کوچه طلوع 13، پالک دوم جنوبي ، کدپستي 7915855599
مشخصات ثبتي سند : يکباب مغازه در طبقه همکف يک ساختمان آپارتماني با کاربري تجاري- مسکوني احداثي در پالک ثبتي 3559 فرعي از 

17 اصلي قطعه 66 بخش 2 بندرعباس که بنا به پروانه ساختماني شماره 139025/13084صادره در تاريخ1395/09/03با مالکيت آقاي اسماعيل اسدزاده و به وکالت آقاي 
فرزاد مجيد زاده 

ارزيابي ملک :  ساختمان دارای اسکلت بتني و نماي سنگي شامل 7 طبقه بر روي همکف و زيرزمين مي باشد . واحد تجاري مورد بازديد که طبق پروانه ، دارای مساحت 
64 مترمربع و طبق صورتجلسه کميسيون ماده صد شهرداري داراي 17 مترمربع احداثي مازاد )مجموعاً 81 متر مربع( است ، با 3 پله به معبر شمالي اتصال دارد . مغازه دارای 
درب ورودي از نوع شيشه سکوريت ، کف و ديواره سنگي و سقف کاذب مي باشد .  کليد و پريز ها هنوز نصب نشده و اتصال برق موقت در واحد برقرار است. مغازه 
دارای نور گير در قسمت فوقاني ديوار جنوبي است. به دليل اتصال به مسير راه پله در قسمت غربي ، عرض مغازه در قسمت انتهايي بيشتر از بر مفيد مغازه است . حين 
بازديد واحد خالي و بدون بهره برداري مالحظه گرديد بر اساس هندسه و مساحت پالک ، کاربري ملک ، موقعيت پالک از نظر محل وقوع و دسترسي هاي شهري ، عمر 
ساختمان ، مصالح به کار رفته در ساختمان ، قدر السهم از عرصه کل ، قيمتهای معامالتي امالک مشابه در منطقه و ساير مؤلفه هاي مؤثر بر کارشناسي و بدون در نظر گرفتن 
هر گونه بدهي به اشخاص و ارگانها ، مستحق للغير بودن ، عوارض و جرايم معوقه ارزش کارشناسي روز ششدانگ پالک مورد بازديد) باتوجه به عدم تعيين تکليف اضافه 
متراژ احداثي( در دو حالت زير محاسبه و تقديم حضور مي گردد : با شرايط موجود )64 متر مربع مساحت طبق پروانه ، فاقد پايان کار و سند ، دارای مشکل رفع نشده با 
کميسيون ماده صد شهرداري ، فاقد انشعاب آب و برق دايم( و بدون در نظر گرفتن 17 متر مربع اضافه متراژ مازاد بر پروانه ، از قرار هر متر مربع 290،000،000 ريال و جهت 

64 متر مربع ، جمعا 18،560،000،000 )هجده ميليارد و پانصد و شصت ميليون ريال ( برآورد و اعالم می گردد .
1- فروش نقدي است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء يک ماه مي باشد .

2-کليه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبيل و از هر جهت به عهده خريدار است . 
3- پيشــنهاد دهندگان بايد قبل از انجام مزايده در تاريخ روز مزايده با هماهنگي اجراي احکام مبلغ 10 درصد مبلغ ارزيابي شــده را بصورت سپرده نقدي بحساب شماره  

IR 220100004062012907685962 نزد بانک ملی شعبه دادگستري توديع و قبض سپرده را به اين اجرا تحويل نمايند .
4 - اجرای احکام در رد يا قبول پيشنهاد مختار است . 

5- مزايده در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/08/04در محل دفتر شعبه سوم اجرای احکام حقوقي بندرعباس بصورت حضوري بعمل می آيد و برنده کسي است 
که باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد . 6- در صورتيکه برنده تا يک ماه از جلسه مزايده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزايده خود داری نمايد مسئول کسر احتمالی 
قيمت و خساراتی که از تجديد مزايده حاصل شود خواهد بود که بدواً از برده اواستيفا ميشود و سپرده تا تعيين کسر قيمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضيان 

شرکت در مزايده برای کسب اطالع بيشتر ميتوانند به اجرای احکام حقوقي شعبه سوم دادگستري بندرعباس مراجعه نمايند .

اجرای احکام حقوقي شعبه سوم دادگستري بندرعباس

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

امام جمعه سیریک :

صف معترضان از اغتشاشگران جدا است  

امام جمعه قشم :

باید در مدارس و دانشگاه های کشور مهندسی رفتار اجتماعی و فرهنگی داشته باشیم

امام جمعه بندرلنگه :
حال ورزش شهرستان بندرلنگه خوب نیست

آگهی تحدید حدود عمومی سال 1401 بخش ۸ بندر عباس شهرستان قشم  
 برابر مقررات ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک ، آگهی تحديد حدود قسمتی از امالک واقع در قطعه يک بخش 8 بندرعباس شهرستان قشم به ترتيب ذيل با 
ذکر شماره پالک و قيد نام و نام خانوادگي متقاضي ثبت ، نام پدر ، نوع ملک ، مساحت و محل وقوع ملک جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهي مي گردد :

قطعه يک بخش8 بندرعباس 
1- پالک 1939/37295 - کاظم عبداهلل زاده فرزند محمد - ششــدانگ يک قطعه زمين به مســاحت81399/80 متر مربع واقع در اتوبان درگهان - قشم . 

2- پالک 1939/37296 - کاظم عبداهلل زاده فرزند محمد - ششدانگ يک قطعه زمين به مساحت28387/81متر مربع واقع در اتوبان درگهان - قشم . 
 3- پالک 1939/37297 - کاظم عبداهلل زاده فرزند محمد - ششــدانگ يک قطعه زمين به مســاحت 17201/39 متر مربع واقع در اتوبان برگهان - قشم . 

4- پالک 1939/37333- منصور خرمگاه فرزند عبداله - ششدانگ يک قطعه زمين به مساحت 26249 متر مربع واقع در اتوبان درگهان - قشم
1401/08/17

بدينوسيله به اطالع عموم می رساند که تحديد حدود امالک فوق از ساعت 8 صبح در محل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد آمد . لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت از صاحبان امالک 
فوق و مجاورين به وسيله اين آگهی دعوت به عمل می آيد در وقت مقرر در اداره ثبت اسناد و امالک يا محل وقوع ملک حضور يابند و واخواهي مجاورين نسبت به حدود و حقوق 

ارتفاقی برابر ماده 20 قانون ثبت ازتاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود به مدت 30 روز پذيرفته خواهد شد . 1401/069 م/الف -  تاريخ انتشار : 1401/07/24
محمد آرامش -  رئیس اداره  ثبت اسناد و اماک قشم

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

 

احتراما به استناد آيين نامه ارجاع كار به پيمانکاران مصوب هيئت وزيران به شماره 63007/ت23331 مورخه 81/12/19 شهرداری باالشهر در 
اجرای ابالغ موافقنامه شماره 11  مورخ 1400/12/15 در نظر دارد ، جهت اجرای پروژه های عمرانی خود با عنوان توسعه و بهبود شبکه حمل ونقل 
درون شهری را از طريق سامانه تداركات الکترونيکی دولت برگزار نمايد .كليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد 
مناقصه گران و بازگشايی پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الکترونيکی دولت )ستاد( به انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضويت قبلی ، مراحل ثبت نام در ســايت مذكور و دريافت گواهی امضا www.setadiran.ir نشانی اينترنتی الکترونيکی جهت شركت 

درمناقصه محقق سازند . تاريخ انتشار درسامانه.1401/07/14 ميباشد .

شماره مناقصه عمومی :2001093580000001    

1- شهرداری در قبول يا رد كلی پيشنهادها مختار است . 2- مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت : از زمان انتشار تا ساعت 19:00 روز  شنبه 
مورخ  1401/07/30 - 3- مهلت زمان ارائه پیشنهاد : ساعت 19:00 روز چهارشنبه مورخه1401/08/11

4- زمان بررسی پیشنهادها وبرگزاری كمیسیون : ساعت.10:00 روز پنج شنبه  مورخه.1401/08/12
5- نتيجه كميسيون و برنده مناقصه از طريق سامانه تداركات الکترونيکی دولت اعالم ميگردد .

6- هرگاه برندگان اول ، دوم و ســوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان  ضبط خواهد شد وشهرداری مجاز نيست به پيشنهادهای مبهم ، 
مشروط و بدون سپرده و پيشنهادات بعد از انقضای مدت اعالم شده ، ترتيب اثر دهد . 7-  هزينه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه ميباشد .

ردیف

1

عنوان پروژه 
عملیات اجرای پروژه آسفالت گرم به طول 1142.85 

متر به عرض متوسط7متر  وبه مساحت کل8000 
مترمربع به ضخامت 5 سانتیمتر در خیابانهای جهاد 

،تربیت بدنی 1،2،3 و وحدت در شهر باالشهر

مبلغ ضمانت نامه یا سپرده

649/600/000 ریال

رشته

راه و باند 
فرودگاه

مبلغ اعتبار

 12/992/000/000
ریال

محل اعتبارات

 محل تملک دارایی ها 
سرمایه ای 1400 سازمان 

شهرداری ها ودهیاری های کشور 

 شهرداری باالشهر 

فراخوان مناقصه عمومی يك مرحله ای شهرداری باالشهر 



 طالع بینی

7
يکشنبه 24 مهر 1401

19 ربیع االول 1444

سال بیست ويکم شماره 4002

فروردين :
قصدتان این نیست که به منظور مشکل درست کردن به 
دنبال اطالعات مدفون شده بگردید، اما به نظر می رسد 
که هیچ انتخاب دیگری برای تان نمانده اســت. یک 
چیزی اشتباه شــده و تا آن را اصالح نکنید آرام و قرار نمی گیرید. 
دوست ندارید اطالعاتی که به دست می آورید ناراحت کننده باشد و 
از این بابت نگران هســتید، اما انگار ترس تان نسبت به این موضوع 
کمی اغراق آمیز شده است. بهتر است با حقایق پیش بروید و خودتان 

را درگیر ناشناخته ها نکنید.

  ارديبهشت :
امروز نمی شــود با شــما مذاکره کرد، آن قدر سفت و 
سخت شده اید که هیچ کس نمی تواند نظرتان را تغییر 
دهد. از این که انگیزه های تان را پنهان کنید خســته 
هستید، اما هنوز احســاس می کنید که فرصت مناسبی برای آشکار 
کردن احساســات حقیقی تان نیست. اگر دوست ندارید در تعامالت 
احساسی شــرکت کنید اشکالی ندارد، مجبور نیستید دلیل این غیبت 
را بــه دیگران توضیح دهید. فقط حواس تان باشــد که تا حد امکان 

خودتان را از هر گونه بحث و جدل دور نگه دارید.

  خرداد :
امروز کسی نمی تواند شما را مجبور به انجام کاری کند 
که راحتی شــما را به هم می زند. اکنون این قابلیت را 
دارید که سر تصمیم تان پافشاری کنید، حتی در مقابل 
کســی که قدرت زیادی در اختیار دارد. برای شروع به شما پیشنهاد 
می شــود که موضع تان را به روشــنی توضیح دهید، اما حواس تان 
باشــد که وارد بحث های بی پایان نشــوید. بعد از این که فشارهای 
حاکم فروکش کرد می توانید با راحتی بیشــتر ســایر جزییات را به 

دیگران بگویید. 
   تیر :

امروز ممکن است نسبت به رفتار کسی که دوست اش 
دارید واکنشی ســریع و تند نشان دهید. امروز طوری 
شــده که حتی گفتگوهای ســاده هم ممکن اســت 
احساســات تان را تحریک کند و آن خشم خفته ی درون تان بیدار 
شــود. پس به شما توصیه می شود که امروز بیش از پیش احتیاط به 
خرج دهید. اگر خشــم تان را از ته دل به کســی که استحقاق اش را 
ندارد نشــان دهید حتمًا او را آزرده خاطر خواهید کرد. برای حفظ 

آرامش باید کمی جلوی خودتان را بگیرد.
    مرداد :

اگر امروز احساس کنید که کسی قصد دارد ثبات مالی 
شما را تحریک کند ممکن اســت مثل یک شیر به او 
حمله کنید. شاید کسی که در مقابل او موضع می گیرید 
شخصیت قدرتمندی باشــد. اما قبل از این که حرکتی کنید ببینید که 
آیا این اقدام شــما توجیه پذیر است، زیرا وقتی پا پیش گذاشتید آن 
وقت ممکن است کار به جاهای باریک بکشد. به شما توصیه می شود 
اول چند نفس عمیق بکشــید و ببینید چه انتخــاب هایی می توانید 

داشته باشید.
 شهريور :

امــروز کلماتی که در صحبت های تان به کار می برید 
آن قدر تیز و برنده هستند که مثل لبه ی شمشیر به نظر 
می رسند. شاید مقصود شما چیز دیگری باشد، اما در 
هر صورت حرف های تان به شدت نیش و کنایه دار است. متأسفانه 
شدت احساسات شما را تحت تأثیر قرار داده، پس حواس تان باشد 
حرف هایی که می زنید تا حد امکان واضح و روشــن باشند. اگر از 
دیگران انتظار دارید که نسبت به شما رفتار مثبتی در پیش بگیرند، پس 

بهتر است پیام تان را با مالیمت بیشتری انتقال دهید.
 مهر :

امروز احســاس می کنید که خیلی منطقی هستید. اما 
واکنش های شــدید یک نفر ممکن است همه چیز را 
به هم بریزد. یادتان باشــد که یک انفجار احساســی 
مشکلی را حل نخواهد کرد، چنین واکنشی در نهایت باعث می شود 
که احســاس ناخرسندی و تهی بودن به شما دست دهد. برای این که 
از فشارهای روز کم کنید می توانید به هر کجا که می روید با خودتان 
مهربانی به همراه ببرید. خوشبختانه رویکرد مثبت شما همه ی اطرافیان 

تان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
  آبان :

امروز تصمیــم دارید که نقطه نظرات تان را به شــکل 
واضحی بیان کنید. اکنون عطارد در دوازدهمین خانه در 
طالع شما یعنی خانه ی اســرار به سر می برد، به همین خاطر هنوز 
نمی دانید که چه چیزهایی را الزم است بگویید و چه چیزهایی را بهتر 
اســت نزد خودتان نگه دارید. بدانید که این خود شما هستید که حد 
و مرزها را مشخص می کند، پس خودتان باید تصمیم بگیرید که چه 

چیزهایی گفتنی است و چه چیزهایی نه. 
  آذر :

به نظر می رســد که از تصمیمات تان مطمئن هستید. 
اما گر به احســاس و نظر دیگــران اهمیت ندهید، آن 
وقت یعنی این که فکر می کنید فقط خودتان راســت 
می گویید. اگر امروز با مافوق تان درگیر شــوید احتمال دارد که از 
نظر کاری به مشــکل برخورد کنید. فکر نکنیــد که اکنون می توانید 
اقدامات تــان را توجیه کنید، همه ی این ها فقط اتالف وقت و انرژی 
است. به مسیرتان ادامه دهید، اما حواس تان باشد که ماجراهای غیر 

ضروری درست نکنید.
  دی :

هنوز نمی دانید که این ناراحتی های شــما از کجا آب 
می خورد، اما امروز ممکن اســت یک حقیقت ناگفته 
بارها و بارها در اختالفــات مختلف بروز کند. امروز 
ممکن اســت درباره ی چیزی بحث کنید که بــه هیچ وجه ربطی به 
موضوع اصلی ندارد. عاقل باشــید و انتقــاد کردن را به روز دیگری 
موکول کنید، در این فاصله ســعی کنید خودتان را آرام کنید و به یک 
دیدگاه منطقی برسید. وقفه ای را که الزم است ایجاد کنید و دست به 

کاری بزنید که اعصاب تان را آرامش دهد.
 بهمن :

به نظر می رســد چیزی دارد اذیت تــان می کند و تا 
زمانی که به طور مســتقیم با آن مواجه نشوید مشکل 
تان حل نخواهد شد. متأسفانه ممکن است متوجه منشأ 
ناراحتی های تان نشوید و به همین خاطر نتوانید مشکل تان را حل 
کنید. نباید دیگران را به خاطر این وضعیت سرزنش کنید. در عوض 
مسئولیت احساسات تان را بپذیرید و تا جایی که می توانید با مهربانی 

با دیگران رفتار کنید.
 اسفند : 

امروز به نظر می رســد که خیلی با دوستان تان موافق 
نیســتید. این اختالف باعث ایجاد نگرانی هایی خواهد 
شد. دیگران از شــما می خواهند کاری را انجام دهید که به نظرشان 
منطقی و درست است، اما شما هنوز به این فرآیند اطمینان ندارید. اگر 
قلب تان چیز دیگری به شما می گوید پس به حرف اش گوش کنید و 

بقیه ی چیزهایی را که در ذهن تان می چرخد کنار بگذارید.

 گروه اجتماعی // کم نیستند خانواده هایی که برای 
فرزنــد آوری تالش می کنند اما به دالیل گوناگون 
نتوانسته اند صاحب فرزند شوند؛ یکی از روش های 
صاحب فرزند شدن، مراجعه به مراکز معرفی شده 
بهزیستی برای پذیرش فرزند خوانده است اما برای 
بسیاری از والدینی که قصد پذیرش فرزندخوانده را 
دارند این مسیر بسیار پر پیچ و خم به نظر می رسد؛ 
از همین رو در این گزارش به بررسی روند پذیرش 

فرزند از بهزیستی پرداختیم.
 فرزندخواندگی، اعطای سرپرستی کودکان بدون 
سرپرستی اســت که تحت سرپرســتی سازمان 
بهزیستی قرار دارند. متقاضی ها باید واجد شرایط 
قانون حمایت از کودکان بی سرپرســت در کشور 
باشــند. این طیف از کودکان جامعــه، والدین یا 
پیش  ندارند.خانواده ها  پدری شناخته شده ای  جد 
ازپذیرش سرپرستی کودک، باید از طریق مراجع 
قضایی احراز هویت شوند و پس ازآن قانون می تواند 
وضعیــت کودک بی سرپرســت را تعیین تکلیف 
کند. در واقع امــور مربوط به  فرزندخواندگی در 
استان های کشور از طریق کمیته های ستادی استان 
سازمان بهزیستی و از سوی کمیته شبه خانواده آن 
استان انجام خواهد گرفت که اعضای آن مدیرکل 
بهزیستی استان، معاون امور اجتماعی، کارشناس 
شبه خانواده استان، کارشــناس  فرزندخواندگی، 

مددکار و کارشناس حقوقی استان هستند.
باید توجه داشــت، آن دسته از کودکانی به عنوان 
فرزندخوانده انتخاب می شوند که تمامی تالش های 
حرفه ای در جهت  شناســایی خانــواده و حتی 
بازگشت کودک به آغوش والدین آن کودک موفق 

نبوده است.
 شــرایط پذیــرش فرزندخواندگی چگونه 

است؟
تمامی اتباع ایرانی مقیم ایران و ایرانیان مقیم خارج 
از کشــور، براســاس ماده ۵ و ۶قانون می توانند 
درخواســت فرزندخواندگی خود را به ســازمان 
بهزیستی ارســال کنند، براســاس ماده ۵ قانون 
حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرســت و بد 
سرپرست، این افراد می توانند سرپرستی کودکان و 

نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان بهزیستی 
درخواست کنند:

الف(  زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج 
آنان گذشــته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند 
نشده باشند، مشروط به این که حداقل یکی  از آنان 

بیش از سی سال سن داشته باشد.
ب( زن و شــوهر دارای فرزند مشروط بر این که 
حداقل یکی از آنان بیش از ســی سال سن داشته 

باشد.
ج (دختــران و زنان بدون شــوهر، درصورتی که 
حداقل سی ســال سن داشته باشند، منحصراً حق 

سرپرستی اناث را خواهند داشت.
همچنین براساس ماده ۶ قانون حمایت از کودکان 
بی سرپرست و بد سرپرســت، درخواست کننده 

سرپرستی باید دارای این شرایط باشد: 
 الف( تقیــد به انجام واجبــات و ترک محرمات، 
ب( عدم محکومیت جزایی مؤثر با رعایت موارد 
مقرر در قانون مجازات اسالمی، ج( تمکن مالی، 
د( عدم حجر، هـ( ســالمت جسمی و روانی الزم، 
و( نداشــتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روان گردان 
و الکلی، ز( صالحیت اخالقــی، ج( عدم ابتال به 
بیماری های واگیردار و یا صعب العالج، ط( اعتقاد 
به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری 

اسالمی ایران.
 چگونگی تغییر سرپرستی موقت کودک به 

دائم
 سرپرســتی دائم )فرزندخواندگی(: در این حالت 
سرپرســتی کودکان بدون ولی شناخته شــده ای 
که تحت پوشــش سازمان بهزیســتی هستند به 
خانواده هایی که متقاضی فرزندخوانده بوده و واجد 
شرایط هستند براساس قوانین جاری اعطا می شود.

اما سرپرســتی موقت یا )امین موقت( نیز به این 
صورت است که براساس ماده ۱۰ قانون در تمامی 
مــواردی که هیچ یک از پدر، مــادر یا جد پدری 
یا وصی منصوب از ســوی ولی قهری صالحیت 
سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر نداشته باشند، 
دادگاه می تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد 
)۱۱۸۴( و )۱۱۸۷( قانــون مدنــی و با اخذ نظر 

مشورتی سازمان بهزیستی مسئولیت قیم یا امین 
موقت را به یکی از درخواست کنندگان سرپرستی 

واگذار کند.
مراحــل  ســامانه ای  ثبــت  چگونگــی   

فرزندخواندگی
 متقاضیانــی که قصد پذیــرش فرزند خوانده را 
دارند باید به ســامانه فززندخواندگی مراجعه و 
درخواســت اولیه خود را ثبــت کنند، همچنین 
پس ازآن از سوی کارشناسان شهرستانی و استانی 
برای مصاحبه اولیه تعیین وقت صورت می گیرد و 
مدارک الزم برای تشکیل پرونده دریافت می شود. 
پس از انجام مصاحبــه، از منزل متقاضی بازدید 

صــورت می گیرد و مشــاوره های فرزند پذیری، 
روان شناختی و دینی به خانواده ها داده می شود. اگر 
خانواده در کمیته فرزندخواندگی تأیید شود کودک 
را بــه متقاضی معرفی می کنند.پس از عبور از این 
مراحل، متقاضیان به دادگاه برای تشــکیل پرونده 
قضایی و صدور قرار سرپرستی آزمایشی معرفی 
می شوند و از آن ها تعهدنامه ای در دفاتر رسمی اخذ 
می شود تا در دوره آزمایشی ۶ ماهه بتوانند حضور 
یابند. اگر در پایان این شــش ماه خانواده بتوانند 
شرایط مناسب و مطلوبی را برای کودک مهیا کند 
حکم قطعی سرپرستی را دریافت و شناسنامه جدید 

کودک از سوی ثبت احوال صادر می شود.
 سرپرســتی کدام کودک به شــما سپرده 

می شود؟
ازآنجایی که تعداد متقاضیان نسبت به کودکان بیشتر 
است سازمان بهزیستی نمی تواند پاسخگوی تمامی 
درخواســت ها باشد، بیشــتر خانواده ها متقاضی 
کودکان شیرخوار تا ۲ ساله بوده و بنابراین اگر شما 
به عنوان یک خانواده این درخواست را دارید باید 
انتظار بیشتری بکشید.نکته حائز اهمیت آن است که 
متقاضیان دریافت سرپرستی کودک نیز باید توجه 
کنند که باید حتمًا بین آن ها و کودک فاصله چندانی 
وجود نداشته باشد و بنابراین اگر متقاضی دریافت 
کودک هســتند بدانند که به افراد دارای ســن باال 
کودک داده نمی شود.ازآنجایی که بیشتر متقاضیان 

کودک دختر هستند بنابراین باید متقاضیان نیز زمان 
بســیاری را منتظر بمانند تا بتوانند سرپرستی این 

کودک را دریافت کنند.
 آیا سرپرستی دو یا چند کودک را می دهند؟

براساس آخرین اطالعات دریافتی، امکان پذیرش 
تقاضای سرپرســتی یک یا دو کودک به صورت 
هم زمان وجود ندارد مگر آن که در مواردی که شما 
بخواهید کودکانی که با هم برادر و خواهر هستند 
را بپذیرید، اما در این حین استثناهایی وجود دارد 
که به آن ها اشاره می کنیم: ۱( اینکه از تاریخ تحویل 
نخستین کودک به خانواده متقاضی حداقل ۲ سال 
گذشته باشد،۲( پذیرش تقاضاهای پیش از ۲ سال، 
بستگی به آن دارد که کسی در لیست انتظار نباشد و 
آنکه خانواده کودکی را بپذیرند که از نظر سن باال، 

بیماری یا معلولیت و عللی دیگر نپذیرند.
 چگونگی پذیرش فرزندخواندگی در خارج 

کشور 
اگر متقاضی پذیر ش فرزندخواندگی در خارج از 
کشور استان مدنظر خود را انتخاب نکند بهزیستی 
به صورت پیش فرض اســتان تهــران را انتخاب 
می کنــد، پس ازآن باید بــرای دریافت مدارک به 
مراجع ذی صالح فرزند پذیری محل اقامت خود 
مراجعه کنید که پس ازآن به کنســولگری معرفی 

خواهید شد.
کشــور محل اقامت خانواده باید به صورت کتبی 
متعهد شود که تا پایان سن ۱۸ سالگی بر وضعیت 

کودک تحت سرپرســتی و خانواده نظارت کرده و 
گزارش های دوره ای آن را از طریق سفارتخانه یا 
دفتر حافظ منافع و کنسولگری به سازمان بهزیستی 
ارســال کند. البته برای پذیرش فرزندخوانده در 
خارج از کشــور نیازمند حضور خانواده به مرجع 
متناظر با اداره سوءپیشینه و سازمان پزشکی قانونی 
در ایران است و تا وضعیت جسمی و روانی، عدم 
اعتیاد به مواد مخدر، روان گردان و الکل، ناباروری 
و نازایی آن خانواده مشخص شود.خانواده متقاضی 
عالوه بر دریافت گواهی سوءپیشینه از مراجع خارج 
از کشور باید به اداره تشخیص هویت در ایران که 
از سوی بهزیستی معرفی می شود نیز مراجعه کند.
پس ازآن که کلیه سوابق خانواده متقاضی تأیید شد 
می توانند در کمیته فرزند پذیری در ایران حضور 
یابند و پس از تأیید نهایی از سوی این کمیته دادگاه 
رأی را صادر و پس ازآن نیز به صورت آزمایشــی 
و براساس اصل پذیرفتن کودک از سوی خانواده، 
صورت جلسه تحویل امضا و کودک به صورت ۶ 

ماه به صورت آزمایشی از کشور خارج می شود.
در دوره ۶ماهه امکان دریافت یا اصالح شناسنامه 
کودک وجود ندارد و ازآنجایی که کشــورها اجازه 
ورود کودک به کشورشــان را نمی دهند از این رو 
خانواده متقاضی باید ۶ ماه به صورت آزمایشی در 
کشور زندگی کند و در این مدت نیز نظارت جدی 
بر کودک صورت می گیرد، پس از پایان این مدت 
نیز به صورت دائمی سرپرســتی کودک به خانواده 

تحویل اعطاء می شود.
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بــا هفدهم ربیع االول  گروه خبر // همزمان 
ســالروز میــالد پیامبر اســالم )ص( و امام 
صــادق)ع(، رهبر انقالب اســالمی در دیدار 
جمعی از مســئوالن نظام و میهمانان خارجی 
شرکت کننده در کنفرانس وحدت، مهمترین 
نیاز امت اسالمی برای نقش آفرینی و دستیابی 
به جایگاه رفیع در هندســه جدید قدرت را 
اتحاد و انسجام دانستند و با اشاره به جایگاه 
بســیار مهم فرزانگان و خــواص و جوانان 
روشن بیِن دنیای اسالم برای تحقق این مهم،  
گفتند: »وحدت اسالمی« و حضور تأثیرگذار در 
دنیای جدید امکان پذیر و شدنی است به شرط 
ایستادگی در مقابل سختی ها  و  تالش عملی 
و فشــارها که نمونه ی بارز آن نظام جمهوری 
اسالمی است که در مقابل قدرتها تسلیم نشد 
و ایستاد و اکنون به درخت تناوری تبدیل شده 
اســت که حتی تصور »َکندن«  آن نیز امکان 

پذیر نیست.
  به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام 
معظم رهبری ؛ رهبر انقالب اســالمی در این 

دیدار با تبریک میالد مکرم رسول اعظم )ص( 
و امام صادق )ع( با تأکید بر شخصیت منحصر 
به فرد پیامبر اسالم )ص( که نقطه اوج آن بعثت 
آن حضرت است، گفتند: عید گرفتن روز میالد 
پیامبر اســالم )ص( باید برای امت اســالمی 
فرصتی بــرای درس گرفتن و الگو قرار دادن 
آن حضرت، به عنوان »اســوه حسنه« باشد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به آیات 
قرآنی که رنج و ســختی امت اسالمی را برای 
پیامبر رنج آور و برای دشمناِن مسلمانان مایه 
خرسندی می خواند، به تبیین و تحلیل چرایی 
رنج های امت اسالمی در دنیای امروز پرداختند 
و افزودند: مشکالت و سختی های دنیای اسالم 
علل متعددی دارد امــا یکی از مهمترین این 
علتها، تفرقه و جدایی مســلمانان از یکدیگر 
است. ایشان، نتیجه ی قهری تفرقه و جدایی را 
»ذلت« و »دوری از عزت« دانســتند و تأکید 
کردند: وظیفه خواص و افراد تأثیرگذار دنیای 
اسالم، تمرکز بر ایجاد راهها و زمینه های عملی 
برای اتحاد بین مســلمانان است زیرا دشمن 

در نقطه مقابل، با ایجاد یک ســلول سرطانی 
در منطقــه و در زمین فلســطین، به نام رژیم 
جعلی صهیونیستی و استقرار صهیونیست های 
خبیث، فاسد، قاتل و بی رحم در آن، به دنبال 
ایجاد بیشــترین اختالف در میان مسلمانان و 

کشورهای اسالمی است.
رهبر انقالب اســالمی، عادی ســازی روابط 
برخی کشورهای اسالمی با رژیم صهیونیستی 
را یکی از بزرگترین خیانت ها خواندند و گفتند: 
ممکن اســت برخی بگویند تحقق وحدت در 
شرایط فعلی با وجود برخی رؤسای کشورهای 
اسالمی امکان پذیر نیست اما روشنفکران، علما، 
فرزانگان و نخبگان دنیای اســالمی می توانند 
فضا را متفاوت از خواســت دشمن کنند که 
در این صورت امکان تحقق وحدت، آسان تر 
خواهد شد. حضرت آیت اهلل خامنه ای با طرح 
این ســؤال که »منظور از وحدت چیست؟« 
خاطرنشــان کردند: آنچه از وحدت در دنیای 
اسالم مد نظر است،  وحدت در حفظ منافع امت 
اسالمی است و نه وحدت نژادی و جغرافیایی.

ایشان افزودند: فهم صحیح منافع امت اسالمی 
و اینکه مسلمانان باید با چه کسانی و چگونه 
دوستی یا دشمنی کنند و به اشتراک عمل در 
برابر نقشه های اســتکبار برسند، برای تحقق 

وحدت، بسیار مهم است.
رهبر انقالب اســالمی با تأکید بر اینکه نکته 
مهم و اساسی در اشتراک عمل، رسیدن به فهم 
مشــترک درباره تغییر هندسه سیاسی در دنیا 
است، گفتند: نقشه سیاسی دنیا در حال تغییر 
و نظام تک قطبی در حال حرکت به ســمت 
مطرود شدن است و سلطه استکبار جهانی نیز 
هر روز بیش از گذشته مشروعیت خود را از 
دست می دهد، بنابراین دنیای جدیدی در حال 
شکل گیری است و سؤال بسیار مهم این است 
که جایگاه دنیای اسالم و امت اسالمی در این 

دنیای جدید کجاست؟ 
  حضــرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: در 
چنین شرایطی امت اسالمی می تواند جایگاه 
رفیعی داشــته باشد و در دنیای جدید، الگو و 
پیشرو باشد،  به شرط آنکه بتواند به اتحاد کلمه 

برسد و خود را از تفرقه و وسوسه های امریکا 
و صهیونیســت ها و کمپانیهای بزرگ رهایی 
بخشد. ایشــان با طرح یک سؤال دیگر مبنی 
بر اینکه »آیا اتحاد کلمه مســلمانان و داشتن 
جایگاه رفیع در دنیــای در حال تغییر امکان 
پذیر اســت؟«، گفتند: بله، اتحاد بین ملتهای 
اسالمی ممکن است اما نیازمند تالش و عمل 
و ایستادگی در مقابل فشارها و سختی ها است.   
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه در این 
زمینه بیشترین امید به خواص دنیای اسالم و 
جوانان روشن بین و نقش آفرینی آنها در هدایت 
افکار عمومی اســت، افزودند: یک نمونه از 
اسالمی  تأثیرگذاری، جمهوری  تحقق  امکان 
ایران اســت که نهالی کوچک با هدایت های 
امام خمینی)ره( در مقابل دو ابرقدرت آن زمان 
ایستاد و آن نهال اکنون به درختی تناور تبدیل 
شده است که غلط بکند کسی حتی فکر َکندن 
آن را نیز بکند.  ایشــان خاطرنشان کردند: ما 
ایستادیم و پیش رفتیم، البته ایستادگی نیز مانند 
هر کار دیگر ســختی هایی دارد اما آن کسانی 
هم که تسلیم می شوند دچار سختی می شوند 
با این تفاوت که ایستادگی موجب پیشرفت و 
تسلیم باعث عقب رفت است. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با تأکید بر اینکه الزمه تحقق وحدت 
اسالمی، جلوگیری از تبدیل اختالفات مذهبی 
به تنازع و درگیری است،  خاطرنشان کردند: 
سیاستمداران آمریکایی و انگلیسی که با اصل 
اسالم ضدیت دارند در محافل خود وارد بحث 
شیعه و سنّی شده اند که بسیار خطرناک است.
ایشان با یادآوری تعبیر گذشته خود از »شیعه 
انگلیسی« و »سنّی آمریکایی« و تالش برخی 
برای تحریف آن، گفتند: شیعه انگلیسی و سنّی 
آمریکایی یعنی کسی که در هر جایگاه و مقام 
و کشوری، مانند داعش با ایجاد دعوا و تفرقه 
و تکفیر در خدمت دشمن است.رهبر انقالب 
اســالمی با ابراز تأسف از جنایات داعش در 
عراق، سوریه و بخصوص کشتار دانش آموزان 
در افغانستان افزودند: در هر دو طرف شیعه و 
ســنّی، تندروهایی وجود دارند که ارتباطی به 
تشیع و تســنن ندارند و این تندروی ها نباید 
زمینه ساز اتهام زنی به اصل مذاهب شود و باید 
با کسانی که به اسم طرفداری از یک مذهب، 
احساســات طرف دیگر را بــر می انگیزند، 
برخورد جدی انجام گیرد. ایشان سختی ها و 
فشارها و کشتارهای روزافزون در فلسطین و 
دیگر نقاط دنیای اسالم را نتیجه »تشتت امت 
اسالمی« دانستند و با اشاره به وجوه اشتراک 
فراوان مسلمانان گفتند: جمهوری اسالمی ایران 

تاکنون هرآنچه در توان داشــته برای تحقق 
عملی وحدت اســالمی به کار گرفته است که 
نمونه بــارز آن حمایت همه جانبه از برادران 
اهل تسنن در فلسطین است که این حمایت بعد 
از این هم با همه توان ادامه خواهد داشت. رهبر 
انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه جبهه مقاومت 
که در دنیای اسالم شکل گرفته، مورد حمایت 
جمهوری اسالمی است، خاطرنشان کردند: ما 
به لطف و عنایت خداوند ایمان داریم و به تحقق 
عملی آرزوی بزرگ وحدت اسالمی، امیدوار 
هستیم.در ابتدای این دیدار، رئیس جمهور در 
سخنانی، پیامبر اعظم را برترین دعوت کننده 
بشــر به عدالت، عقالنیت، معنویت و اخالق 
خواند و با برشــمردن تالش های دشــمنان 
نهضت نبوی برای ترور شخص و شخصیت و 
دعوت پیامبر، افزود: امروز نیز در صف آرایی 
جبهه ضّد اسالم در مقابل پیروان پیامبر، همان 
تالش ها در قالب تروریزم فرهنگی و اقتصادی 
جریان دارد اما همچنان که آن روز نتوانســتند 
مانع عالم گیری نهضت نبوی شــوند امروز نیز 
نخواهند توانست ملِت پایبند به ارزشهای پیامبر 

را متوقف کنند.
حجت االســالم والمسلمین رئیسی علت کینه 
دشمن از ملت ایران را پیشرفتهای خیره کننده 
و همه جانبه آن دانست و خاطرنشان کرد: در 
سفر اخیر به نیویورک، دبیرکل سازمان ملل در 
مالقات خصوصــی عذرخواهی کرد و گفت 
با وجود تالشــهای زیاد نتوانستم تحریم های 
مربوط به کرونا علیه ایران را رفع کنم که به او 
پاسخ دادم ملت ایران همواره از تهدید و تحریم، 
فرصت سازی کرده و در قضیه کرونا نیز با فعال 
شدن شــش مرکز تولید واکسن به صادرکننده 
تبدیل شدیم و امروز جزو کشورهای برتر دنیا 
در مقابله با این بیماری هستیم.رئیس جمهور 
با اشاره به آمارهایی از پیشرفت علمی، رشد 
اقتصادی، کاهش تورم و افزایش همکاریهای 
تجاری و بین المللی کشــورمان، از همراهی 
صمیمانه مــردم با دولت بخصوص در اجرای 
اصالحات اقتصادی تشــکر کــرد و گفت: 
دشمنان ایران در اغتشاشات اخیر نیز به دنبال 
ایجاد زحمت برای کشور بودند اما مردم با صبر 
و ایستادگی همچون گذشته آنها را ناکام کردند.
حجت االسالم والمسلمین رئیسی، پنهان سازی 
حقایق و گسترش جاهلیت مدرن را از جمله 
ترفندهــای کنونی بدخواهان دنیای اســالم 
دانســت و افــزود: راه مقابله بــا این ترفند، 
گســترش بیداری بر محور وحدت اسالمی و 

پرهیز از تفرقه است.

امام محمد تقی )ع(: ناشکری نعمت ، چون گناهی نابخشودنی است
)روضه بحار ج 2 ص 364  (

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

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

آئین نامه اخاق حرفه ای روزنامه دريا
روزنامه نگار موظف است ضمن دفاع از آزادی خبر و تفسیر و 
انتقاد، اسرار حرفه ای خود را حفظ کند و از افشای اطالعات و 
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 جمهوری اسالمی
 را هم بکند

  همزمــان با گرامیداشــت هفتــه پیوند اولیــا و مربیان 
 انجمن های اولیا و مربیان برتــر مدیریت آموزش و  پرورش 

ناحیه دو بندرعباس شناخته شدند.
  ۱ الف(( انجمن های برتر مورد تشویق 

توســط دفتر برنامه ریزی انجمن های مــدارس /آموزش 
خانواده و مشاور اولیا وزارت آموزش و پرورش 

* آموزشگاه دخترانه ابتدایی دوره دوم عترت: با مدیریت رقیه 
باقری پور/ اعضای محترم  انجمن خانــم ها و آقایان رحیمه نیکویی، 
زرفشان الهامی فر، بهرام افسر، محمد تقی رجایی، نرگس عالشیان، خیریه 
مزرعه، لیال آبروشن، سامیه خوربند، علیرضا زیانی، مهراب جمشید پور، 
سمیه جعفری، سعید اخگر، روح اهلل خاکسار، یحیی جانفزا، طاهره برخان، 

مهسا ایزدی پور
* آموزشــگاه پسرانه ابتدایی شــهید باهنر : با مدیریت طیبه 
جاویــدان/ اعضای محترم انجمن خانم ها و آقایــان طاهره جاویدان، 
فرنگیس شیبانی، طاهره جعفری، سمانه استواره، محمود جعفر نژاد، سمانه 
حاتمی، فاطمه محمد حسینی زاده، حفصه سورچی، نجمیه مسین تمار، 
بهادر فایزی، حکیمه تقی زاده ایسینی، کبری قاسمی، سکینه منتظری تختی

*آموزشــگاه دخترانه دوره اول سید قطب: با مدیریت  مدینه 
بهرامی/اعضای محترم اعضای انجمن خانم ها و آقایان سمانه غفوری، 
زبیده روحی ایسینی، نســیم فرهیان فر، رضیه رضایی، صدیقه مهمی، 
مهرنوش خادمی، مهبان قاسمی نژاد، اعظم مظفری، نغمه مکرانی، مجید 
حافظی زاده، پیمان هاشمی، اسماعیل مقدم، ابراهیم مقدم، سیما محمدپور، 

وحید دهقان، صغری پالسی بندری
*آموزشــگاه دخترانــه دوره اول مروارید : با مدیریت فاطمه 
صفاری/اعضــای محترم انجمن خانم ها و آقایان طاهره حمزه، مرضیه 
فاضلی، مرجان زال پور، الهام نجفیان، محبوبه بیات، فیروزه جمشیدی، 

فهیمه محسنی 
* آموزشگاه پسرانه ابتدایی دوره اول شهید مفتح: با مدیریت 
زهرا نظری/اعضای محترم خانم هاوآقایان شــهناز خوارزمی، نســیم 
حیدری نسب، لیال ســلیمی، خالد شجاع، محسن خوش صفا، محبوبه 
ساالری، بدریه تهمایون، متین براهویی، آزیتا پژمان، رضا شریف نسب، 

رضا میر سلیمانی
* آموزشگاه دخترانه ابتدایی  نونهاالن انقالب : بامدیریت بتول 
باقری/اعضای محترم انجمن خانم ها و آقایان زهرا قنبری، لیال جعفری، 
سکینه زمانی، بهناز ظریفی، صدیقه ســاالری، زهرا آبان کاه، یاسمین 
مرعی، افســانه نصرتی زاده، غزاله بوفرهان، زینب صادقی، زینب ملک 

میرزایی
* آموزشگاه دخترانه ابتدایی  دوره دوم نورالهدا: بامدیریت 
شقایق اصلمند/اعضای محترم انجمن خانم ها و آقایان مطهره جان افزای، 
ریحانه ولی پور طیبی، زهرا نوروزی، محمد مهدی زاهدی، آنا مشتری، 

محمد درخش، زهره مجیدی، فاطمه احراری، ســمیه بهرامی، معصومه 
اسماعیل زاده

* آموزشگاه پسرانه ابتدایی نونهاالن انقالب: بامدیریت حسن 
پودات/اعضای محترم انجمن خانم ها و آقایان خیام جده، هایده شفاده، 
ایران ملکشــاهی، عبدالرضا برگ پوش، مرضیه مفتح، طیبه ربیع، زینب 
صفری زاده، فرزانه شایســته، نسیبه جوذری، فاطمه گل بشیری، سمیه 

پورمند
* آموزشگاه پسرانه ابتدایی غالمحسین رضا نیا: بامدیریت 
مصیب دهقانی/اعضای محتــرم انجمن خانم ها و آقایان علی حیدری 
زاده، محسن حیدری، سارا بانو ارجمندی، مینا پور دریایی، فریده فدایی، 
ریحانه عوض زاده، فاطمه مقدسی، خدیجه کمال زاده، فاطمه گل کریمی 
سورویی، لیال بخش پور، زینب قلندری، آسیه ریحانی، لیال گویا، اسحق 

دست رس، لیال پارساپور
* آموزشگاه پسرانه ابتدایی آل طه: بامدیریت عصمت پالسی/

اعضای محترم انجمن خانم ها و آقایان سمیه عشقی زاده، سکینه سرافراز، 
سلطنت خوارزمی، فرشته شایق، حسین کرتی، ابراهیم صالحی، محسن 
غالمحسینی کهوری، رضا خجندی، منصور احمدی، صفدر سلطانی، بهرام 

توانگر پور، انیس حورنگاه ، الهه پسند
* آموزشــگاه دبیرســتان دخترانه  نمونه  متوسطه دوم 
مهدیه: بامدیریت  صدیقه ذاکری/اعضای محترم انجمن خانم ها و آقایان 
فاطمه فرشیدی، زینب حمزوی، ربابه قرشی زاده ، جواد حیدری سراحی، 
فروغ احمدی پور، عبداله محمدی، سمیه کرباسی، فاطمه گل فرح بخش، 

فاطمه خرم، فاطمه ابراهیمی
* آموزشگاه هنرســتان پسرانه  فنی  نمونه دارا : بامدیریت 
عبدالرحیم ظهیری/اعضای محترم انجمن خانم ها و آقایان بهزاد حیدری، 
ســلیمان آرمزد، عبدالعزیز گودرزی، حســن اخگریان، حسن دبه گر، 
فریدون الهامی، محمد آذرباد، طاهره پور ساالری، سولماز اسدی نمینی، 

آمنه صفوی درباغی، موسی جاودان
  2 ب((انجمن اولیا و مربیان برتر مورد تشویق توسط
اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان عبارتند از :

*آموزشــگاه دخترانه ابتدایی شاهد  : با مدیریت آمنه روزبان/
اعضای محترم انجمن خانم ها و آقایان بتول کاظمه، سکینه محمودی، 
پروانه السادات نوربخش، الهام ذاکری، مهدی مسیحی، سلیمان رحیمی، 
ابراهیم جاللی، معین بلدش، هوشــنگ محمــدی، اعظم نجفی، مجتبی 

قهرمانی
* آموزشگاه پسرانه ابتدایی دوره اول  مولوی :با مدیریت الله 
زمانی/ اعضای محترم انجمن خانم ها و آقایان  آمنه چاشی پور، فرشته 
ترابی، سید سعید حسینی، مژده حاتمی،سمانه رضایی، بهاره بهادر، مهین 

ربیعی، سید علی غفوری، محمد براتی
* آموزشگاه پســرانه ابتدایی فردای روشن: بامدیریت مریم 

برجاس/اعضای محترم خانم هــا و آقایان مصطفی صحرا نورد، زهرا 
حیدری سیرمندی، فاطمه معمار پور ،علی دست غیب، مرضیه اعمالی، 

زینب صانعی فرد، اسماعیل هاشمی پتکویی، طیبه دهقانی
* آموزشگاه دخترانه ابتدایی تربیت سورور : با مدیریت زهرا 
روان تاب /اعضای محترم خانم هــا و آقایان  پروانه دایری پور، الهام 
کمالی، فرزانه گل نام، معصومه سنجری، منصوره آفند جو، محمد روان 
تاب، بهنام امیری زائیر، روح اهلل عســکری، عبدالعزیز سبحانی، محمد 
مصطفی هادی، معصومه ایوبی، مریم صالحی زاده، زینب صالحی زاده ، 

شکوفه گلستانی، نازیال آبتین، حوا آبدار ، شهین دریا زاده
* آموزشگاه پسرانه  ابتدایی تربیت سورور: با مدیریت فرهاد 
حلمی/اعضای محترم  انجمن خانم ها و آقایان  ســید محمد شــریف 
حسینی، فرشته صمدی، زهرا نهتانی، خجسته خورشیدی، امین دانشمند، 
سعدی بهور، فاطمه گل محمد شاهی، هایده پیلک، نجال بخشنده، فرشته 
خرده پز، سودابه کمالی، مریم پی سخن، شهین دریازاده، راضیه پسنده، 

فریبا مسعودی
* آموزشگاه دخترانه متوسطه اول فرهنگ:

بامدیریت لیال رضایی تازیانی/اعضای محترم  انجمن خانم ها و آقایان 
صدیقه خشنودی نسب، طوبی نظری، فاطمه صفری زاده، اعظم صادقی، 

فیروزه بدوئی، یحیی جانفزا، مریم جعفری، لیال نکونژاد، صدیقه ذاکری
* آموزشگاه پســرانه ابتدایی میشر دوانی :با مدیریت سمیه 
جهانگیری/اعضای محتــرم انجمن خانم ها و آقایــان  مریم غریبی، 
زینب پیرایش، ســمانه کناری، حسین دستغیب، ابراهیم شکوهی منش، 
فریبا رخنه، اســحق رخشا، احد رضایی،  صدیقه حاج حسینی، سعیده 

مجنون پور، راضیه صالحی، مرضیه معنایی ، مجید دهقانی
* آموزشگاه دخترانه متوسطه اول آذر مهر: با مدیریت شراره 
شهنازی/اعضای محترم  انجمن خانم ها و آقایان  ربابه زهتاب، سودابه 
مهری، سکینه باقرزاده، حمید رضا مسچی، بتول گچ کوبی، سپیده جعفر 

پور، مسعود علیمحمدی، ناهید کاملی، غالمرضا نازبند، ایوب نعمتی
* آموزشگاه پسرانه ابتدایی راهیان علم: با مدیریت مهنازگتوئی/

اعضای محترم انجمن خانم ها و آقایان  ســمیه رمضانی، سحر دخت 
قراملکی، سیده مرضیه حیدری، سید علی طاهری، معصومه ماندگاری، 

مهدی یاوری، محبوبه موسوی، سیده مرضیه حیدری، هدی تصیمی
* آموزشگاه ابتدایی فروغ  راه آهن : با مدیریت ملوک شهدوستی 
/اعضای محترم  انجمن خانم ها و آقایان فاطمه ذاکری افشار، انیسه قاسم 
زاده، راضیه حیدری، مهــدی ولی پور  عرب، فاطمه گلزاری، معصومه 
خانی، عباس رئیسی،  معصومه مالیی ، فاطمه حیدری، فاطمه آتش پرور 

، فاطمه پشت کویی ، سارا صادقی
* آموزشگاه پســرانه ابتدایی دوره اول اوستا رضانیا: با 
مدیریت معصومه اقبالی/اعضای محترم  انجمن خانم ها و آقایان عاتکه 
کمالی، طیبه صادقی، سکینه برمال، محمد حیدری زاده ،  اوستا رضانیا، 

آبتین امیری، ســارا بانو ارجمندی ، بهنام دربان، بهنام نامور ، سید سعید 
نعیمی، فاطمه رحیمی، جواد خیری نژاد

* آموزشگاه پسرانه متوســطه اول جواد االئمه: با مدیریت 
حسین مسلمی/اعضای محترم  انجمن خانم ها و آقایان حسن زعیمی، 
ابراهیم دهقانی، نعمت دستفال، زهرا باوقار زعیمی، وحید غالمی، فاطمه 

بهزادی، نجمه برخورداری
* آموزشــگاه دخترانه متوسطه اول مولوی: با مدیریت زهره 
غریبی/اعضای محترم  انجمن خانم ها و آقایان زهره قاسمی نژاد، سمیه 
رسولی، ژاله ایروش، لیال مرتضوی، مرجان غریب پور، اعظم غریب پور، 

میترا محمد پور ، مریم احمدی پور ، محمد علی جعفری
* آموزشگاه پســرانه ابتدایی پدیده: با مدیریت ملوک راضیه 
اویســی/اعضای محترم  انجمن خانم ها و آقایان فریده رستمی، عظیم 
رادنیا، موسی صالحی، کاوه کشاورز، عباس طهماسبی ، مریم خسروی، 

فاطمه درودگر، عایشه درس خوان
* آموزشگاه مختلط متوسطه اول پرورش: با مدیریت خسرو 
اساس/اعضای محترم  انجمن خانم ها و آقایان یعقوب برگ پوش، محمد 
نیکویی زاده، خدیجه پشکولی، صالح چرخ، فهیمه پشکولی، ماشاا.. رونده 
، آمنه اخداد، ســحر بهی، سالم پاک نژاد، هاشم کوه رو، بهروز ماهوش، 

عبدالرحیم چوپان نژاد
* آموزشــگاه مختلط ابتدایی نبی اکــرم درگیر : با مدیریت 
الهام آب روشن/اعضای محترم  انجمن خانم ها و آقایان علیرضا توانا 
درگیری، ام البنین کمالی، مرضیه عاقلی، ســمیه آقایی، بهناز قاســمی، 
فهیمه حسین عبدلی، رامین شبانی مزراعی، مهدی جعفری درگیری، امیر 

محمدی، حسین چاالک
* آموزشگاه دبستان دخترانه محبوبه دانش: با مدیریت مهسا 
ایمانی نیا/اعضای محترم  انجمن خانم ها و آقایان علی رضایی، محمد 

علوانی، مهین پرمر
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دبستان پسرانه شــبل الحکما/ آموزشگاه متوسطه دخترانه مشیردوانی 
آموزشگاه دخترانه متوســطه مولوی/  آموزشــگاه دخترانه متوسطه 
مطهری/  هنرســتان آینده سازان/ هنرســتان دخترانه آیت اهلل صدر/ 
هنرستان دخترانه نشــاط/ دبستان دخترانه تدبیر مهر/ دبستان دخترانه 
اندیشمندان/ دبستان دخترانه زمزم/ آموزشگاه متوسطه دخترانه فدک/ 
آموزشگاه متوسطه دخترانه نسیبه/ آموزشگاه متوسط پسرانه امیرکبیر/  
آموزشگاه متوسطه تیزهوشان اسدپور دبستان دبستان دخترانه راضیه/  
دبستان پسرانه رضوی/دبستان پسرانه شهید کهریزی/ دبستان دخترانه 
سنایی/ آموزشگاه متوسطه پسرانه شاهد/  آموزشگاه متوسطه دخترانه 
شاهد/  دبستان شهید پرویز سبزی غالمی/ دبستان کوثر گربند/ دبستان 
دخترانه راهیان علم/  دبســتان دخترانه شمس تبریزی/ دبستان پسرانه 

شهید کالنتری/ دبستان پسرانه شهید علی رضایی

 همزمان با بزرگداشت هفته پیوند اولیاء و مربیان :

انجمن های اولیا و مربیان برتر مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو بندرعباس شناخته شدند


